LETTEROEFENINGEN.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENIN GEN,
WAAR IN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN QNS VADERLAND EN
ELDERS UITROMEN, OORDEEL KUNDIG TEVENS EN VRYMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen
betrekkelyk.

Tweede Deels, Eerfle Sulk
Met Plaaten.

Te "IMSTERDA111,
By A. VAN DER K R 0 E,
en

By YNTEMA EN

TIEBOEL.

A1DCCLXXX.

ALGEMEENE
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN,
WAAR IN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITROMEN, OORDEELKUN.
DIG TEVENS EN VRYMOEDIG
VERIIANDELD WORDEN.

Inleiding in de Godlyke Schriften van het Nieuwe Verbond,
door j. D. MICHAELIS. Uit het Hoogduitsch , naar den
derden. verineerderden en verbeterden druk , in 't Nederdaitsch vertaald, under het opzigt van F. C. C. RUTSZ.,
Hoogduitsch Leeraar der Luther fche Gerneente in 's Hage.
LI D. I St. In 's Gravenhage by J. H. Mannikhuizen
en C. Plaat in Comp. 4y79. In gr. oetavo,524 hi.
Vademaal de vcrtaaling vary dit doorgeleerde Weil(
vlytig wordt voortgezet, willen wy niet in gebre4
ke blyven, van den Leezeren terflond verflag van die
Sulk te geeven, zo dra het ohs ter,.hand gekomen is,
Voorgaande berigten hebben genoegzaam getoond, op
Welk eene waarde wy deezen arbeid van den Ridderlyken Hoogleeraar MICHAELIS fchatten (*) : genoeg des
zal het zyn , voor tegenwoordig , den hoofdzaaklyken
inhoud van dit Stuk voor te draagen . , en 'er een of an•
der itaal uit mede te deelen.
Zyn Hoogeerwaarde heeft dit, en het volgende Stuk,
gefchikt, ter overweeginge van 't geen dienen kan, ter
algemeene ophelderinge van ieder der fehTiften des Nieuwen Verbonds in 't byzonder. Als daar is de Perfoon,
door wien, en, daar zulks
pasfe komt, de taal
wel-

(*) Zie Hedend. Pad. Letter-4. VII. D. bl. 497; en Al.g.
Pad. Letter-oefr. I. D. bl. 85.
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welke zy gefchreeven zyn; de tyd wanneer, de gele.
genheid by welke, en 't bepaalde oogmerk waar mede
die Schryvers dezelven opgefteld hebben. Voot
de overweeging.deezer Stukken , nopens de Euangelien,
gaat eene verhandeling over de Euangelien in 't algemeen,
derzelver naarn, getal, en 't geen men nopens den ophef, dien veelen van derzelver tegenftrydige verhaalen
rnaaken , hebbe te denken ; dat hem verder aanleiding
gceft, om een berigt to verleenen, van de voornaamfte
Harmonien of Overeenftemmingen der Euangelien. 't
Verwondert ons eenigermaate , dat wy in dit berigt
gem gewag vinden van de nieuwere Engelfche Schriften
van die natuur ; inzonderheid van de Harmonie van
MACKNIGHT welke zekerlyk wel verdiende gerneld te
Op de afhandeling bier van, befchouwt
worden.
by verder ieder der vier Euangelien van MATTHEUS
MARCUS , LUCAS en JOHANNES , ten aanzien der opge
noernde byzonderheden, afzonderlyk. Even zo gnat by
verder na, het tweede Gefchrift van LUCAS, met naame
de liandelingen der Apostelen. Zulks brengt hem voorts tot
de Apostolifche Brieven, en wel, in de eerfte plaatfe,
tot die van den Apostel ',Autos; van welke die, (blyvende de overigen tot het volgende Stuk uitgefteld,) aan
de Galatiers , den eerften aan de Thesfalonicenfers , die aan
de, Corinthiers , en den eerften Briev aan TIMOTHEUS, in
dit Stuk overwoogen worden.
Met opzigt tot ieder deezer Schram ontvouwt de
ifoogleeraai4 de bovengenoemde byzonderheden met een
welwikkend oordeel. En in derzelver overweeging be..
paalt zyn Ed. zig niet tot het algemeene dies voorftellen, hoedanig lets in alle Schriften van die natuur ten
overvloede te vinden is; maar by legt het 'er op toe om
na te vorfchen, het geen claar toe eenigzins betrekkelyk
geagt zou mogen worden, en 'er zyne oordeelkundige
aanmerkingen over mcde te deelen ; waaruit zelfs eene
foort van bykomende Verhandelingen gebooren worden,
ter ophelderinge van verfcheiden onderwerpen; inzonderheid raakende de Apocryphe Schriften van die dagen,
den ftaat der Christen-Kerke dien tyd; en zodanige
heerfchende gevoelens onder Jooden en Heidenen, die
den grondflag waren van zeldzaamezevoelens onder de
Christenen, weaken in deeze Schriften des Nieuwen
Yerbonds tegengegaan worden. — Men lean hier nit ,
cc
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te meet daar des Hodgleeraars beleezenheid en denkwyze overbdend is, genoegzaam afneemen, dat men in
dit gedeelte weder veel weetenswaardigs zal aantreffen,
en ook zomtyds jets nieuws ontmoeten; dat, fchoon
niet altoos even bondig uitgevoerd, meernaals egter
nog wel van die natuur is; dat onbevooroordeelde
teroefenaars het zelve een nailer onderzoek Waardig
zullen keuren.
Zie bier no g , tot eene proeve, een voorbeeld eeni.
germaate van die foort, in de voorfteliing van des Hoogleeraars gevoelen, wegens het gebruik dat Euangelist
LUCAS van de Apocryphe Euangelien gemaakt heefc, en
hoe dezetven dien Schryver aanleiding gegeeveri hebben,
()In zyn Euangelie op te ftellen. - In de Verhancieling naamlyk, voor de beichouwing van ieder Euange•
lie op zigzelve, Ileac de Hoogleeraar het voorftel geop.
perd; waarby het toekolnt , dat MATTHEUS en LUCAS, desgelyks MARCUS en LUCAS , zoncler elkander geleezen te'hebben
zyn EY.
zointyds zo zeer in uitdrukkingen overeenkomen?
beantwoordt het indeezervoege.
, Ik heb reeds in het voorgaande aangemerkt, dat de
fchynftrydigheden , tusfchen LUCAS en MATTHEUS van
dien aart zyn, dat LUCAS MATTHEUS, of, in geval men,
met anderen,LuoAs tot den eerften Euangelist wilde maa.
ken, dat MATTHEUS LUCAS I100it fchynt geleezen te het.).
ben; even dat geidt ook van mARcus en LUCAS, en,MAt.
cus heefc LUCAS des te minder kunnen leezen: dewyl by
hater gefchreeven heefc.
„ Hier by is her zonderling, dat LUCAS, met- MATTHEUS, en MARCUS fomtyds in de ultdrukking zoo naauw.
keurig overeenkomt , als anders onafhanklyke Audeurs,
wanneer zy eenerlei zaak verhaalen , niet pleegen te
doer. Wanneer MARCUS en MATTHEUS dit alleen deeden,
zoo zoude het niet te verwonderen zyn: want MARCUS
heeft naar het Hebrecuwsch Euangelie van MATTHEUS
gefchreeven; naar die zeifde fpreekwyzen in alle drie de
Evangelisten, ook wel een en dezelfde harde Hebrdis71313. en dit niet tegenftaande LUCAS goed Grieksch kan,
lchryven; deeze overeenfiemming in woorden, by menigc fchynbaare tegenftrydigheid in zaaken, moet eene
oorzaak hebben, welken eene onderzoeking verdient".
De voorbeelden, door den Hoogleeraar opgegeeven,
gaan
kortheidsbaive , voorby,
weer", vet.VQ1it
A2
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dit verfchynzel niet anders , dan
volgt by ,
deezervoege te verklaaren : daar waren reeds vroeger
dan de drie Evangelien gefchreeven zyn, of ten minften
eer dat MATTHEUS, in 't Grieksch, vertaald is, andere
Apocryphe Evangelien gefchreeven , waar van LUCAS..
Hoofda. T. T. gewaagt, die het oogmerk heefc , het
gebrekkige van hem te verbeteren. Waar deeze even
dezelfde zaak recht hadden, daar heeft LUCAS, zoo wel
als MARCUS en de Vertaaler van MATTHEUS de uitdrukking uit hen behouden, en daar door komeri zy onderling zoo kennelyk overeen. De uitdrukking was reeds
gewoon en hun bekend, en wyl zy geen fieraad, geene
eere in AuEteurs te zyn, zochten , zoo bleeven zy by dezelve. 't Kan zyn dat MARCUS en LucAs hen ook in de
fchikking der . gerchiedenis volgen, en dat daar uit het
groote onderfcheid in de opvolging der gebeurtenisfen
by hen en MATTHEUS ontftaa, dat den Sehryveren der
Harmonien zoo veele moeite heeft veroorzaakt. Dit
zou voor eenen AuPleur , die gecne eigenlyke belofte
gedaan heeft in de orde van een Dagboek ce fchryven,
Been misflag zyn.
3) Het geene my in deeze gedachte nog meer verfterkt , is het verfchynfel dat LUCAS y die anders, aan
zichzelven ovcrgelaaten, in ftaat is, goed Grieksch te
fchryven nogthans in zyn Evangelic fomtyds zulke
harde Hebraismen heeft, welker by misfehien uit de oudere Evangelien, welker dwaalingen by verbetert , cn
op fraaiheid of zuiverheid der taale niet ziende , beDit ftaaft onze Hoogleeraar weder mec een aantal voorbeelden, die wy, om bovengemelde reden, ag,
ter laaten ; en tevens om bier nog plaats te geeven, aan
's Mans bedenkingen, waar mede by beweert , dat de
Aporryphe Evangelien aanleiding tot. het Evangelic van LUCAS gaven.
„ LUCAS, zegt hy, meldt ons zclfs de aanleiding,
welke hy tot fchryven bait, naamlyk, dat hy van voorneemen zy, pen gegrond bericht van CHRISTUS Leevensgefchiedenis te geeven , dewyl veelen de lianden daar aan
liadden geflaagen , onz een verhaal van CHRISTUS iverken te
leveren, welke haare volkornene zekerlieid liebben. Hy moesc
aan deeze veelen jets te berispen vinden, anders zou hy
zich niet hebben laaten" beweegen, van even dezelfde
itoffe te fchryven, welke zy reeds verhandeld hadden.
Want
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Want welk verftandig mensch zal dus denken: dewy de

Gefchiedenis reeds door veelen toereikend gefchreeven is , zoo
Iva ik ze ook befcbryven.
„LUCAS fchreef gevolglyk zyn Evangelie, met dat
oogmerk , om de misflagen van CHRISTUS Leevensbefchryvingen , door anderen opge(teld , te verheteren.
Misfchien zworven 'er destyds diergelyke veele in de
weereld, en als men de oudfte Evangelien leest , welke
in FABRICILTS Codex Apocrypims gevonden worden , zoo
geeven ze dikwerf licht aan LUCAS , en toonen aan , wat
voor valfche verhaalen by door zyn Gefchrift hebbe willen te niet doen , of verbeteren. Intusfchen merken
nochtans CRABE en MILL, al veelligc niec zonder grond,
aan, dat het fcbyne, als of LUCAS, zich inzonderheid
tegen het Egyptifche Evangelic aankante, welks overblyfzels de Leezers in FABRICIUS Codex Apocryphus N. T. pag.
335 -337. kunnen vin den. De Esfeenfche Sete biocide
destyds in Egypten , en de inhoud der overblyfzelen uit dit
Evangelic doen duidelyk zien, dat het door Esfeners moat
gefchreeven zyn , vermist hunne myftieke gedagten en
hunne ftellingen , welken den echt verbieden, in het
Egyptifche Evangelic gevonden worden. 't Is jammer,
dat wy van het Egyptifche Evangelie niet meer over
hebben , door welks vergelyking deeze gedachten van
CRABE of verfterkt of wederlegd lion worden: want volkomen gewis is ze zeker niet. Sommigen zien het Egyptifche Evangelic voor het oudite onder alle Apocryphe Evangelien aan, en dan moest LUCAS hetzelve wel
buiten twyfel bedoelen. LARDNER in tegendeel (*)
ftelt het in de tweede Eeuw. Zonder dit te beflisfen
fchynt my, nochtans, zo veel klaarblyklyk te zyn, dat
LUCAS zyn oogmerk fomtyds op Esfenisch gevoelende
Leezers, of tegen Teksten voor het Esfenisch gevoelen pleitende, richtte.
„ lk geloof dat het der rnoeite zou waard zyn ,,om over
hem een Commentarius uit de overblyfzelen der Apocryplie Evangelien , of verhaalen van JESUS , te fchryven:
welker dwaalingen ons misfchien fomtyds konden onderrichten, waarom by deeze of geene berichten gegeeven,
of zich van 't een of ander woord bediend hebbe.
)3 1,17(4') Credibility of
2. gag. 286.
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„ LUCAS is de eenigfte onder de E.vangelisten , die het
byzonder bevel van CHRISTUS heeft opgccekend, dat zyne Discipelen in Falaflina hunne akkers (welke hun toch
in de vervolging zouden ontnomen worden) verkoopen
en het geld den armen zouden geeven : een bevel dat
niet alle de gemeenten aanging en nochtans den yooden in
Palceftina zeer noodig was, wanneer hunne akkers bun
niet tot een' valftrik verftrekken, en wederom in het
Joodendom zouden cc rug trekken. Hoofdit. XII. 33.
34 . Even dees LUCAS meth ook de byzondere inrichtingen der Kerke te yerufalern, waar aan de overige Kerken
geen aandeel zouden neemen. Handel. IV. 32. V.II
en VI. zeer breedvoerig dat naameiyk de leden deezet
Kerkc hunne eigendommen verkocht en eene gemeenfehap van goederen opgericht hebben. Met het hoofdoogrnerk van -de Handelingen der Apostelen heeft dit niets
te doen. Dan vermics de Esfenen zonder eigendom , en
in. eene gerneenfchap van goederen leefden , zoo fchynt
by deeze infichcing der Gemeente te yerufalem , welke
met de hunne gelykvormig was, daarom cc verhaalen
ten einde by ze te eerder mogc' winner).
„ Niemand onder de vier Evangclisten verhaalt het geCprek van GABRIEL met MARIA , dan alleen LUCAS.
floofdft. I. 26-38. en wel denkclyk om een valsch
bericht van een ander Evangelic te verbetcren, waar
van ik geloof de overblyfzels in den Coran aangetroffen te hebben. 't Is naamelyk bekend dat i\IUHAMMED
zyne meeste berichten van CHRISTUS uit de valfche
.Evangellen neemt die, ten zynen menigvuldig
in Arabie'n omzworven. Ik vind in het derde Hoofdttuk
een breedvoerig, maar onecht verhaal der meeste omftandigheden van JOANNES en CHRISTUS geboerte, welke
LUCAS getrouwer verhaalt. Ik geloof even daarom , dat
WHAMMED , of zyn clienstbaare geest , hetzelve uit
geen ander EVangelie hebben overgenornen , dan uit
(lac geerie hetwelk LucAs tracht te verbcteren: y ourp aamlyk am dat 'er zo lets in is , 't welk , geheel ccgen den aart van WHAMMED, de danbevecling van cen'
eeuwigen maagdom betreft , aan welke Leere de Esfenen
waren overgegeeven : en vermids CHRISTUS in dic verbaal het Woord Gods genoemd words, een naarn , dien
hem de aanbidders der Egyptifche of Oostcriche Philofophie plagten te geeven. Na dat-•=1.1.1E de onbe-.

WLEIDING TOT HET N. T.

7

bevlekte geboorte van MARIA , haare opvoeding in den
Tempel , de verkondiging der geboorte van JOANNES
Glen Dooper,, en het atom worden van zAcHARIAs verhaald
hadt, zoo meldt hy Sur. HI. vs. 40-43. De Engel hebbe tot MARIA gezegd: God belooft u zyn WOORD wiens
naam is, MESSIAS, JEWS de Z0011 van MARIA (LUCAS meld
ook, vs. 3 1. 3 2. breedvoeriger de naamen, die de Engel aan het beloofde Kind gegeeven hebbe,) die vermaarcl
__S 2. 04 'g t7TCGI A,E),,,z5)
zal zyn dit en het toekomencl leeven LUCA
en uit hem die tot God durven naderen. Hy zal de lieden in
de wieg aanfpreeken , als een oud Man, en zal van de Heiligen zyn Zv hebbe daar op geantwoord : Myn Heer
hoe zal ik eenen Zoon baaren, vermits geen Man my heeft
aangeraakt, en , (gelyk hy 'er , Hoofdit. XIX. 20. by
voegt ,) ik geen Hoer ben. De Engel hebbe geantwoord:
God fcheptwat by svil , en wanneer by fpreekt:wordt! zo wordt
bet , enz. In het negentiende Hoofdituk wordt zelfs het
gefprek in diervoege voorgelteld, als of de Engel MARIA,
afgezonderd van de haaren, in een geltalte hebbe gevonden, welke haar noodzaakte den fluier over te werpen:
en dat zy het eerst voor haare kuischheid bezorgd geweest zy, en tot hem gezegd hebbe, ik vlugt voor u tot
cod, (dat is om Godswille benadeel my niet) indien gy
Godvreezend zyt. Men zal in den Coran nog meer overblyfzels van de valfche Euangelien, vinden, waar uie
men FÄHRICIUS Codex 4pocryphus konde vermeerderen.
1\4IJHAMMED seranderde ze maar een weinig„ en droeg
ze in zynen ityl voor.
„ Het geen wy, Luc. XVII. 20. 21. leezen , zonder
dat het een ander Euangelist meldt, fchynt eene vcr.
betering van 't valfche verhaal te zyn, 't welk in bet
Egyptifche Evangelic gevonden werdt , en by FARRICIUS
aldus luidt : daar vraagt iemand aan den Heere , wanneer
zyn Ryk zou komen? en by fprak: wanneer gy het kleed der
fchande met voeten treed (dat is, uwe naaktheid niet meer
bedekt maar naakt gaac,) wanneer twee een worden, (dat
is denkelyk wanneer het manlyk eri vrouWlyk geflacht
ophoudt en alle Menfchen wederom Hernzaphroditen worden) en het uiterlyke zo als het innerlyke, en de man
met de vrouw, noch man noch vrouw. Deeze vraag was
aan JESUS gedaan maar het, antwoord was verkeerd ge.
meld, en dat geeft ons LUCAS echter.
De tegenwoordige Vyanden van den Godsdienst ,
A4
vOL.

o

J. D. llIcriAELIs INLEIDING TOT HET N. T.

VOLTAIRE en anderen, plecgen van de Apocryphe Euangelien , waar van zy con zeer grooc getal opgeeven
veel ophefs te maaken , en te verrnoeden dac daar in wie
weet vac geflaan rnogt hcbben, welk verlies voor ons onherftelbaar is. En wat dan? Wanneer men uit hunne

overblyfzels zal oordeelen , veel belachlyks en klaar_
blyklyk fabelagrigs, dat toch deeze mannen, die zich
aan den Godsdienst , gelyk by is, aan de verflandiger Euangelien flooten , niet zouden voortrekken en gelooven
willen ! Het ging, gelyk haar het algemeenlyk gaat, eene
gefchiedenis welke veel opfpraaks maakte en uit hooren
zeggen door yverige bewonderaars , die anders van eene
verfchillende denkwyze waren, verhaald, was onder het
verhaalen gelyk een fneeuwbal aangegroeid en veranderd.
Zv is daarom niet onwaar , want dit gefchied ook by
waare gcbeurtenisfen , dat zy in het begin in mondelyke
verhaalen wasfen. Men lette flechts op de eerfte berichten van Veldflagen , voor zo veel als dezelve niet echt ,
maar uic hooren zeggen zyn. LUCAS heeft ons eenen grooten dienst beweezen, dat hy deeze berichten zuivert, en
by gedraagt zich bier by gelyk men zich gedraagen moer,
by pnderzoekt tot dat hy ooggetuigen vindt , en vraagt
die, wat aan de gefchiedenis waarheid , wat een byvoegzel van het verhaalend gerugt zy? Het gevolg is, door
zyne echtere berichten verdweenen grootendeels de flegte en ligtgeloovige Euangelien. Kan dit een waar vcrl
'ies voor de Gefehiedenis van CHRISTUS zyn r

Boet-pr edikatien over JEREM. XLV gedaan te Utrecht ,
door den G odzali gen Leeraar J. V. LODENSTEIN, niet
Lange voor het bittere noodj aar 1672 , thans in niet on gelyke konamerlyke omftandi ghe den van ons Vaderland ,
ge geev en met eene Voorr e den , w einige ekenin gen , en
twee :Le err e dawn , door CORN. BRINKMAN Bedienaar van
het Heiiig Eztangelie , te Dirksland. Te Utrecht by 5.
gr.. v o.
de Waal en G. v. d. 13rink Jansz. 1779.
175 bl.
meer dan
D
derd jaaren Leeraar der Gemeente te Utrecht, en
bekend door zyne Befchouwinge Zions , We e gfchaal der
e Eerw. JODOCUS LODENSTEIN voor
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Heiligen , Gedagten over den Sabbath, en bovenal door zyne Gezangen , heeft in de jaaren 1664 en 1665 , op een
tyd, waar in Nederlands Koophandel ter Zee deers i k
benadeeld werd, vooral door de Nabuurige Engelfchen ,
zestien Boetpredikatien gedaan , die de Eerw. BRINKMAN,
thans tydig keurt den Nederlanderen aan te bicden. De
wyze waar op zy hem in handen gekomen zyn, geeft
by zeive in deezervoege op. „ Voor zeven- en twintig
jaaren, toen ik Proponent was, geraakte ik in kennis
met, en genoot toen, en vervolgens , beroepen en Predikant te Ingen zynde, de guile en Christlyke Vriendfchap van den uitmuntend Godvrugtigen Heer JAN DE
WAAL, Droogist en eerwaardig Ouderling der bloeiende
Gemeente te Utrecht. Myne verplaatzing brak wel,
den tyd van twintig jaaren, de oefening van Vriendfchap
af ; maar rukte geenzins den wortel der Liefde en der
dankbaarheid uit myn hart. 's Heeren goede Voorzie-.
nigheid brags my voor vier jaaren weder te Utrecht ter
bekominge van eene noodige en aangenaame Ijulpe tegen
over my : toen wierd onze onderlinge en nuttige Vriendfchap weder hernieuwd : dan voor twee jaaren op den 16
Junius 1777, behaagde het den Hetnelfehen Vader dit
zyn geliefd Kind , zeer fchielyk en zagt, zyne Vrouwc
en twee Kinderen en ook ons, te ontrukken, en in zyne
Zalige nabyheid en onmiddelyke gunstgenieting over te
brengen. Uit den nagelaaten fchat van deezen zaligen
Vriend, hadt de Zoon SAMUEL DE WAAL, een naaraigBockhandelaar en Drukker te Utrecht, de ,goedheid van
rny, ter gedagtenisfe van zynen waardigen Vader, dac.
Handfchnft , tot een zeer bevallig gefchenk toe te zenden. Voor zo verre, Weduwe CB Kinderen van mynea
gaerden Vriend JAN DE wAAL my hebben kunnen berichten, heeft een Grootmoeder, welke een der gemeenzaamfie Vriendinnen van den grooten LODENSTEIN geweest is, hetzelve gefehreeven , het zy dan uit de
Sehetfen van den waardigen Man Gods, het zy uit zynen Predikenden Mond het zaaklyke verflandiglyk opvat-‘
tende. Hier uit kunt gy,, geneegene Leezer,, dan
ook opmaaken, dat dit wel te houden is y our eon e7,c
werk van Vader LODENSTEIN, hoewel nict your volkomene
Predikatien ; maar meer voor korte en zaaklyke Sehetfen.
Wy liebben, om bet 'Werk van dien zo berninnelyken
Lecraar zoo zuiver mede te declen als mogelyk was,
A 5
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ons opzettelyk onthouden van alle veranderingen en aan•
vullingen, hehaiven die noodig en zeer kort waren."
In het doorleezen deezer Leeredenen, of liever Schetfen, hebben wy niet kunnen vinden wat dezelve zo zonderling toepasfelyk maakt op onze tegenwoordige tydsomflandigheden. De zonden, die 'er in beftraft, en de
pligten waartoe 's Lands inwoonders opgewekt worden ,
zyn van zulk eenen aart en derwyze voorgefteld, dat ze
op alle tyden, wanneer een Land zondig is, en door gevaaren gedreigd wordt, pasfen.
De eenige plaats, die rechtftreeks op de eenigermaate
`tegenwoordige omftandigheden, door den Eerw. BRINKNAN In zyne Voorreden, aangeweezen, flaat , is in de
achtfte Boet.predikatie, waar by zich dus laat hooren,
Gaat nu eens weder onzen toeftand befchouwen, wat
heeft
de Heere nu veele jaaren wonderlyk met ons go")
twist, door water, dan door droogte , dan door onge31
dierte , dan door pestilentie , dan door branden. Het is
93
u
') dikwyls gezegd; maar nu raakt het aan onze Nee,) ring, aan onzen Koophandel, aan de Oostindifche Coin.
zouden wy het nog niet zien ? God heeft ons
31 pagnie;
eenen
wederpartyder
verwekt , de Luipaard waakt tee
93
gen onze Steden, die neemt onze Schepen weg (*),
39 De Koophandel is onze Afgod , daar in komt Hy ons
nu bezoeken ; wy zien het voor onze oogen, en het
is klaarblyklyk, dat de olie onzen regterlzand roept (t)
en het als met heldere zonneftraalen gefchreeven is." —
Weinig laat by zich over 's Lands toeftand uit dan in
algemeene bewoordingen: wy zullen 'er nog een Stukje
van ten voorbeelde opleveren. „ Heeft," luidt zyne
taal in de zestiende 13oet.predikatie, „ Heeft de Hee.
33

re

(*) Hier maakt de Eerw. B Br /11cm A N eene aantekening betrcklyk tot de fchaden ons door de Engelfchen in de Jaare 1664
toegehragt.
(f) Dit is, zegt de Eerw. Bat NKMA N, it1 eene Aant. een
fpreekwoord der Oosterlingen, dat SALOMO gebezigd heeft,
Spr. 27. 16, en dat to kennen geeft, eene duidelykfle be endinaaking , welke men niet verhinderen kan, alzo min als icmand die
fierkriekende olie, balfem, zalve, in zyn regtehand heeft, de ver.:
fpreiding der reuk kan voorkomen. — De ongeletterde kan
onze Randfchryvers raadpleegen; den Gcleerden is bet onfchatbaaro
werk van SCHULTENS bekend.
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re niet in veele jaaren getoond , dat by in tegenheid met
ons wandelt ? Ik bekenne. Hy heeft ons verademing ge.
fchonken ; waar voor wy Hem grooten roam toebrert)3 gen moeten; maar die daar uit befluiten wil , dat God
3) op ons niet vertoornd is, dat by met ons nice in tegen,
)3 held wandelt , die zoude wel dwaas zyn: men heeft
33 zyne oogen maar open te doer cm het tegendeel te
ohs zulk een Qorlog toe om ong
3/ zien. God flaurt
klein te maaken , om ons tegen malkanderen in flukken
3) te Itooten. Wy dryven als twee fleyfchen op Zee, en
als die tegen den anderen flooten'dan moeten ze bar,
33
,, lien: en o hoe verfchriklyk flooten ze nu tegen mal,
kanderen! En merken ivy dat niet op? :oaken wy evenwa
35 niet groote dingen? Ziet men dat de "lovaardy minder
werd? Zyn de lieden niet bezig am maar goederen ky
55
een te Ic4raapen, even veel hoe zy ze Verk-ygen ?
als
gy die goederen vergaderd hebt, Zyt gy als een
3)
95 Veldhoen , die eijeren vergadert , maar niet uitbroeidt, en
)3 op 't einde zult gy dwaas zyn.. Hoe ziet men de Men31 fchen draven om ilaaten? Wat zyn 'er niet al Kuipery5) en? een ieder zoekt de zynen maar groat te maaken ! •
een pracht in het bouwen van hui3) \Vat heerscht
zen,
en
het
Kostlyk
opcieren? Een ieder flelt zyne
)3
35 huishouding zoo aan dat by pas toekomt? Eischt dan
35 een kvvaade tyd dat men fchattingen geeven moet , dan
De pragt in kleederen,
31 is ieder even gevoelig....
waar is die vermindert?
15
„ Men flygt in de hoogte, en dat in een tyd, waar in
de Heere met Kanon blixemt en dondert!"
Deeze Schetzen zyn, de een min de ander meer uitge,
werkt, doorgaans vry afgebrooken , , uit dien hoofde ,
niet zelden cluister. De taal en ftyl draagen merktekenen van de voorgaande Eeuwe: gelyk de Leezers uit de
boven gegeevene flukken reeds zullen kunnen opmaaken.
Agter deeze Boet-predikatien heeft de Eerw. BRINKMAN twee zyner eigene Leerredenen gevoegd; door hem
in dit jaar te Utrecht uitgefprooken, en hem door verfcheidene ter leezinge verzogt , die by het in gefehrifte
affloeg; maar thans, by wyze van toegift , in gecirukte
Bladen , aan de Verzoekers-, en am 'alien die lust daar „toe
hebben, fchenkt. Deeze hebben tot Temen vs. XXXVII.
5. en JOAN. XVI. I 2-13". en' zyn, in den gewoonen
tra at uicgewerkc.
95
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De Friend der yonge 7ufrouwen, door den Eerwaardigen
Heere JAMES FORDYCE. Doctor in de Godgeleerdheid.
Cit het Engelsch vertaald. Hide Deel. Te Amft. by
Yntema en Tieboel. 1779. soo bl. in 8vo.
Eerwaarde HDLSHOFF merkt, in zyne Verhande.
ling over de Zedelyke Opvoeding , aan. „ Waarlyk
het ftrekt der Vaderlanfche jeugd niet tot Eer, dat
„ ze zich tot bier toe heeft kunnen verzadigen met
5, maar twee of drie drukken van den Engelfchen Spec„ tator of Guardiaan”. Is deeze bedenking gegrond ,
gelyk ze ons met de daad voorkomt, dab ftrekt het
der Arederlandfche !clfferfchap tot Eer , dat zy den eerften Druk van den [friend der yonge yuffrouven, zo
greetig gezogt hebbe , dat de herdruk daar van noodig
geworden is. In Engeland,'t is waar, werdt het met ZO
veel graagte ontvangen, dat het, in weinig maanden,
viermaalen moest herdrukt warden; doch de naam van
een hooggeagt Leeraar, by de eigen Natie, weet elk, is
in deezen zeer bevorderlyk. Wat bier Van ook zyn
moge, de eerfte Druk van dit hoogstnuttig en aangenaam Werkje (*) was reeds voor cenigen tyd uitverkogt, en de Uitgeevers zyn te raade geworden om het
anderrnaal ter Drukpersfe te geeven : en voegen 'er
thans ecn Derde Deeltje by. - Een Derde Deeltje
daar het oorfpronglyke flegts Twee behelst ! Ja,
LeCZCIS dit moge vreemd luiden: doch het Voorbe:
richt des Vcrtaalers heldert deeze duisterheid op: wy
zullen 'er uit overneemen, ! t geen dienen kan am den
oorfprong van dit Stukje te ontvouwen.
Volgens berigt des Vertaalers, heeft de Eerw. FortDYCF: „ zints de uitgaave van zyn Vriend der yonge
7uffrouwen , een en ander Stukje uitgegeeven , welke
niet ongcvoegelyk een Derde Deeltje konden opieveren".
Deeze !lel/en, benevens de Raadgeevingen eens Vaders aara
zyne Dogters , uit eene andere pen gevloeid, dit Deek
tje zarnen.
„ Het eerfte Stukje van 't zelve Over het Character
en Gedrag der Vrouwelyke Sexe , en de Vcordeelen, die
,7 on(*) V n 't zelve hebben wy verilag gedaan. onze Nieuwe
Vaderl. Letter. Oef. I. D. z St. bl. 105 en 259.
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Jonge Heeren kunnen trekken van de T7erkeering met Deugdzaame Yuffroulven, is oorfpronglyk eene Redenvoering,
genomen uit eene Verzameling van Leerredenew vow:.
Jonge Heeren; die de Heer FOR DYCE voornaamlyk ten
hunnen dienfte , hadt opgeftcld, en ten oogmerke hadt,
in 't licht Lc geeven; gelyk hy mat de daad gedaan
heeft, en die eerlang vertaald onder den tytcl van de
Vriend der Jonge Heeren ; het licht zullen zien. Doch
die eerwaardige Heer deeze Redenvoering nader overweegende, oordeelde dat ze even zees de Jonge Juf_
frouwen betrof, en fprak dezelve, voor 't grootfte gedeelte, op den eerften dag des Jaars MDCCLXXV ,
openlyk uit, in Monkwell- Peet Capel. 't Geen hy toen
voordroeg, heeft hy naderhand verder uitgebreid , en
de Rcdenvoering kreeg daardoor zulk eene lengte, dat
hy het voor den Leezer dienftig keurde, die' in drie
Deelen te fchiften; waar van wy, in onze Vertaaling,
drie Redenvoeringen gernaakt hebben. Dit Stukje
kwam ons voor, een' gefchikten overgang te maaken
van den Vriend der Jonge yuffrouwen tot den Friend der
Heeren.
3 ongeHer
tweede Stukje , getyteld Raadgeevingen eens
55
Vaders aan zyne Dogters, door wylen Dr. GREGOR Y
Van Edenburg , hadden wy oorfpronglyk gefchikt, om als
een Aanhangzel , te voegen by de Tweede Uitgave van
den Vriend der yonge Yuffrouwen ; maar de bovengenoemde Redenvoeringen ciceden ons van befluit veranderen,
en dit klein , doch dierbaar, Stukje, tot een tweede in
dit Derde Deeltje aanneemen. „ Pat de volgende Brie, ven", dus drukt zich de Engelfche Voorredenaar uit;
want deeze Raadgeevingen zyn Briefswyze voorgefteld,
5, door eenen teerhartigen Vader,, als hy in een verzwakkenden Staat van Gezondheid was, tot onderwys
53
zvner Dogteren gefchreeven, en oorfpronglyk niet
55
. fchikt zyn,om openbaar uitgegeeven te worden,
51 ge
55 is eene aanpryzende omftandigheid voor alien, die dezelve in 't licht van vermaaningen en raadgeevingen
53
bcfchouwen. In zodanig een gerneenzaam en huislyk
55
onderwys worth nicts aan vooroordeeien, aan gebrui13
ken,
, en door gcwoonte gcwittigde begrippen opge9/
offerd. Va:icrlyke Liefde, Vaderlyke bezorgdheid,
b
55
55 fpreckt hier vry uit, zonder cenig bedwang, zonder
eenige vermomming. Eens Vaders yver tot onderwys
,, zy-
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zyner Dogteren , in alles vv-at eenc Vrouwe be:-ninnttyk kan doen worden , mot Bens Vaders vaardigc be„ vatting van alle de gevaaren, die maar al te dikwyls
ontttaan, zelfs uit de pooging om berninnelyk te weezen,, verfchaffen zone raadgeevingcn, en doen hem
3)
letten op duizend kleine bevallig- en welvoeglykhecion,
.5) die den keurigflen Zedenfclityver zouden ontfnappen ,
als hy dit onderwerp alleen by befpiegeling, en zon,
der
daar in deel te neemen , behandelde. Mlles is in
3)
beweeging,
wanneer , het zo tedergcliefde voorwerpeti
2)
betreft. - By , den Schryver deem Brieven wa9)
ren de Vaderlykc tederheid en waakzaarnheid verdub.
35
bold: dewyl hy, ten tyde als hy ze fchreef, Wedu33
wenaar was; de dood had de Jonge juffrouwen be5)
roofctvan haare uitmuntende Moeder. Zvn eigene
65 wisfelvallige that van gezondheid boezemdc hem de
tederfle bekommernis in voor Naar welweczen”.
Toen cone Franfche Vertaaling van dit Werkje, in den
pare MDCCLXXV, te Leyden, het licht zag, hebbea
vvy het aangekondigd, en 'er een berigt van geplaatst (*).
De Voorberigt Schryver merkt aap, „ dat de inhoud,
de denkwyze, en de fchryftrant„ in deeze Raadgeevingeu
zodanig zyn , dat elk dit Werkje cen plaats by de hooggefchatte Schriften van FORDYCE zal waardig keuren en
ons danken voor de bewaaring van cen gefehenk, 't geen
op zichzelve, als een klein Boekke, ligt zou verzworven , of althans niet , naar verdienften , behandeld zyn".
tict derde en . 1aattle Stukje, in dir.Deeltjc begreepen,
De Tempel derDeugd , is door den Eerw. FORDYCE opgeiteki, ten dicnfte van een jong Heer, zyner opvoedinge
en zorge toevertrouwd, wiens fpeelend vernuft zodanig
een leerwyze vorderde. „ Het onderwerp, daarin be„ handeld, moot ,” gelyk de Schryver van den tweeden.
[Engelfchen] Druk verklaart, „ zich aanpryzen by alle
„ Licfhebberen der Deugd ; dock deeze maaken , zo te
„ dugten that, de grootfte menigte niec nit, en hoc'
een gering getal van deezen hcbben ooit den naam van
3)
„ dit Werkje' gehoord? Zy, die 'er van hoorden, von„ den zich, mogelyk , door den Tytel opgewekt, em 't
zelve in te zien als een Stukje, 't welk hun ecn voorwerp
(*) Zie Iledend. Vaderl. Letter.Oef. IVe D. T. St.b1.2.3r, enz,
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werp aanboodt, welks enkel vermelden hunne zielen
met eerbied vervult. Indien zy, op een nader inzien,
bevinden , dat het hunner aandagt waardig is, of een
3)
aandoenlyk hart frnaakt , zullen zy, misfchien, zich
3)
opgewekt vinden, om 'er voordeelig van te fpree5)
ken by hunne vrienden, en bovenal by de Jeugd,
3)
wier bevordering zy zo wel als de Uitgeever, be3)
oogen, en ernifig wenfchen te bevorderen.
Terwyl de Vocnfianders der Ondeugd, met den dekmantel des Vernzaaks omhangen, alle kunftenaaryen in
33
't werk fielien, om de Jeugd van beide Sexen te vet,'
9) lokken; zullen de Voorflanders der Deugd zich benaarfligen, om bun onder hunne hoede te neemen en
53
tot haaren Tempel te geleiden, als de eenige verblyf3.3
plaats van waare Gelukzaligheid; en zullen zodanige
5)
Reizigers mogelyk niet min behaagen vinden in dat
pad,
daar het cenig vermaak aanbiedt, de ftreelende
3)
aandoeningen der Verbeeldingskragt met de overtui31
ing van het Hart vereenigende: om aan te toonen
3)
dat
die Godin , zo noodig geeerbied, haaren Dienaaif
ren en Dienaaresfen geen genoegen ontzegt, en zo
33
wel beminnelyk als agtenswaardig is.
53
Vermids in dit Stukje zo wel Vrouwlyke als Manlyke
CharaEters voorkomen, heeft men het niet oneigen gevonden 't zelve laatst te plaatzen en tot een overgang te
doen dienen tot den meergemelden Vriend der yonge Heeren van den beroemden FORDYCE , onzen Landgenooten,
door zyn Vriend der 7onge yuffrouwen zo bekend, en
hooggeagr by het verftandigst en deugdzaamst gedeelte.
Hoe treffelyk, (om uit dit laatfte, eene andere proeve
op te geeven ,) is de Befchryving van den Tempel der
Deugd. Derwaards heen gebragt, en dien, naa het door..
itaan van veelvuldige moeilykheden, en het overwinnen
van een groot aantal verzoekingen, bereikt hebbende,
fpreekt de Gids. „ Deeze, myn Zoon, is de Tempel
der DEUGD , en de verblyfplaats der GelukzaligheiA. Van
bier is voor altoos het fchriklyk Monfter en diens rampzaligen Medegenoot , die u, korts , zo zeer deeden beeven,
uitgeflooten. Hier fpreit de Zwaargeestigheid nooit haare vaale wieken uit. Tot die zegeryke plaats molten de
Knaagende Zorgen en Vreesagtige Vooruitzigten , met den
belfcnen trein van bitteren Twist, blinde Woede , woeate
Wraakzugt , fcheelziende Yalokry , felle Rao of knars35
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fetandende Nyd , verflindende Zinnelyke lust, en bleek Re.
rota,, nimmer naderen. Noch de vadzige, noch de drukbezige Aanhangers van VERMAAK kunnen zulk een zuivere lugt ademen. De volvrolyke Dienaars deezer Godinne, de Ingezetenen van , dit Gewest , flyten 'mime
uuren, in eene gefiadige ,werkzaamheid, zonder verrnienisfe; zy fmaaken een nooit walgend vermaak, verdc'eld
in verfchcide feesthoudende hoopen, die beminnen en
beniind worden, die wederkeerig elkanders bevordering bewerken 3 zonder coign anderen flryd dan wie de
diepfle hulde , en aanneemenswaardigfie dienst zal betooDen aan hunne algemeene Opperheerfeheresfe, die zv
weeten dat haare gefehenken den werkzaannten
en verdienstlykflen toereikt".
Hier aan beantwoordt het Beeld der Godinne zelve ,
die befehreeven worth, „ als de Dogter .van onflerflyke
Wysheid en Liefde. Zy werd te gelyk gebaard met
GELUKZALICHEID haare Zuster en Gezellin , en van den
Hemel.op aurde gezonden als de grootfie Vriendin der
14 enfchen, en de veiligfce Beauurfter des leevuns, de
Befchermgociin der Jeugd , de Eer der Manbaare Jaaren , en
de Troosteresfe des ouderdoms. Door , haare onderwy2ingen en wetten word de Menschlyke IVIaatfchappy gevormd en houdt (land, en de Menschlyke Natuur met
'mar verkeerende verkrygt lets Godlyks". In dien zelfden frnaak vinden wy den geheelen floes die haar omfingt
afgcbeeld.
Byzonder opmerkenswaardig zyn de Charaders der Fel-foonadien aan deeze Godin voorgefteld, wier gedrag ontvouwd en door de Deugd beloond wordt : onder anderc
words ingevoerd, „ een Jonge Vrouw, in de vaag van
jeugd en fchoonhcid. Zy hack rouwgewaad aan, haar
voorkomen toonde eene onbezorgdheid voor optooi,
waar aan een kwynend en nedergeflaagen oog wel beamwoordde. Zy hieldt het op den grond gevestigd, terwvl
de Voorleezer haar dit merkwaardig getuigenis gaf; dat
zy een hoop bejaard en allerbraafst Vader hebbendc,
met twee jonge Broederen, door den dood haarer Moeder aan haare zorge overgelaacen, door haare beffendige
opletcenhcid en wakkeren vlyt, den eerflen geko,esterd.,
en de laatillen opgevoed hadt , voor beiden, door eerlv.
ken arbeid, een voegzaam onderhoud verfchaffende; dat
O.'11 deeze moeilyke taak des te bcter te volvoeren ,
de
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de verlokkenclete Huwlyks aanbiedingen hadt afgeflangen,
door het vast befluit, om den last, dien de Voorzienigheid op haare fchouders gelegd hadt , nooit aan eenen
Man over te draagen; dac zy,, ten laatflen , haars Vaders oogen geflooten , en. haare Broeders gelukkig bezorgd gezien hebbende door eene openlyke Stigting,
welker 'Bezorgers kehnis hadden van haar verdienstlyk
gedrag, het nu haare voornaamfte bezigheid was in hun
eene loflyke eerzugt te ontfteeken , om buns Vaders
voortreflyke voetftappen te drukken, en dus diens nagedagtenis voor 't fterven te bewaaren in de gevestigde
agting zyner Kinderen.
„ Zulk eene ongemaene zelfverlochening en ouderliefde,
in eene Perfoon zo jong en fchoon , trokken de oogen van
't geheele Gezelfchap; de verlegenheid daar door verwekt, deeds haare aangeboore bevalligheid te treffender
affleeken, De CODIN, haar met tederheid aanziende,
zeide: „ Berninnelyi.e Dogter ! uwe braave hoedanighe„ den en edeimoedige poogingen , zullen u grooter eere
doen verwerven dan de fchitterende verrigtingen van
„ zommigen, die men voor Heldinnen hegroet heeft ,
„ uw Nam zal in toekomende eeuwen leeven, en als
een voorbeeld van Ouder- en Broederlicfde vermeld
„ worden. Uwe Kinderen (want gy zult eene fchoone
„ naakomelingfehap by een Man van verdienften hebben ,)
.') zullen u ticnvoudig vergelden , en gelukkig die vol„ maaktheden , door • u zo nuttig en beminnelyk ten
„ won gefpreid , navolgen”.
„ Flier op gaf haar de Diwen een geheirDzinnigen gordel,
door de Bevalligheden geweeven , en begaafd met zulk
een vermogen, dat die denzelven droeg , elk aanfchouwer bekoorde. Zy ontving dien met een lieve blos van
fchaamte , en vertrok".
Wy befluiten deeze onze Agnkondiging met de betuiging van den Heer Vertaaler, die zich , met rede, durfc
vleicn dat de Nederlander deeze fchikking zal goedkeuren,
en dit derde Deeltje met dezelfde gunst bejegenen als de
twee voorgaande: dat het die verdiene durfc by verzekeren. FORDYCE fprcekt hier,, even zeer als elders, de
taal, de nadruklyke en inneemende taal, van het hart, en
tot het hart. Zyne Schriften , by zyne LandgenooGen
to gewild , worden van de onzen met niet minder graagw geleezen , en by verheugt zich , en wy met hem, over
dit
ALC, LETT. NO.
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dit blyk van hunnen goeden Smaak. „ Ontvangt dan,
fchoone See deezen onzen arbeid, voornaamlyk ten
uwen dienfle gefchikt; ontvangt dien, Jonge Heerens,
in zo verre dezelve is ingerigt om u de fraaije helfc des
Menschdoms te doen kennen en waardeeren: om u, langs
den weg des Vertlands, ten Tempel der Deugd te geleiden.
}let zal eene voorbereiding weezen tot een Werk , u
onmiddelyk betreffende, gevloeid uit die zelfde welverfnede pen, tot den Vriend der 7onge Heeren , die welhaast , zo wy hoopen , tot u het woord zal voeren".
Geneeskundige Proeven en Waarneemingen omtrent de goede'
uitwerking der Eleffriciteit in verfcheiden Ziektens ; verzameld door J. R. DEIMAN , M. D. Te An2fterdam by P..
Hayman, 1779. In groot 8vo. 308 bladz.
't nigmerk van deeze verzameling van Waarneemingen
`'-• is niet alleen om den Geneeskundigen alle die ge•
vallen onder 't oog te brengen, waarin men de Eleariciteit als een Geneesmiddel heeft aangewend, maar ook
om derzelver aandacht meer te doen vestigen op een onderwerp, 't welk op de huishouding van 't dierlyk lighaam veel invloed heeft , en meer vermogen bezit , als
geneesmiddel, dan men tot nog toe geloofd heeft. Vooraf, eer dat de Heer DEIMAN overgaat tot de Waarneerningen , handelt by in eene byzondere afdeeling over de
werking van de Eleetriciteft'op het menschlyk lighaam ;
hierin worden ons door den oordeelkundigen Geneesheer
fraaije Proeven en Aanmerkingen medegedeeld, die waardig zyn nader overwogen te warden. Vooreerst onderzockt hy welke werking de EleEtriciteit op't dierlyk ligimam heeft, en oordeelt dat dezelve beftaat in eene herftelling van de werking der Zenuwen, en in eene bevordering van den omloop der Vogten, waardoor de uitwaafeming en de natuurlyke warmte tevens vermeerderd worden. Deeze werking van de EleCtriciteit
words door overcuigende proeven bevestigd ; de polsflagen van den Autheur zelven waren natuurlyk 75 in eed
minuut; tog door zich te laaten EleCtrifeeren klommen
dezelve in de eerfce minuut tot go, en in de volgende
tot 98. De oorzaak van deeze vermeerderde omloop.
des bloeds fpeurt hy vervolgens door proeven op, en
maakt
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rniakt, met veel waarfchynlyt-heid, deeze gevolgtrekking: dat de waking van de Eledriciceit in 'c vermeerderen van 't vermogen dcr Zenuwen en Spiervezels , de.
eenigfte algemeene oorzaak zy van den verrneerderden
omloop des bloeds , en de daar van afhangende uitwerkfe./
len. Uit deeze algemeene uitwerkfels der Eledriciteit
op 't dierlyk lighaam verklaart by niec alieen gemakke:
lvk de byzpnciere verfchynzels , welke by de geeledrifeerde perfooncn zyn waargenooinen, maar by bepaalt
bier uit ook de algemeene gevallen, waarin men de Eledriciteit als een Gencesmiddel met voordeel kan bezigen. Deeze algemeene gevallen worden voornaamlyk,
tot vier Clasfen gebragt waarin men de Eledriciteit
als een Geneesmiddel met nut kan bezigen. De eerfte
is : in alle die .ziekten, welken uit eenen vertraagden
oniloop der Vogten voortkomen, bet zy nu dat deeze
vertraaging uit eene verflapping en verminderde werking
dcr vaste deelen allccn voortkomt , of dat eene
king der Vogten daar mede gepaard gaat. In de
tweede plaats kan men obk van de geneeskundige Elec.
triciteit in die ziekren gebruik maaken , welken onmiddelyk uit eerie belette ui:waafeming ontftaan, op weike een
fcherpe ftoffe, die in het ligchaam huisvest , en welke
niet zelden door eene vermeerderde uitwaafeming uit het
lighaam gevoerd word, ten gronde hebben. - Tea
derden kan men ook onder behoorlyke omzichcigheid de
Eleariciteit als een Geneesmiddel bezigen in die coevallen, welken uit eene verplaatfing van een of ander ftof,
naa de inwendige en edeler deelen van 't lighaam, verEindelyk kan men zich ook
oorzaakt worden.
van de geneeskundige Eledriciteit bedienen in alle foor.ten van verlammingcn. - Vervolgens deelt de Autheur eenige algemeene regelen mede , die men by het
Eledrifeeren noodzaakelyk moot in het oog houden, ea
bepaalt dezelve tot Lien , dog die wy bier niet kunnea
mededeelen, waarom wy onze ieezers tot 'c Werk zelve wyzen. - Ten laatften wordt deeze afdeeling tae.
l/ocen met proeven ,om reden to g,eeven waarom de dieTen zo fchielyk door een fterken fchok van de Eled.riciteit gedood worden. Men leidc uit deeze proeven
waarfchynlyke gevolgtrekking af, dat naamelyk de oorzaak ditarvan . in den oogenblikkelyken beletten omloop
des bloeds ,en tie davvan afhangende belerte-adenilitaling,
B2
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moet gezogt worden. Wy denken gemelde genoe g te z
otn de aandagt der Geneeskundigen op te wekken , en -dezelve te overtuigen van 't belang van dic Werk , 't
welk niet als een bloote verzameling van Waarneemingen kan aangemerkt worden; fchoon 't zeer dienftig
zv dezelve, byeen vergaderd , zonder mocite te kunnen vinden en met elkander te vergelyken. Dit maakt
de tweede afdeeling van 't Wcrk uit, 't welk uit ago
HoofdlInkken beflaac, benevens een Aanhangfel.
Perhandelingen , ter nafpooringe van de Wetter? en Gefleld>
held onzes Vaderlands ; waarby gevoegd zyn eenige AnaZeta tot dezelve betrekkelyk, door een Genootfchap te Groningen, Pro exeolendo Jure Patrio. Tweeds Deel. re
Groningen by J. Bolt. In groot offavo.
Groninger Regtsgeleerde Genootfchap, van weiks
H etuitfteekend
oogmerk en mitre
voor
inrigting wy

eenigen tyd gewag gemaakt hebben CO, biedt ons in
dit tweede Deel aan , eene oordeelkundige Verhandeling
van Mr. D. F. J. v. HALsEmA, over den Staat en Rege.
ringworm tier Ommelanden tusfchen den Eenzs en de Lauwers ;
van derzelver eerfle en vroegfte opkomst tot op daze tyden; benevens eene merkwaardige oude verzameling van Landwetten , getyteld , het aloude Ommelander Wetboek van
De opgemelde Hcer en Mr. van Halfe.
Hunfingo.
ma heeft dic oude Wetboek, in de oude oorfpronglykc
Friefche Landtaale , omtrent het midden der dertiende
Eeuw vervaardigd, uit een egt affehrift naar 't pergamenten , door den druk gemeen gemaakt. Nadien veele
onderzoekers der oude Landwetten van deeze Gewescen,
voorheen vrugtloos gewenscht hebben dit Stuk te zien ,
was deszelfs ontdekking reeds aangenaam; en gevolglyk
kan deszelfs openbaare mededeeling , door de drukpers ,
niet anders dan danklyk erkend worden, voor hun die
zig op de beoefening der oude Wetten toeleggen. Zulks
heeft zyn Ed. in dit geval te meer te wagten; daar by
in deeze afgifte niet alleen alle opmerkzaamheid en nauwkeurigheid gebruikt heeft; maar 'er ook tevens op uit
gea
(*) Zio &lend. 1,44, Letter.Oef. III. D. bL 42.
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geweest is, om hun, ten aanzien van de oude Friefche
taal, de behulpzaame hand te bieden. Hy heeft, naamlyk , een gedeelte van 't zelve in de Nederduitfche taal
vertolkt, en lyne overzetting met eenige ophelderende
taalkundige aanmerkingen verrykt ; daarnevens, heeft hy
'er nog bygevoegd, eene naamlyst van verouderde Friefche woorden , die hunne betrekking hebben, op wondingen , beledigingen, en leden of het lichaamsgeftel ;
vertrouwende, dat zy,, die in de aloude Friefche taal eenige ervarenheid bezitten, nu met dit behulp wel verder
te regt zullen geraaken.
Voor dit Stuk der Oudheid gaat 's Mans bovengenoemde Verhandeling, waarin hy, by de ontvouwing
van dat onderwerp , zig voorftelt , de grondbeginzels
van het Staats- cn byzonder Regt der Ommelanden, voornaamlyk in de oudfle tyden, gelyk ook van dat van 't
aloude Friesland, na re fpooren en aan te toonen. Ter
geregelder behandelinge bier van flaat hy eerst gade, de
oppermagt van 't Land, om te doen zien , by wien dezelve berust heeft, en door wien ze uitgeoefend is geworden. Vervolgens handelt hy over de beftelling der
Overheden ; waaromtrent de Magiftraatsperfoonen en de
Regters , die de beheering van burgerlyke en lyfftraflyke
zaaken hadden, in aannierking komen. En ten laatfte ontvouwt hy de Geregten , met de daaraan verknogte regtspleeging. — Zyn oogmerk is verder hier in de volgende tydvakken onderfcheiden te befchouwen. (1.) Den allereeritem ftaat en geftalte deezer landen , van de oudfte tyden
herwaarts , onder de Romeinen, Frankifehe en Duitfche
Vorften, en vervolgens onder den vryen onafhanglyken
ftaat tot op de tyden der Voriten. (2.) Onder de regeering der Vorften, en met de wederbrenging van de
Stad Groningen aan 't bondgenootfchap der Nederlanden,
in den jaare , 1594. Hierop zal voorts (3.) het derde
tydvak zig vandaar uitftrekken tot op het jaar 1748. En
dan eindelyk , zegt zyn Ed., zullen we befpiegelen de
tegenswoordige gedaante, welke haar,, door de treffe.
lyke voorzorge van wylen Neerlands Vorst is gegeeven.
— Het thans in 't licht gebragte gedeelte bepaalt
zig, tot het eerfte tydvak ; en behelst eene aaneenfchakeling van oordeelkundige aanmerkingen over de gefteldheid en befluuring deem Gewesten in die dagen. 's Mans
uitgelzeLte beleeienheid en oplettende behandeling van
133
al-
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alles toont hier duidelyk, dat deeze Verhandcling de
vrugt is van eene onvermoeide , langduurige, en gent.
te beoefening van dic onderwerp ; indiervoege door hem
behandeld , dat by op veelerleie manieren itrekke, ter
daadlyke ophelderinge van de aloude regceringswyze der
Ommelanden. Daarbenevens zyn veelen deezer opheidexingen van die liatuur, dat ze, fchoon inzonderheid be.
trekkelyk tot de Landen cusfchen den Eerns en de Lauwers ,
ook in veele opzigten van dienst kunnen zyn, ter verklaaringe van verfcheiden foortgelyke oudheidkundige
byzonderheden in de nabuurige Gewesten; vooral in bet
daaraangrenzende Friesland ; te nicer daar dit Gewest
van oudsher zeer naauw verbonden was met de Ommelanden; waar van, buiten andere tlukken, de Upflalboomfche Wetten ten overvloedigen getuige ftrekken. Onge.
voelig dus geleid zynde tot bet gewag maaken van deeze
Wetten , zullen wy ons , om nog eene byzonderheid
uit deeze Verhandeling mede te deelen, tot dit onder.
weep bepaalen, en den Leezer ter dcezer gelegenheid
nog onder 't oog brengen , het hoofdzaaklyke van 't
Been ons de Autheur nopens die flaatelyke Landsverga.
.dering , by den beroemden Upflalshoom, gemeld heeft.
De Heer Mr. van Halfenla ons uit het voorgaande her.
innerende, dat alle de Friefehe Volken , van de boorden
des Wezetffrooms tot aan de killen van 't Flie, fehoont
'seder in zyn Zeeland (*) of Landfchap onafhangelyk
ware, en zyne byzondere Overheden en Regeering badde, cgter naauw aan elkander verbonden waren, geeft
voorts een nader berigt van dat verband. Het had , naarnlyk , gelyk by aantoont , wel inzonderheid ten doel de
befeherming van de gezamenlyke Frieslanden tegen al.
lerhande buirenlands geweld , en vyandlyke aantasting
van den Staat : tot welks befcherming zy alien in 't ge.
xneen onderling verpligt waren. Verder oogde het ook
tevens op dr: behoudenis van het Staatsweezen binnen
's Lands, ten opzigte van de vereenigde Landfchappen
in 't algemeen; uit welken hoofde een Landfchap, dat
.zig te buiten ging in 'c verftooren van de rust, door de
an(*) Men benoemde de Landfehappen, door deeze Volker bewoond, met den naam van Zeelanden , ter oorzaake van dem-lynx
laage ligging, als betlaande meerentieels nit iaag, viak en can
land, geiyk dat der Nederlanden doorgaIls vale
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=dere Landfchappen tot zynen pligt gebragt werd. Bovendien had het betrekking op de inwendige geftalte van
Staatswezen in de byzondere Landfchappen; waaromtrent de gezamenlyke Landfchappen , zo 't gefchokt
wierde, de noodige orde ftelden. Ter verrigtinge van
dit alles, vervolgt zyn Ed., hielden de onderfcheiden
Landfchappen tydlyks in de Pinkfterweek, naar luid der
Overkeure, bepaaldlyk, eenntaal in 't jaar,, dingsdag in
de Pinkfterweek , onder den blaauwen hemel, by den opfialsboom (*) , raadsvergaderingen, om onderling te roadplee„ (*) Deem hooge gerechtsplaats, zijnde een zeker hoog {Ink
lands, is gelegen aan den open weg westwaards een halve mij1 van
de Stad Aurik, of Anach, in Oostvriesland. Dit veld had ouddjds
negen honderd voeten in zijnen omtrek , en was beplant met gtoote eikeboomen, waarvan deze verfaamelplaats, the gerecht, den
naam van gerechtsboonz bekomen heeft. Zie HARKENR. Oostfr.
Oorfprongl. N. 545.” Ter nadere ophelderinge van deeze aantekening des Autheurs, en zyne aldaar gegeeven verklaaring, diene
de volgende inhoud van eene laatere uitvoerige a-ntekening , waarin by de afleiding en betekenis van 't woord Opflalsboorn breeder
ontvouwt, by gelegenheid zyner ophelderinge van 't woord Opfialiing, ecne benaaming der Edelen ; waarvan we hier dan oak
vooraf dienen te gewaagen. .
Onze Autheur, over de waardigheid en 't aanzien der Edelen in
't Landhefluur handelende, tekent daarby aan, ciat ze, huiten andere henaamingen, ouwlings ook met die van Up of Opflallingen,
(gelykluidend met den eertytel van klovelingen in laatcr tyd ,)
benoetnd werden ; en dat deeze hunne oudfle en ullereerfte benaaming
is. Zulks beweegt hem den oorfprong en afleiding van deezen
certytel na te fpooren. Niet voldaan zynde met het geen anderen
dcswegens bygebragt hebben, ftelt by de volgende aanneemelyker gedagten daaromtrent voor. - Up of Oh (eene verwisfeting die meermaals plaats heefr,) is by verkorting zo veel als
ever, 't welk iets aanduidt, dat verheven of ergens over is; van
waar het ook aan woorden van gezag als Overheer (praefedus,)
Overhoowl (fuperior ,) Overbote (delegatus fupremus ,) en dergely.
ken gekoppeld wordt. - Het daarmede in dit geval verbonden woord Hale, fiel , , (eene gewoone verwisfeling ,) 4;1
yea als sfloel , is een overoud Gothisch wooed, betekenende een
throon, een zetel van gezag en , gebied; uit welken hoofde het ook
gebruikt werdt , ter benoeming van het Geregt, of een Regtsgehied en Regtftoel. - Het byvoegzel ling eindelyk is niers
andcrs dan eene verlenging van het woordfiai; door welke dit
naarnwoord perfoonlyk wordt, en dus iemand betekent welkc tot
deeze zaak behoort, als Konerling van Kamer. En bier uit volgt
dan
Li 4
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pleegen en te' befluiten. In deeze zamening, beflannde
uit zekerej gemagtigden , ten dien eindc nit de onderfcheiden Landfehappen afgevaardigd , welken den naam
van Zeelandfch Rechteren droegen , werd, zegt zyn Ed. ,
„ de gemeene toeflanci van 't geheele Friesland overwo„ gen : in 'c byzonder zorgde men voor de handhavinge
„ van vrcde, vryheid en rust. Ten dien einde wierden
„ 'er wetten en reehten , aangaande de gezamenlijke
„ Lnndfchappen, ontworpen en vervaardigd: ook wier.
„ den daar ter fiede de rechten van doze of gene Land„ fchapclan van zelve, dat de weezenlyke beduiding van °galling van
letter tot letter zy, Over- geregtsp.Ifoon , of iemand die tot de
Overheld behoort. 't Is dus een tytel van gezag, ter benoeminge van zulk eenen , die een mecieregent of beftuurder van den
Staat zy. Onze Schryver,, dit alles breeder beweezen en nader
bevestigd hebbende, tekent ten Iaatfte nog aap, dat de Wortel
van dit flal opgeflooten ligt in 't woord flellen , beflellen , conflituere , prmponere. - En op dien eige p ilen grondflag vestigt
hy, in eenc daarhy gevoegde aantekening, zyne verklaaring van
't woord Opflalsboom.
Andere afleidingen van die benaaming, hem voorgekomen ,
ter zyde ftellende, houdt by z i g aan zyne afleiding van 01) in
tie betekenis van over ; en fial , in Genitivus flals of Hales voor
feel of Regtfloel ve,-knoge met het woord boom. Dus is, zegt
hy , Ugalsboom , Upflal 'sbome , Obflalboem, Obflalsbam, of Oplalsboom , een Over-of Oppergeregtsboom , ccn boom, waarby het
algeineen of hoogge geregt der Friefche Natie gehouden werd.
Zyn Ed. ftaaft vervolgens deeze betekenis uit het gebrui l; van
dit woord, en toont dat dezelve zeer wet overeenkomt met de
natuur dier Vergadering; als in welke, fchoon ze cer voor erne
Staatsvergadcring dan voor een Geregt to houden zy, Ilia alleen 's Lands algemeenc zaaken , man tevens de Regtzaalcen ,
behandeld werden. Ook droegen de gemagtigclen , die tot deeze
zamening afgevaardigd waren ,'t zy ze in hunne hyzondere Landfchappen al of niet Regters waren , als Leden deezer Vergaderinge , den naam van 7udices of Regters; ja deeze luisterryke
verza:nelpliats noemde men het regt tot den Opflalboom, cn do
vergalering zelve heette de Regtpkaats. Under het aanvoeren zyner hewyzen beroept hy zig ook op voorbeelden van
andere Geregtsplaatfen , welken dienzelfden naam gedraagen hebben: en wel inzonderheid , als eene heflisfende proeve , op de
Ueregtseik in ampt Hagen , gelegen in 't Hertogdom 13re.
Inen , die Staleke of Stal • eike getyteld was; welke henaaming ze,
veel zegt als Goreptseik ; ter aanduidinge van den Eikenboom
hy well= aldaar tor pla4tze Let Geregt gel-louden \ver6,

f
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fehappen , tot derzelver meerdere zekerheid, ende
kragt , fomwijlen nader bevestigd. Van 's gelijken
;, beregtte men op die fameningen alle zwaarwigtige
„ .eclitszaaken , ende verfehillen, welke in de byzon„ dere Landftreeken niet konden werden beflist en afge.
„ daan. In 't kart al 't gene tot den welftand van 't'ge„ heele Friesland , en deszelvs onderfcheidene Land3) fchappen in 't byzonder, diende, wierden aldaar ter
„ plaatfe beraamd en befloten”. Gevoiglyk had deeze
aanzieniyke Vergadering, gelyk de Autheur opmerkc en
nader toont , by welke de hoogfte magt beruscte, waarvan de onderfcheiden Zeelanden, en de daarin gelegen
Land- of Gemeenfchappen , eenigerwyze .afhangelyk waren , een grooten invloed op de Staatsgefteldheid van
deeze Landen. Wyders geeft ons de Heer en Mr.
van Halfema nag het volgende berigt van 't gerneene Wapen deezer plegtige vergaderinge.
„ Het zelve vertoonde eenen gewapenden man, ftaande onder eenen groenen boom , houdende in zijne rechte
hand eene ftaande fpiets, en in de linke een uitgetogen
zwaard, daalende op den fchouder. Dart 't is waarfchijnlijk, dat de Opftalfche fameninge nog een ander wapen gevoerd hebbe Althans ander zeker befcheid , roerende
de Rustringer Friefen, ontmoet men can zegel, 't welk
in den briev den naam draagt van figillum totius Frifie;
vcrtoonende de jongvrouw Maria , en aan beide zijden
cenen krijgsrnan , houdende in de eene hand een rond
fchild, en in de andere eene fpiets , met 't omfchrift ; Hir
fignis vota fua reddit Frifia tota , cui cam 'plebe pia fit clement
Virgo Maria. Ecn zeker oude fleee aan dc kerk te Mariennoven is ook met zodanig wapen voorzien.
Verrnoedelijk is dit het fecreet zegel van geheel Friesland
geweest. Ten minften onder de oude ftempelen der zegelen bier te lande wordt een fecreet zegel van geheel
Friesland tot de zaaken bevonden, dat hies mede voiledig overeenftemt ; uitgenomen dat onder dit aan den voct,
ecn priester met zijn gewaad in eene biddende geltalte
ltonde, met de letteren vbbo facerdos. 't Randfchrift hehelsde doze woorden S. fecretum: TOCiitS : Frifie : ad caviy. Vcelligt zijn dcze verfchillende zegeicn, naar den
eart der zaaken, aan de ftukken gebruikt geworden. Of
ru daze flampel bij 'c houden der veygaderingen pier te
11 5
Lau-
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Lande overgebragt dan of een ieder Land.1.1ap zodani.
gen ftempel van 't gemeene zegel bij den Opftalboom ge.
had hebbe, 't welk waarfchijnlijkst is, kan men, bij ge.
brek van volkomen narigt, niet bepalen",
Wat eindelyk aangaat den tyd wanneer deeze byeen.
komften haaren aanvang genomen hebben, en tot niet geloopen zyn. Nopens het eerfte leert ons de Heer en
Mr. van Halfema, dat derzelver aanvang zig als 't ware
in de oudheid verliest, zo dat men denzelven waarfchynlyk uit de allereerfte gewoontes deezer Gewesten hebbe
of te leiden. Eng, , de eerile Abt van Werum in Fivel.
go, die in 't begin der dertiende eeuwe bloeide, fpreekt
'er al van , als lets dat gefchiedde , more vetuflisfimo ,
volgens eene zeer oude gewoonte". En fchoon 'er
3/
gem genoegzaame grond zy, om met zommigen de op,,egting deezer vergaderinge aan Karel den Grooten .toe te
fchryven; mag men egter het aanwezen dier hooge ver.
gaderinge, om over 's Lands , flaat te befluiten , en 't
regt van 's Lands ingezetenen, om die zameningen te
bekleeden, ,veilig , ten tyde der Frankifche beerfchappy,, en van 't daarop gevolgde Duitfche oppergebied,
Voorts is het blykbaar, dat deeze vergadering, bykans tot op het midden der veertiende Eeuwe
voortgeduurd en ftand gehouden heefc. Dog ze is, om,
trent dien tyd, allengs verwelkt, en vervolgens geheel
verdweenen; zo door 't aanranden van de aloude vryheid
in zommige nabuurige Zeelanden; waardoor eenige gewesten van de gemeenfchap der overige Friezen afgerukt
werden; als wel inzonderheid door de inwendige zwak.
heid van den Staat, en de opkomst der magtige Hovelingen van Broekmerland over den Eems. Men ziet uit
de handelingen dier vergaderinge in 't jaar 1327 duide.
lyk, dat het onderlinge verhand tusfchen de Friefche
Volken toen al zo naauw niet toegereegen was als in
voorige dagen; en de voorbeelden van dat jaar zyn de
laatflen , welken in de overgebleevene oude fchriften
voorkomen. Deeze plegtige verzamelingen daar ter
ftede zullen des omtrent dien tyd opgehouden hebben ;
maar ze fchynen met verloop van eenigen tyd, hoewel
uit een minder aantal van Landfchappen beltaande, naar
Groningen verplaatst te zyn. Althans men ontmoet ,
gelyk onze Schryver ten laatite nog aantekent , zo&a-
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danig eerie z'amening aldaar , ten jaare 1361 (4 ); *aat.
op onder anderen de voorige Opfl;lboonafehe beflaiten
vernieuwd en met eenige byvoegzels vermeerderd zyn:
zo dat die vorige aloude vergaderplaats, zegt hy, als
toen geheel to niet gegaan zy.
Lyst van de gewoonlyke vaste Feestdagen der Roonfche Kerke ;
dienende tot begrip der Dagtekeningen in nude Brieven.
Door den Historiefchryver JAN WAGENAAR. Te Anifterdans
by Yntorna en Tieboel 1779. Behalven de noodige Tafelen
i6 bladz. in gr. offavo.
tweede uitgave der Verzameling van HistoriM etftheeene
en Politike. . Traftaaten , door den Historiefchry-

ver Wagenaar,, geduurende de vroegere onlusten met de
Engelfchen , nopens onze Scheepsvaart , gefehreeven;ca
die, met betrekking tot de tegenwoordigen, nog wel eene laerhaalde leezing verdienen; heeft men 'er bygevoegd (t), dit bovenopgenoernde kleine . Gefchrift van
dien oplettenden Schryver ; dat in een ander opzigt zy.
nc nuttigheid heeft.
Men was naamlyk oudtyds, zo lang de Roomfche
Kerkgebruiken een genoegzaam algemeenen invloed hag=
den, bykans aan alle ,Hoven, en zo ook bier te Lande,
mitsgaders in de nabuurige Gewesten, meermaals ge=
woon, de Charters, Brieven enz. te dagtekenen, naar
de vaste of ook wel vcrfchietende Feestdagen, als mode
naar de benoeming der Zondagen en dergelyken, in den
Kerkdienst gebruiklyk. Zo lang die fount van telling,
en benoeming der dagen, met de daar op gevestigde
dagtekening, (zelfs ook in gemeene handelingen,)in een
hecrfchend gebruik ware, was die manier van tekening overge-

(*) Zommigen hebben bier uit willen afleiden, dat Groningen op
den Friefchen bodem gelegen ware: dog de Heer en Mr. van
lialfona toont duidelyk, hoe dit gevolg geenszins doorgaa, en
het nit alles ontegenzeggelyk blyke, dat de Stad Groningen alt°os wel nadrukiylt van de gcnoemde Landilreelt ondedcheideo
worth.
(t) Men heeft dit Stultje hierby gevoegd , om het dos by da
andere Werken van den gcagtcn lVagenaar to bewaaren. Ook
het op zichzelve to bekomcn.
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genoeg kennelyk onderfeheidend. Dan zins mulks, V007<
al by de Proteflanten, geheel in ongebruik geraakt zv,
gaat die oude dagtekening met eenige moeilykheid gepaard; en 't vereischt niet zelden merkelyke oplettendeid , om daaromtrent niet mis te Casten. Zulks fchync
pden
Heer Wagenaar,, dic meermaals in 't nafpooren van
oude Papieren ondervindende, bewoogen te hebben,
om 'mar een hulpmiddel om te zien, dat hem in deezen
gemak kon barren. Hier uit is vermoedelyk dit Gefchrifc ontfiaan; 'c welk daar toe ook van een weezenlyken dienst kan zyn.
Zyn Ed. heeft ten dien einde, in de eerfte plaatze,
in eene Alphabetifche orde gefchikt, eene lyst der benaamingen van de gewoonlyke vaste Feestdagen dc3..
Roomfche Kerke, met aanwyzinge van den tyd, op welken dezelven vallen. Eerie volgende aantekening, met
becrekking tot de verfchietende Feestdagen, die zich
naar den Paaschdag fchikken, toont, hoe hy van oor,
deel ware, dat men zich, tot de bier toe vereisehce be.
rekening van den Paaschdag, best be.cliene van de regelen , door den Heer Hztydecoper voorgefteld, in zyne
uitgave der Rynzkronyk ran Melis Stoke, I D. bl. 331—
n 4 y; en de zeer gemaklyke Tafels , by Du Cange in zyn
Glesfariurn op het woord . T. I. C. 467. Verder
gewaagt hy van de verfchillende benaamingen der Zondagen; en verleent ons, in een afzonderlyken Tafel ,
eene Lyst van dezelven. Hier by komen voorts de verfchietende Feestdagen, met de' benaaming der Zondagen,
omtrent welken , en den bepaalden dag op welken zy
invallen benevens de Quatertempers en derzelver vast,
gettelden tyd. Ten laatite tekent onze oplettende Schry.
ver nog aan, dat men zomtyds dagtekeningen ontmoet
by welken het 'er op aankomt , om joist te bepaalen, or,
vielken tyd der maand de aldaar genoemde dag invalt; en
zyn Ed. voegt 'er twee Tafeltjes by, welken ter berekeninge daarvan dienen. Uit deeze opgave kan
men genoegzaam afneemen, dat dit Gefehrift den Liefbebberen van oudheidkundige nafpooringen, in zodanige
gevallen, tot een gemaklyk hulpmiddel kan verfirekken ,
ties het wel der moeite waardig ware, het zelve tep
gebreider nutte het licht te doen zien.
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Verhandeiingen , nitgegeeven door de Hollandfche .11Iaatfchappye der Weetenfchappen, te Haarlem XIX Deeis I Stuk.
Met Plaacen. Te Haarlem by J. Bosch, Behalven het
Voorwerk en de 1Veerkundige Tafelen , 4 32 bl. In gr. 8vo.
en, Vaderlande nuttig te weezen is een eerst en flan&
houdend doelwit van de hoogloflyke Hollandfche
D
Maatfchappye der 117eetenfchappen, en bier van zal het XIX
Peels i Stuk, 't Been wy thans den Leezer aankondigen , hyzonder ten vootbeelde kunnen ftrekken : in zo
verre de Prysverhandelingen , daar in voorkomende, rechtitreeks het welzyn oozes Lands beoogen.
Voor eerst, naamlyk , ontmoeten wy twee Antwoorden op eene Rivierkundige vraag, van deezen Inhoud.
Daar het door de Ondervinding bekend is, dat 'er uit de Natuurlyke Gefteldheid , en andere oniflandigheden der Rivieren
van ons Vaderland , voornaamlyk van den Neder-Rhyn of Lek,
zekere gebreken noodzaaklyk voortvloeijen , waardoor aan dert
eenen kant derzelver kanaalen , tusfchen dezelfde of foortgelyko
Dyken beflooten, to eeniger tyd onbekwaanz zouden kunnen
worden, OM behoudens de veiligheid der aanpcuilende Landen,
dezelfde hoeveelheid waters of te brengen ; en, aan den anderen kant , de Dyken , in buitengewoone gevallen , zo van Tsdammen als anderzins , in gevaar gebragt worden van te bezwyken ; zo word gevraagd: Kunnen die gebreken zelven of ook
derzelver gevolgen, door andere middelen, dan door Afteidingen , voorkomen worden? Zo ja , Welke zyn dan die middelen?
— Maar indien een of nzeerd.ere Afleidingen de eenigfie middelen zyn mogten , waar door zulk een oogmerk op eene duurzaaine wyze bereikt kan worden, zyn dezelve , naar de gelegenheid der Lande0, mogeiyk? Zo ja, wear, en op Welk eene
wyze ,nzoeten zy dan genzaakt worden, en kunnen zy veilig on.
dernomen worden , zonder de vaarbaarheid der Rivieren te be.
nadeelen? Deeze was reeds in den jaare MOCCI-XXI ,
voor de eerfte en in den Jaare MDCCLXXIII voor de
tweede reize voorgefteld. Het eerfte Antwoord , met
den Gouden Eerpenning bekroond, is van CORNELIS ZIL•
LESEN te Schoonhoven: die, lair, in veele opziaten , te
weezen door eene verkeerde Theorie, misbruikte Kunst, en
eigen belang onze Rivieren beciorven , en de wegen , die
ons de Natuur zelve ter reddinge aangeweezen heefc , vervvaarloosd zyn, oordeelt dat 'er nicts overfchiet, „ dan
eer;t-
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ecrstlyk de gebreken der Rivieren van ons1,111,1riand,niet
,flegts oppervlakkig, maar volgens natearkundige en
proefondervindelyke gronden te befchouwei, cn vetvolgens , ten tweedy! , uit diezelfde gronden na te fpeuren ,
welke in dien itaat zo als de Rivieren zich thans bevinden , de beste middelen ter verbeteringe zyn". Dit is
de grondflag zyns Antwoords waar in' by het door hem
geftelde altoos tragt te ftaaven, met zulke bepaalingen
en ondervinclingen, waar omtrent geen verfchil plaats
beefc , en alle Theorie , op Beene waarneemingen fleunende,
Vermydt. — Op zulk eene wyze getoond hebbende,
dat een welgeflelde Rivier zodanig behoort te zyn,
dat haar goal of goot , door de Nateur gevormd, altoos
in fcaat blyve , van de diepte te behouden: het Welk veroorzaakt wordt , wanneer men op de Rivier zo veel waters kan
;louden, dat door deszelfs drukking en wryving het zinken der
floffen in de geulen of gooten kan helet word y!; terwyl zy
sevens ruinue heeft, om zich ten tyde van opperwater
wyd en zyd te verfpreiden , ten einde de daar aangelegene als 'c ware te niesten, en dusdoende van tyd
tot tyd te verhoogen. Verder dient zodanig een Rivier
benedenwaards genoegzaame ruitnte te hebben, om het
vloedv, ater in te laaten: want de ondervinding leert , hoe
grooter verfchil tusfchen Eb en VIleel , hoe dieper,, en hoe mingaac by dus voort:
der verfchil ,hoe ondieper Rivier",
„ Het is bekend, dat onze Voorvaderen, onkundig
van hun waar belang, en dat' van hun nage4laeht, tot
-i, 00rkoming van overflroomingen, vooral des Zomers,
wanneer de vrugten op het veld flonden, eerst Zorner}Kaden om de Rivieren hebben aangelegd, die men naderhand al meet en nicer verzwaarende , na dat de Ri*ieren al hooger wierden, tot dat het met 't gelmrig verhoogen eindelyk dyken zyn geworden.
Zy, geen kennis hebbende om die aan te leggen tot
behoud der Rivieren, noch denkende op de gevolten, die hier uit konden vourtkomen, lagen dezelfde
kaadcn of dyken zeer irregulier, en nict altoos naar de
goal of loop van het water, maar na dat het met hen befang overeenkwam. Hier van daan dat de dyken,
'tan gs de Lecq, en andere Rivieren , op zecr verfchillencie
wydtens van elkanderen liggen. — Zo dra men nu
de milde zegeningen der Natuere vcrwaarloosde, en,
zo Le fprceken, den mestwagen van de, landen afkeerde,
ZO
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Zo rnoestilleze ftoffen zich van tyd tot tyd in de RIvier nederzet ten , ter plaatze waar de fnelheid des ftrooms
verminderde Aen vooral daar de Rivieren van nauw fchie.
lyk wyd wierden. — Hier van daan dat de Rivieren in haare
oppervlakte wanftallig, en de beddingen, in plaats van
effen, vol met heuvelen en daalen geworden zyn, bee
geen VELZEN in zyn bekend werk over de Rivieren breed.
voerig heeft aangetoond, en verder door het bloote oog
en peilingen bevestigt worth. Uit dit een en ander
zyn die groote uiterwaarden, plaaten, zandbanlcen, die
als geheele eilanden in de Rivieren liggen, meerendeels
gebooren, en dam door, over 't geheel genomen, de
beddingen der Rivieren , langzaamerhand verhoogd , vooral benedenwaards. Hier door verminderde de vloed, en
kwam niet weer tot die hoogte en verheid, als voorheen, waar door de Eb te gelyk haar vermogen verloor,, om de ftoffen op de kentering nedergezonken, ors
te neemen en na zee te voeren. Dit is, van tyd tot tyd,
zodanig toegenomen, dat thans een bekwaam Schipper,
wanneer by in geen jaar de Lecq en vooral aan de Nourd
by Krimpen bevaaren heeft, by laag water onmogelyk de
droogtens , die daar geduurig weder op nieuws komen,
vermyden kan. En ware het niet dat' het Panderfche Ka.
naal het water op de Lecq hadt doen vermeerderen ; zo
zou bet zeggen van bovengemelden VELZEN al zyn bewaarbeid geworden, dat, naamlyk , de mond van de Maas
by den Hoek van Holland verzand , en de Neder-Rhyn en
Ys( 1, van leevendige Rivieren, in binnenlandfche Kanaalen
veranderen zouden".
De Heer ZILLESEN wyst vervolgens aan dat men dee.
ze gebreken, door de aangewende hulpmiddelen eer verplaatst dan weggenomen heeft, en ook den kostbaaren en
gevaarlyken ftaat waarin zich de aan die Rivieren gelegene
Landen bevinden: en merkt te recht op hoe uit de vergelyking van eene welgeftelde Rivier met de gebreken van
onze Rivieren, het genoeg te zien is, „ dat het felaran.
derfte vernuft niet in ftaat is dat alles in gene te verbeterm. Want wilde men, 't geen door kunst bedory en is, nu alleen door de Namur laaten redden . , en onze dyken wegneemen; dan zouden 'er niet flegts jaaren,
mar zelfs eeureen, kunnen verloopen, eer ohs nageflaeht
de vrugten daar van ketroot : veele ingezetenen zouden
geheel geraneerd raakeA to het Land Ilif4 weinig- van
zy.
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zyne inkomften verliezen. Neen ! woe ten , by
bet toeneemend bederf onzer Rivieren, met de daad,
naar, zekere hulpmiddelen ornzien, die lo.Qgzaatterhand
het kwaad verminderen — terwyl men tevens daar by in
't oog houden mom, om de natuur te doen mede werken; vermydende zorgvuldiglyk zulke middelen, die de
vaarbaarheid der Rivieren zouden kunnen benadeelen, in
die onderftelling naamlyk (volgens de vraag der Alaatfehappye) dat, door bet fluiten der Bywegen, langs den
.oven Rhyn ; als het eerfte en natuurlyke middel , niet
alleen de vaarbaarheid der Rivieren bovenwaards behouden ; maar ook tevens Gene geregelde verdeeling tusfehen
de takken te wege gebragt zal worden.
De fchadelykheid der Afieidingen of Aftappingcn , als
mede de kostbaarheid en 't geringe nut dcr Overlaaten
voorgefteld hebbende, is hy van oordeel, dat, indien
men langs de boven Rivier, alwaar het hooge opperwater thans de meeste overftroomingen veroorzaakt, een
ontwyfelbaar hulpmiddel begeerde, het welk altoos voordeelig noic nadeelig zyn kon, men dan doorgaans die Ianden, welke boven het gewoone Rivierwater verheven
zyn, in de rivier moest indyken; en door hooge Zo,
merkaden bevryden voor iets meer dan gemeen opperwater. Hy wyst de voordeelen bier dan aan voor de boven
Rhyn en voor de beneden Rivier by en omtrent Schoonhoven.
Voorts zoekt hy, volgens de voorgemelde grondcn,
een hulpmiddel te vinden voor de Alblasfer en Cr hnpener
Ivaarden , van zo veel belangs en in zo veel gevaars ; en
daar het gebrek in 't algemeen daarin gelegen is, dat de
Landen, aan de Rivieren gelegen, thans re laag zyn in vcrgelyking van de bedding deezer Rivieren, zal ieder moeten toeftemmen, dat de middelen van herftel moeten
ftrekken ,om (zo zulks uit hoofde van de gefteldheid der
Landen mogelyk is,) dezelve door den tyd op te hoogen, en te gelyk de beddingen der Rivicren te verdiepen.
Een arbeid alleen uit te voeren, als de Kunst het vermoinogen der Natuure Le hulpe neemt. Hier om wil hy dat
men zich van het Opperwater bediene: de wyze hoe
moet in het Antwoord zelve geleezen worden.
Eindelyk onderzoekt by welke de middelen van herftel zyn voor het benedenfte gedeelte der Rivier de Lecq
en 4eeft in becieaing, dat, dewyl het nit de ondervinding
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ding beken , dat eene Rivier, that zy het naauwst is
altoos de meeste fnelheid en bygevolg de meeste diepte
hebben moetip „ zo men nu in plaatze van hoofden of
kribben, die altoos zo veel nadeel als voordeel geeven,
kon goedvinden, een proof-te neemen met het maaken
van een paalwerk in de Rivier, tusfchen welken deuren
gehangen worden, die met den Vloed van zelfs open- en
met de Eb toevallen : zo zou men door dat middel de
Rivier ten tyde der Ebbe in eerie fchuinfche Rigting zodanig kuvmen vernauwen, dat de fnelheid aldaar zo veel
vermeerderd wierd, als de ervaaring leerde, genoegzaam
te zyn, cm niet alleen de gezonke ftoffen op te neemen
rnaar zelfs de gronden aldaar uit te fchuuren. Deese
uitgefchuurde ftoffen zouden zich achter dit Paalwerk,
even als een fchuine krib nederzecten. Om dan vervol•
gem voor te komen, dat achter de deuren geene verzan.
ding kwam (waar door anderzins de vloed insgelyks ge_
keerd zou worden, even als by een krib,) zo behoefde
men maar by verwisfeling, van tyd tot tyd, eenige deuren by de Eb open to houden, als wanneer 'er altoos eene genoegzaame fchuuring zyn zou, om achter dezelve
deuren de diepte to behouden. Ja zelfs zou men op
die rnanier de floffe krumen dwingen ; zich in 't midden
en langs den kant neder to zetten , waar door de Rivier
zich aldaar in tween verdeelen, en eene behoorlyke diepte in haare gculen houden zou".
In' dit gcgeeven antwoord hadt de Heer zILLEZEN,
ten aanziene van deeze en geene byzonderheden , nadere
ophelderingen beloofd, als de Maatfchappy ze verlangde. Dit was haar begeerte, en bier aan voldoet by in.
cen keurlyk Byvoegzel ruim zo groot als het Antwoord
zelve, en worth alles door bygaande Afbeeldingen opaehelderd. Byzonder opmerkenswaardig is het geen by
daar in voorftelt ten opzigte van dc nslanzinen in de Rivieren, en kan zulks ten vervolge dienen van een ProjeEt door hem , en den Heer JAN VAN DER GEER , voorheen,
der Maatfchappye medegedeeld (*).
Een tweede Ancwoord op dezelfde Vraage is van den
ileer CORN. REDELYKHEID en met een Zilveren Medal'.
je bzichonken: het verdient, niet min dan het voorgaand
de, de aandagt der Rivierkundigen, en der geenen, die
de
(*) XV. Deel der Verhandelingen, bl. sr;,
DEEL. ALC. LETT. NO. 1,
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de aangeweezene middelen doen te weft ftellen. On6
beftek laat niet toe bier van een Schets te geeven : alleen berigten wy den Leezer dat dit Anevoord vergezeld gaac van eene keurige Kaart van de Bylandfche Waard
bet benedenfle gedeelte van den Boven Rhyn, Waal en 't
Panderfale Kanaal : en van den Kleeffchen Polder de'
Ple .
De tweede Vraag , in dit XIX Deel beantwoord, is::
Welke Boomen , Graanen , Wortels , Peulvrugten en Plante; ons noch by aankweeking onbekend , zou men met vrugt
in ons Land kunnen invoeren? En Welke van dezelve , en'
14n de geenen die wy bezitten, kunnen, naar de gefteldlleid
der Lucht en der Gronden , met het meeste voordeel,
voedzel van Menfchen en Dieren , in onze Gewesten geteeld
'Norden? Het ecrfte Antwoord fchreef de Heer JOB BAS.
'TER, in leeven waardig Lid der liollandfche Maatfchappye ; dock de Gouden Eerprys, zyn Antwoord toegeweezen , is hem of zyne Erven , uit kragte van de Wet der
10,1aatfcbappye, niet gefchonken : het was, naar zyne
Zinfpreuk , ter ondertekening gekoozen: Virtus fibi ipfc
prcemium.
T e recht merkt de Plantkundige BASTER op: „ Veele
Menfchen meenen., dat niets waardig is gekweekt te
worden, dan de Graanen, of zo zy al eenig Hout
ten , moeten het Eiken- , Esfen- , Olmen-, of Beukenboomen zyn. En is hun land tot geen van deeze bekwaatn, dan wordt het van weinig of geen waarde geLouden: terwyl men, indict) , men de natuur der gronden
onderzogt, en 'er de daar mede overeenkomende foorten van Gewasfen op plantte, met verfcheide ftukken
lands zeer groot voordeel zou kunnen doen, die nu,
zonder eenig nut, onbebouwd, verwaarloosd liggen.
Doch men moet onderzoeken , met verfeheidene proeven te doen, en niet onbeda g,tlyk berusten ; alles naa=
laatende, het geen by onze Voorouders niet in gebruik
was, juin of zy alles in de groottle volmaaktheid geweeten hadden, en , of hun doen ook nu een regel en
voorbeeld moest weezen; en alles dus , zoo als zy gewoon waren l..en niet anders kon of moest gedaan worden."
In het aanwyzen , der Boomen, Graanen, Wortels en
Planten , die, zyns agtens , in aanmerking komen ter beantwoording der Vrage, wyst by den onderzoekenden
Land-
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Landbouwer weetgierigen Leezer, om zyne Verhandeling niet te groot te maaken, na de Schryvers , die opzettelyk en treedvoerig over de voortkweeking en be.
handeling van 't een of ander Gewas gefchreeven heb.
ben.
Wy zullen onze Leezers niet verveelen met een bloo.
te Naamlyst der hier opgenoemde Boomen, enz. doch,
dezelve nagaande, van ieder den uitkippen , die, byzonder onze aandagt trekt. De Tome Kaftanje Boom, (Ca.fianea Sativa) pryst by dus aan. „ Deeze Boom9 die
zeer wel in de Provintien van Gelderland en Utrec!tt zoude
tieren, plagt voor deezen in Engeland zeer menigvuldig
gekweekt te worden, en de meeste oude Gebouwen inLortden zyn van dit Hout gemaakt, waar van men ten
Noorden van die Stad, volgens oude Historiefthryvers (*), een beroemd en groot Bosch hadde.
Het is ongelooflyk, tot welk eene ongerneene dikte deeze Boomen kunnen groeijen; te Ifickware, vier uuren
benoorden Bristol, groeide noch oalang,s_ een Kattanje
Boom, die 19 voeten over kruis dik was, en die men
dagt meer dan Soo jaaren oud te zyn (t). Zulks is niet
ongemeen op het Eiland Sicilien , alwaar men Kaftanje
Boomen vindt die 70 en meer voeten in den orntrek heb
ben; doch bovenal is vermaard de zogenaamde Caflanga
di cento cavalli , die 204 voeten in zyn omtrek, en dus
68 voeten middellyns , heeft (§). Ongemeen dienftig is dit Hout voor allerlele Vaatwerk, om dat het
Bens doordrongen zynde, niet onderhevig is aan krimpen of zwellen, en daarom worden in Italien , daar dit
Hout in grooter agting is dan ander Timmerhout, alle
grooce Tonnen en Vaten daar uit gemaakt; ook is het
zeer bekwaam voor Buizen, om water onder den grond
te leiden, en zo 't zelve tot Hakhout geplant wordt,
is 'er geen Boom, die beter Hop- of Boon-flaken geeft:
liewyl die zeven jaaren kunnen dienen. Ik laat my
over , de aankweeking van deezen Boom niet uit, mass
om den Leezer te overtuigen, dat dezelve hier in zommi(*). FITS

,

die in de twaaifde Eeuw ten tyde van

fiendrik den II leefc16, Berchryving van Landes.
Dee!, hi. r38.
(f) rgenw. Staat van Groot Britcanje ,
(§) littyDoN E , Reize, door Sicilde en Moltha,
Dee, II. 90,..
Phil. TianfaCt. Vol. LX. 177o p. 9.

Cz

•Inotpoo4
•1 1001-I uap uEn
!q "topita7 pvls 411) We101pp 4 snIAMTOVD
uonoquao.0 wr i dua3Ing ap do %lap am N o° ualooa2 aniazaa
• s 'II 'Ma *IIIA ‘a“*NofzavAr .tazaap uattnapumpad
'pap
-.100A 100A 6 uo.tooqpgiaN lagritploog OZUO .100A ‘110AIE1110p
6 110Z 3014 '0011/CAA al atiafaaum ap .100A OZAM apuuq.tou
-aa2 do 32u.14 ut apuanootiaq uop.tom a3 uoAda2at'3ttt
4 ua3oupj oa =LON Az .taa ‘i.truN u p Aaenago3 ut tuo
tuurAmoq uAz 'optaz u0tuov2 a3llp uottunp aalA opp
303 uoiolaom apup po.15 puequaq ut oa • uAz ploo4o2
poo.lq uatuInp gz ua 5uri uawInp EC loa Aui Aq 35!tuutoz
tun arm'uaqqoq uopriq 03oo.t.5 lanwatio oz Az luptuo
uopaonA 3ueida aopuullio 11E/A asutut uAz do 00300A iojA.
u
puoA5 uo5ooip su ! z5!u0o uouaa ut U01a0U1 A
• 110.1aI3 tam .103z ua uomnpaon saaiu!A \. op 3ue td
-o5 uml uAut tit LID uopuozo5ool Aug soflioa.tom
auatuo.p2do pew, am *Ilaa UEA JEE.AA apaoAt 3,100Aor
-o5 1 .ioan puuquag ut s poon.' poo2 aaaz low 5!pioomu05
'33oPti uauli plpow ap LIt inn uouPowobsuo
olla c ialaom uazoop urn 1.too3 °Nap .' ua Nem op lup
aalaz uowoNioA s! lag " do alvotu pop !ploon5urruo

aatu lavvqvini op Aci lurf opuoNooadj uaintom op urA
• uoIztu C(51 'iq • 3
uancnogpun tam aziC1p1 antnaw
SC
ap tip 'ziaoquaploom !pitilmn,ty•
now LIE.)1
a31,020A0D 0.1opuE 110 tiaAlna .100A jazpaoA puowoomm
ua '3!.ao.t5 uopuo.t5 au35au op ut )11am laq) puiaouai
a log 3.too3 apaop U30 20U UtIA 110 6 titA weep =lima
aaapJaA op aoAo „•purri 2upa5 "emu uozooado5'
-uue )too xas,sva aoop) nt,ou atrivni op NA1a2 'ajooq
-aq no 'dAt Joquioados ut Az st 1paom mutzo5 AaN Gen
ut5aq 3, ut aniozap sty •uAz `3NUAizion , Oudju ual.tou
LID u02pinpiluri uouoa .toop uopurividur snap 'uottoo2
afp .100A 4/ClilluM.100A ' S' .1 10Zpa0A .10n01 no puozo5 .130Z
uaa uootpj pla0Apin0a2 5!ulast 0a mud ualooa5
loan ram opal 03 .100.1 1p.10Ae °zap') ," MA .10, 3 ì3OZ ua
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&el, en voor het algemeen eene groote nuttigheid zyn,
deezen Wortel, die de koude van ons climaat zeer wel
kan verdraag7n, onder sneer andere Geneeskundige Kruiden voort te kweeken.
Maar eerie Peulvrugt , waardig om aangekweekt te worden, telt de Heer BASTER Op, te weeten de Magazanfe
Boonen: waar van by zegt : „ Deeze zyn eersc van Ma-azan eene kleine vesting in Africa, den Koning van Portugal toebehoorende , to Lisfabon, en van daar na Engeland,
overgebragt. Zy zyn van alle foorten van Boereof Roomfche Boonen , de kleinfte, de lekkerfte en het
vroegfte ryp. - Men plant dezelve in 'c laatst van
October, of 'c begin van November, tegen een muur of
fchutting of in een koude bak; men aardt dezelve, na
dat zy opgroeijen, wat aan, en befchut haar met Erwtitroo , enz. tegen de koude , waar door zy in maatige
winters kunnen blyven doorgroeijen; anders verplant
men die in Maart uit de bak in den kouden grond,
twee by een, en een voet van elkanderen , wanneer men
in 't laatst van Mey of begin van Juny 'er reeds rype
Boonen van treks. Zy groeijen omtrent twee voeten
hoog, doch wat flenteragtig, waarom men tusfchen de
ryen hier en daar een pektouwtje langs bindt, om de
Boonen voor het nedervallen te bewaaren. Verfcheide
Liefhebbers in Engeland zetten het geheele jaar geene
anderen, dan die foort; om dat zy dezelve boven alle
andere Roomfche Boonen prmfereeren. Men diende het
Zaad alle jaaren wel uit Engeland te ontbieden, alwaar
het 's jaarlyks versch uit Portugal aan de Zaadverkoo,
pers gezonden wordt: want als men bier te lande twee
jaaren agter een Zaad wint, worden de Boonen grouter
cn laater ryp. Men heeft hier te lande ook kleine
Roomfche Boonen, welke fterk laaden, en maar ruin
een voet hoog groeijen; doch hard van bast en gansch
niet fmaaklyk zyn."
Van de veelvuldige Planten door den Heer BASTER
aangeweezen, neemen wy alleen de Italiaanfche Bloenpr
kool, Broccoli. „ Dit gewas , 't welk men hier en daar
in Holland begint te cultiveeren , is overwaardig
meener bekcrid te worden, inzonderheid de Witte foort
of Calliflower Broccoli ; waar van ik verfcheide jaaren,
van het laatst van February of 't begin van Maart, tot
bet laatst van April, Bloemkoolen gehad heb van 5 tot
7 duiC3

38

VEREANDELINGEN

7 duiriren over kruis , en veel fmaaklyker , dan de ge..
fneene Bloemkoolen in den Zanier- — De zydfpruit.
zeds van de purpere foort gefchild, gebilbletn, gekookt
en met boter en notemuscaat geftoofd, geeft in bovengemelde maanden, wanneer 'er zelfs nog geene uitgebroeide groentens zyn, een gerecht , dat van veele lek.
kere tongen ,boven de gefloofde Aspergies , geprcfereerd
wordt. De zeer gemPklyke culture Uaar van heeft de
Heer MILLER in zyn Kruidkundig Woordenboek breedvoe.
rig befchreeven: en het Zaad daar van in 's Rage en
re Rotterdam in winkels , daar men Engelfche Tuinzaa.
(len veri000pt, is nu overvloedig te bekomen".
Op deeze Vraag is even tweede Antwoord gedrukt ,
door den kundigen Heer WILLEM VAN HAZEN opgeftelde
pryst eenige hier nog onbekende Planten aan, en
dringt ,ilerk op de fterker bebouwing onzer jedig liggen.
de landen en duinen, daar toe de beste Gewasfen aanwy.
7ende. Wegens de Kaftanje Boom, door Dr. BASTER ge.
meld, geeft by zeer ieezenswaardige onderrigtingen. 't
Is doorgaans de Ondervinding die door zyne pen fpreekt,
't welk aan zyne Verhandeling eene overtreffende waar.
de byzet , en op zommige plaatzen het oncbreekende in
't voorgaande Antwoord aanvult. By voorbeeld, de
veer BASTER .gewaagt van een nieuwe foort van altyd
groenen Eikenboom, dien by alleen uit onze Hedendaagfche
Letteroefeningen kep t, en het daar gegeevene berigt mededeelt. VAN HAZEN voegt 'er by: „ Deeze Boom is my
voor vier jaaren nit Engeland toegezonden, gezoogd op
een ordinairen Eikenftam: _ zoo dra ik denzelven beko.
men had, heb ik 'er verfcheide op gemeene liikenftammen gezoogd, en met zeer groot genoegen den onge.
looflyk fterken groei myner Zogelingen befchouwd, welke die n4y bekende Eiken zeer verre in fnelheid van groei.
jinge overtroffen".
Behalven die Beantwoordingen der Prysvraagen ,
treWen wy hier aan eene Waarneeming van eene onbekende
Buikziekt e , door den Hoer CERHARDETS WESTENBERG, Med.
Dort. te Deventer. Deeze moet in de , Verhandelingen
zelve geleezen worden; dit zelfde heeft plaats ten op.
zigte van
De Verhandeling over eene binnensthuiten gekeerde enbui.
ten het lichaam geplaatfte opene Pisblaas , in een eerstgebooyen Vroteedyk Kind, door A. DE EOSSON, Heelmeester te
Am-
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Amfterdanl. Vergezeld van twee Waarneemingen over
Kinderen met eene wanfchapenheid aan de Teeldeelen
ter wereld gekbmen: welker eene met eene Plaat wordt
ge fc hi lderd.
Jet meer moeten wy zeggen, Canon wy, naar ons
gewoon bef1ek, genoeg uit dit Werk opgeleverd hebben, van de VerhandeUng over eene foort van Appelboomen,
Welke rrugten voortbrengen zonder te Haden, (ten minden
naar de gewoone wyze) door P. E. SWAGERMAN.
Van deezen Boom werd in 't Jaar MDCCXXIV aan
tle Koninglykt Societeit , door den Heer DUDLEY, ecn
berigt gezonden; en fchynt im vergetelnisfe gebleeven
tot den jaare MDCCXXXVII. Wanneer de Heer
Hofraad CHRISTIAAN WOLF des melding maakte , en dit
verfchynzel onderzogt. Nader werd her verklaard door
den Heer Gemmel-1, in den Jaare MDCCLIV. Van
welk alles de Heer SWAGERMAN verIlag doer ; doch te.ven q aanmerkt, dat, reeds in de voorige Eeuw, deeze
foort van Appelboornen in ons land al bekend geweest is;
ten gctuigen hier van MtYNTINGS waare oefening der Plan.
ten aanhaalende. Hy gaat de gedagten van WOLF Ha
en die van CLEDITSCH , en geeft zyne eigene keurige
Waarneemingen op: waar uit blykt dat men dit foorc
van Boomen geenzins als Hier Bloemdraagende lean be.fchouwen: dat de manlyke deelen in den bloezetit ontbreeken, dat zy alle deelen, die tot een Vrouwlyke
Bloem behooren, bezitten, maar alle verfchillende van
het welgefteldet en waarfchynlyk, in dit gcbrekkig en
envoudig voorkomen, het oog der meeste Liefhebhe.
ren ontdooken zyn. Eene weluitgevoerde Plaat heldert
deeze Waarneemingen op.
De Proeve van c. A. KLOEKHOF over den Aart en de Wettigheid van de iniinting der Kinderpokjes, beantwoordt, in
't breede . en op 't onderfcheidenst , deeze twee Vraag.
ftukken: „ I. Is de Inenting der Kinderpokjes, in perfoonen van bepaalde hoedanigheden te verrigten, en vetgeleeken met de afwagting der gewoone befthetting, die
ziekte veroorzaakende, voordeeligdan welhadeelig, voor
het leeven en den tegenwoordigen welftand van de Ingeenten zamengenomen, of van elk hunner in 't byzonder,
en van hunne medeleden in de burgerlyke Maatfcbappye.
II. Is de Inenting der Kinderpokjes zo en invoege als zy
C4
in
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in 't antwoord op de eerfte Vrage wordt opgegeeven,
wettig of onwettig?"
Ten clot van dit Stuk, dient, Een BeIt icht , wegens het
afhaalen van den Steen der Blaaze in twee bynyden
fzondereentyden
, door G. TEN HAAF.
Naar gewoonte volgen agter aan de Weerkundige Waarneemingen op Zivaanenburg in den Jaare MDCCLXXVII
en MDCCLXXVIII.
Verhandelingen van het Bataaffclie Genootfchap der Proefondervindelyke Wysgeerte te Rotterdam. Vierde Deel. re
Rotterdam by R. Arrcnberg 1779. Behalven bet Voorlurk 289 bladz. In gr. quarto.
en drietal van Prysverhandelingen maakt 'een aanvang
' van dit Deel. Zy gaan over de gewigtige Vraag:
Welke zyn de gefchiktfte middelen, om den gemeencn
Man in ons Vaderland, zoo ten platten Lande, als in de
Steden, tot het gewillig gebruik maaken van de Inentinge der Kinderpokjes aan te moedigen, en om deeze practyk op de minst kostbaare wyze, en zonder gevaar van
de befinetting te verfpreiden, aan hun toe te dienen?
Elk deezer Verhandelingen heeft haare weezenlyke waarde , en levert verfcheiden bedenkingen op ,
welken haare nuttigheid, nopens dit onderwerp, hebben.
Dan het Genootfchap heeft, (en derzelver keuze fchynt
niet te wraaken,) de voorkeuze gegeeven aan de Ver.
handeling van 7ohannes Veirac , Med. Dr. te Rotterdam ,
enz., en hem den gouden Eerprys toegeweezen; terwyl
het egter,, de verdienfte der twee andere Verhandelingen
erkennende, aan ieder derzelven, als een Accesfit, de
zilveren. Medaille heeft toegekend. De Autheur van 't
eerfte Accesfit heeft zig niet gelieven te openbaaren
dan aan de Heeren Diredeuren van 't Genootfchap; en
de Schryver der laacfle Verhandelinge is A. Ypey, LeEtor
Botanices , &c. te Franeker. ---- Het Gefchrift van
den Heer Veirac is ons dermaate nuttig voorgekomen
dat het ons uitlokte, om 'er een gezetter berigt van te
gceven; dan wel dra bemerkten we, dat een zo beknopt
verflag, als hies vereischt-zou worden, in geenen deele
aan ons oogmerk zou beantwoorden; des het ons raad,
zaamer voorgekomen zy,, den Leezeren, vervolgens in
ons Mengelwerk, desaangaande mede te deelen, eene Be.
Anopte op gave der AanmerMn gen van den Heer VEIRAC over
dit Stuk,
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Op dceze Verhandclingen volgen verder, geiyk ook
aan 't einde der Vcrzamelinge in dit Deel eenige Gcneesen Heelkundige Waarneemingen , welken den Bcoefenaaren deezer mittige Wcetenfchap te flade kunnen ko.
men. In twee onderfcheiden Stukken 'evert bier de Heer
7acob van Lil, Stads Heelmeester te Rotterdam , eerst
etlyke Proeven, welken itaaven, dat het gcbruik van de
Colophonia , met Alcohol Vini vermengd, van de grootite
nuttigheid zy, in 't geneezen van 't Boongezwel der
Gewrigten; als mede, dat het gebruik van dit middei
zig niet tot het Boongezwel alleen bepaalt; maar ook
van groot nut kan zyn in andere gevallen, waarin de opgehoucien vogten zagt zyn , en nog geene fcherpte aangenomcn hebben. Voorts behelst bet tweecle Stuk
's Mans Waarneemingen van zonderlinge verzweeringen , die by, buicen andere tusfchenkomende aanmerkin.
gen over de verfehynfelen , tot het inprenten der volgende! leeringe doet ftrekken.
J1 Dat men eenige ftof ontdekkende, en de plaats het
toelatende om dezelve te ontfangen, nimmer zulks behoort uitgefteld te worden , op dat dezelve niet,, door
haare fcherpte , de nabijgelegene deelen aanfteeke en
verteere. - En dat men in 't geheel Been ftaat op
de hoegrootheid van de fcherpte der vochten maken
kan: noch ook, Welke deelen, 't zij harde of zachte,
zij meest aandoen zal ; nademaal de ondervinding in do
opgegeevene gevallen heeft doen zien, welk vermoger*
dezelve heeft, om beenderen te kunnen verbrijzelen;
terwij1 zij fpieren en ingewanden weinig, immers minder , aandoet; gelijk zij wederom, in andere gevallen,
de huid, fpieren, en andere zachte deelen verteert, en
aan de bijzijnde beenderen nauwlijks eenig nadeel toebrengt".
Wyders ontmoeten we , met betrekking rot deeze
Klasfe, in dit Deel, eene, door den Heer Larnbertur
Bikker,, Med. Dr. Direaeur en eerften Secretaris, by
uitftek keurig vervaardigde befchryving eener doorgaande Scharlaken Koorts , gemeenlyk Roodvonk genoemd,
zo als die in de laatfle maanden van 't Jaar 1778, en
in de eerfte maanden van het Jaar 17 7 9, te Rotterdam.,
geregeerd heeft. Zyn Ed. geeft hier een juist verflag
van zyne bevinding desaangaande, met melding van de
voornaamfte verfcheidenheden, die hem daarin voorgekomen zyn, welken by inzonderheid tot Brie Klasfen
brengt:
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brengt ; als mode de merkwaardige toevallen en vet.
ichynfelen , mitsgaders gevolgen, door hem in deeze
ziekte waargenornen. Verder draagt hy hier nog voor,
"t geen hy aangetekend heeft, wegens de Epidemie , of
heerfching deezer ziekte. En daarby gevoegd hebbcnde,
't geen hy , betreffende de geueezing, noodig ague te
Thelden , wyst hy ten laatfte nog aan, wat men uit dit
alles , nopens deeze ziekte, hebbe op te maaken.
Naast deeze Verhandeling komt ons nog voor een berigt van eene affcheiding van bykans het gancfche Elleboogsbeen, met behoud van eene genoegzaame beweeging des Onderarms, door Dirk Scholl, Scads- en Gastbuis . Chirurgyn te-Delft. Urn dit byzonder geval, waar.
in de Natuur zigzelve wonderlyk gered heeft, te begrypen, dient men, zegt hy, „ te onderftellen, dat alicen
het lighaam zelfs van dat been weggenomen zijnde,
de inplanting evenwel der fpieren, die den Onderarm
5, buigen, uicftrekken, voor- en agterover beweegen ,
55 gebleeven zij en dat de aanmerkelijke tusfchenruimte, van het eene uiteinde tot aan het andere, door
5 , een Callus van de Natuur zij ingevuld; hocwel het
lidteken vrij ingetrokken, en de Callus naauwlijk te
3> voelen zij". Eene vooronderftelling, waartoe
by te gereeder overhelt , am dat 'er, gelyk hy in 't floc
atanwyst, verfcheiden voorbeelden zyn, die getuigen,
dat de Natuur, in zulke gevallen, meermaals , op eene
dergelyke wyze, tot haar eigen behoud werkt.
Buiten de tot dus ver gemelde Stukken, komt ons
hier nog voor een Gefchrift van den Heer Agge Roskam
.Kool, betrekkelyk tot den Landbouw. In 't zelve maakc
die onvermoeide Landbouwkundige gemeen, zyne Aantekeningen van twee Proeven , de eerie met Garst gezaaid
en geplant, op een Stukje Geestland, groot 317 Rhyniandfche Roeden, in den Jaare 1774.; de andere met
Tarw,, in den Jaare 1775 , in Breezaap onder Velzen, op
Deeze aantekeninde Boerdery genaamd Onrust.
„gen behelzen verfcheiden bytonderheden , die gefchikt
zyn, om de 'Liefbebbers der Landbouwkunde tot nadere
proefneemingen te noopen; bovenal met betrekking tot
het voordeel, dat het planten der Graanen , boven het
zaaien derzelven, naar zommiger gedagten , zou hebben ;
Welk gevoelen , door deeze proefneemingen van den
Beer Kool, geenszins begunftigd words.
Eindelyk itaat o14 bier nog gewag te maaketa van eene
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Verhandelmg van opgemelden Dr. Bicker over cle.,
Molenroeden. Het Genootfchap naamlyk haul, in den
Jaare 1775 , de volgende Vraag voorgefle/d. Welke Midd elen zyn 'er om your te komen , das de Roeden der Windmolens niet zoo dikwijls , als gewoonlijk gefchied bij den As
hreeken , en om to weeg te brengen , dat dezelfde Molenr
met korter Roeden, dezelfde breedte van Zeilen , en dezelfde
kraclit van Wind , even flerk sverken , en , bij eene onvoorziene verheffing van Wind , haare fizelheid tat zichzelven
maatigen? 1)e Antwoorden in den Jaare 1:76, en, by
Nader aanzoek van 't Genootfchap , in 't Jaar 1777 ,
bier op ingekomen , zyn door 't Genootfchap niet voldoende gekeurd ; egter heeft hetzeive aan vyf dier Ver.
handelingen , om dat ze voor 't overige verfcheiden
nutte Aanmerkingen behelsden, ieder een zilveren Medaille toegekend. Voorts heeft het , overeenkomftig
met eene der Grondwetten van 't Genootfchap , be.
110o= , dat de eerfte Secretaris., uit alle deeze Antwoorden, gepaard met eenige eigen bedenkingen , eene
voldoende beantwoording deezer Vraage op zal ftellen.
En hieraan is men deeze Verhandeling verfchuldigd ; in
welke de Heer Bicker zig met lof van deezen last gekweeten heeft ; voegende nog, by 't geen by deswegens
had voorgedraagen , de byzondere gedagten , - die een
geagt Lid van 't Genootfchap hem omtrent dit onderwerp had medegedeeld. - Men vindt des in deeze
Verhandeling, welke met de noodige Figuuren vergezeld gaat, oordeelkundig byeengebragt , 't welk. oplettende Schryvers desaangaande van den meesten dienst
geoordeeld hebben; waaruit men, 'op goeden grond ,
lets van weezenlyke nuttigheid fchynt te wagten te
hebben.
ae

Le Den) de l'Amerique ou Dialogues Pittoresques , duns lesquels

on deve/oppe la caufe des evenements actuels, la Politique et les
interets des Puisfances de l'Europe, relativement a cette guerre;
et les fuites qu'elle devroit avoir pour le bonheur del Humanize.
Traduit fidelement de l'Anglois. London printed for y. Bew.
122 pp. in 8vo.
Naar laid van deezen breedvoerigen Tytel heeft men in dit Gefchrift te vervngten eene ontvouwirg van 't lot van Amerika;
by eene ophelderiog van de oorzaak der tegenwoordige gebeurte.
nisfen , de Staatkunde en de helangen der Mogenheden van guropa , ten opzigte van deezen oorlog, mitsgaders de geve.;gdn,
welken dit alles bchoorde te hebben, tot hell van 't Menschdomir

Tr is oolc van do; attos min cif mex con wooed" 't gve te

do;

44

LE DESTIN DE L'AMERIQUE,

den: maar zo oppervIaltitig, dat hct aeon weczenlyko onderrigting

verleene. Het voornaamile is de fchildering van En g elands toeitand , a ls ware dat Ryk genoegzaam tot de uiterfte verlegenheid
gebragt: en het gevolg van alles, waaruit men zig een groot go.
/uk voor 't Menschdom belooft, is cone algerncene bewerking,
om alle de bezittingen der Europifche Mogenheden in Amerika
onafhanglyk te maaken. 't Is vry duidelyk dat dit de weg zon zyn,
om die bronwet van onlusten , welke titans maar al te dikwils
ontfpringt, to dampen ; dock 't is niet zo klaar, dat bet hell van
't Menschdom daar door groodyks bevorderd zou worden; veelligt
2ou 'et do Nieuwe Waereld meer by winnen dan de Oude ; dan
4vy willen de beflisfing van dit voortiet !lever voor diepzinnige
Staatkundigen overlaaten.

Echt verflag der voornaamfle Levensbyzonderheden van j'n 'tiN PAUL
joNts, Zee-Kapitein, i4 dienst der Ver'enigde Staaten van
Noord-Anerica . Tr: Antflerdam by D. Schuurman. 1780. In,
groot odavo 51 bladz.
aldien men of mag op de gelooftvaardigheid der berigtcn, wel.
Byken den Opfleller deezer Leevensbefchryvinge ter hand gekomen zyn, en waarvan by zig bediend heeft, zo is golm Paul ones
boewel van geene aanzienlyke eater eerlyke afkomst, van der
euad :If wild, en als onhandelbaar, geweest. Tot jaaren gekomen
zynde , vermengde hy zig met de Smokkelaars; werd eerlang, niet
alleen een voornaam Smokkelaar; maar tevens con Zeeroover in
zyne foort; en leid te voorts meerendeels een woest loshandig
leeven, het zy by zig eenigen tyd te Lande ophieIde , 't zy by op
Zee zwo!ve, om door Imokkelen of rooven buit te- behaa l en. Met
het ontftaan der Amerikaanfche onlusten, hediende hy zig van die
gelegenl-eid, om zyn Fortu:n to beproeven, door briefwisfeling
met de Hoofden der misnoegde Amerikaanen te houden, en bun
zynen dienst aan to bieden. Hier in flaagde naar zyn oogmerk,
(lemmata, dat by eerlang na Amerika ontbooden, en hem aldaar
het bevel opgedraagen wierd, over een Kaaper, die beftemd was.,
cm op de Engelfche Kusten te kruifen ; waarin hy bet Amerikaanfche
Coneres zo wel yolked , dat by voorts een aanzienlyker Schip,
en eene uitgebreider magt verkieeg; 't welk hem, na verloop
van eenigen tyd. zelfs met een klein Esquader, onder zyn bevel , in Zee deed fleeken. Vervoigens Unt y ing hy darr benevens
eene Commisfie van 't Hof van Verfailles, waarby by gerechtigd
wierd om de Engelfche Schepen weg te neemen; waarcloor by
in fiat gefteld werd tot het onderneemen van gewigtiger aan.
flagen, die hem meerendeels vry wel gelukt zyn. Onze Schryvet , van 't een en 't ander gedeelte in deezen lecvensloop , etlyke
byzonderbeden gemeld hebbende, bepaalt zig in dit geval tot de
laatfte togs van Kapitein yones; welke hem eindeTyk in Texel
heeft doen binnen loopen; waardoor hy bier te Lande tnerkelyk
gerugts gemaakt heeft; en 't welk den Landzaat to Iterker noopt
tot het inzien van dit verflag van 's Mans leevensbyzondetheden„
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At GWENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Brieven tot Verdeediging van de Voortplanting des Christlyken Godsdiensts , door R. WATSON , D. D. F. R. S. en
Koninglyk Hoogleeraar in de Godgeleerdheid op de Hoogefchool te Cambridge. Naar den tweeden Druk , uit het Engelsch vertaald. re Anzfl. by Yntema en Tieboel, 1779.
In gr. 8vo. Behalven het Voorwerk 277 bladz.

nnze Landsgenooteri hebbeh blyk van hunnen golden

fmaak gegeeven door het gunftig ontvangen, en pryzen der Brieven over den tegenwoordigen Staat des Christen,
dorm en het gedra,g der Ongeloovigen ,metbeantwoordinghunner voornaamfte Tegenwerpingen, als mede een Vertoog aan
lie Ongeloovige Schryvers , en eene Redenvoering door A. J.
ROUSTAN (*). De Vertaaler van dat Stuk, zo wonder
wel voegende by de fterk gezogte Brieven van eenige
Portugeefche en Hoogduitfche yooden, biedt hun hier eene andere vrugt zyns arbeids aan; eenigermaate Itrekkende tot een Vervolg op ROUSTAN. „ Deeze laatstgemelde
Schry y er,, naamlyk, ftelt, gelyk een ieder, die zyne
Brieven geleezen heeft, zich, buiten twyfel, heiinnert,
zeer veel in het bewys voor den Christlyken Godsdienst,
ontleend uit de fpoedige en zonderlinge Voortplanting
van denzelven. Een bewys ,in de daad, Van veel gewigts,
indien het recht voorgedraagen , en, met de vereischte
zorgvuldigheid, aangedrongen worde: een Bewys waar
tegen ook, uit Bien hoofde, het Ongeloof zich niet zelden verzette om het yan kragt te berooven: met die verbaazende omwenteling, in de Wereld, veroorzaakt door,
de Leer van CHRISTUS, aan geheel andere oorzaakeh, daa
De Geleerde GIBBON.
Hemelfche, toe te kennen.
de

(*) Door de Drukkers deezes , in den Jaare 1774, uitgegeevelL
Alen zie ons berigt in de Hedendaagfths Fader,. Later-Oefoningant
III. Deel. ifte Stuk bl. 473.
4.1.D.ELL. ALG. LETT. PiQ. ;,
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de Verzwakking en Pal des Rorneinfc7ien Ryks , in een nitfieekend Werk, 't geen zyn Naam vereeuwigen zal, beIchryvende, laat zich breed uit over de Tweede Oorzaaken, waar door de Christlyke Leer zo grooten en fpoedigen
opgang zou gemaakt hebben: dit bewoog den Hoogleeraar WATSON, die egter GIBBON met onder bet getal der
Ongeloovigen optekent , de Verdeediging van de voortplanting des Christlyken Gods diensts op zich te neemen:
de kragt der Tweede Oorzaaken, door CIBTION aangevoerd,
te onderzocken". Dit is de gelegenheid waar by deeze
Brieven het licht zien.
)5 Menigmaal wenschte de Vertaaler", gelyk by zich
in zyn Berigt laat hooren, „ dat zyn Schryver, die leevendigheid van Verbeelding, die fchildcragtigheid van
Styl bezac, waar in ROUSTAN zo zeer uitfleekc; cioch by
vondt vergoeding voor dit gemis, in de juistheid van
oordeel en de kragt van Taal, WATSON eigen". De Nederlandfche Leezer zal, nogthans, denzelfden vloeienden
trant , in de Vertaaling ontdckken : en den Vertaaler
bedanken, dat hy, ook, in dit opzigt, aan deeze Brieyen ,eene gelyk yormiglicid met die van ROUSTAN gegeey en hebbe, gelyk by, om deeze te verfehaffen,becuigt,
„ den Konen Inhoud der Brieven voor aan en boven elken, geplaatst te hebben , 'c geen in het oorfpronglyke
niet gevonden words. Desgelyks heeft by op den voet
der bladzydcn de Schriftuurplaatzen aangetek-end , en
overal, waar, in het Werk zelve, de Aanhaalingen uit
vreemde Schryveren niet genoegzaarn overgezet waren,
de vertaaling dier plaatzen onder aan gevoegd. Ook. bier
en daar eene kleine Aanmerking geplaatst, en den Neeerduitfchen Leezer geweezen tot Werken, waar in by,
ten opzigte van deeze en geene byzonderheden, nadere
voldoening kan vinden".
In 't geheel bevat dit Werk zes Brieven, aan GIBBON
ingerigt ; en ecn zevende aan de Bearyderen van den
Christlyken Godsdienst. De Geleerde GIBBON hadt vyf
Tweede Oorzaaken bygebragt, ontleend uit de roerzels van
Menschlyk Hart, en de algemeene omftandigheden
des Menschdoms, om reden te geeven van de verbaazende gebeurtenis, de fchielyke Voortplancing des Christendorns.
De EERSTE OORZAAK, door hem aangevoerd, is, „ de
onbuigzaatne, en, indien hy deeze.fpreekwyze mag
brui,
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bruiken , de onverdraagzaame yver der Christenen: wel j3
waar, ontleend van 4.1en yondfchen Godsdienst; doch ge.
zuiverd van den bekrompen en onvriendlyken geest, die,
in ftede van de Heidenen uit te lokken, ter omhelzing
van MOSES Wet, hun daa r van hadt afgefchrikt". Dit
denkbeeld gaat WATSON, in zynen man Brieve te
keer.
De TWEEDE OORZAAK , waar aan GIDEON den fchielyken
opgang des Christendoms toefchryft, is, „ de Leer van
een Toekomend Leeven , gepaard met alle bykomende
cetandigheden, ftrekkende am gewigt en kragt aan die
groote Waarheid by te zetten". Dit te wederleggen is
de inhoud van WATSON ' S tweeden Brief.
Als een DERDF, OORZAAK, telt CIP,P,uN„ de Wonderdaadige kragten aan de eerfte Kerk toegefcbreeven". Het
wederfpreeken bier van, is de {Wife van den derden
Brief.
Een VIERDE OORZAAK i door CHIRON opgegeeven,
zyn de Deugden der eerfte Christenen". Deeze Oon.
-zaak , in de daad zo pryslyk, verdonkert hy, met hunne
Deugden te vertoonen als voortkomende uit hunne Be..
keering: dewyl zy de overgegeevenfte Zondaars geweest
waren, of uit de loflyke begeerte, om de Aging op te
houden der Maatfchappye, in welke zy getreeden waren. Bondig wederlegt WATSON dit, in zyn vierden
Brief.
„ De Eenigheid en Tugt der Christlyke rerke , of van
het Christlyk Gemeenebest", is de vYFDE en laatfte der
tweede OORZAAKEN , waar aan de Heer ciTIP,ON de fnelle
en uitgeftrekte Voortplanting des Christendoms toekent.
Breedvoerig wordt dit denkbeeld ontvouwt, en
kragtig wederiprookenin den vyfden Brief,
De zesde Brief behelst : „ Aanmerkingen over deVer.
draagzaamheid der Roineinen in het auk van den Godsdienst. Getuigenisfen rer wederlegging daar van. De
Christenen befehu1digd van Godverzaakery — van gevaarlyke onderneemingen tegen den Scant — van de
gruwelykfte misdryvtn 'de grond en valschheid deezer betygingen aangeweezen. Het gecuigenis van den
op.
Landvoogd pLINIus, wegens der Christenen
gehelderd,
Eindelyk neenit de Heer WATSON deeze gelegenheid
Waar om 'er een Brief by te voegen,niet aan den Beer
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antoisl; 1 , maar aan ecne Coon, van Menfchen, die and'
Gezelfchappen verftooren met hun fchendziek uitvaaren
tegen het Christendom; die, op hunne reizen, of uit de
Schriften der Deisten, eenige verfleete tegenwerpingen
verzameld hebbende , met hun verftandloos en oneerbiedig
gelach, de harten van het opkomend Geflacht bederven".,
Een Brief, waar in , gelyk in alle de voorgaande4
de gewigtigfte zaaken, op den bondigften trant , behandeld
worden. Wy kunnen, om plaats te winnen, den Inhoud
daar van zo min als die der andere opgeeven.
By deeze Brieven is een Aanhangzel gevoegd, hehelzende Aanmerkingen op eenige plaatzen in Mr. CIPTION79
Werk, door R. WYNE Rector van St. Alphage te Louden,
den Beer WATSON mcciegedeeld. Zy betreifen den Brand
te Rome door NERO geftigt, en den Christenen ten laste ge.
legd; een fchuld waar van GIBBON NERO zockt 'vry te
pleiten: en leveren voorts eenige Aanmerkingen op GIB.
noN ' s verflag van de handelwyze , door PLINIUS DEN JONcEN en den Keizer TRAJANUS , ten opzigte van de Christenen, , gehouden.
De Beer Vertaaler heeft goedgevonden, ten flog
twee Redenvoeringen hier aan te hcgten van den Eerw,
WILLIAM LEECHMAN, over Gods Wysheid in de Euangehfchc
Openbaaring; derzelver inhoud heeft overeenkomst genoeg, om met de Brieven van w4TsoN en teffens te verfchynen ; zy zyn verftandig opgefteld, en verdienen eene
zandagtige Leezirig.
Dit is de hoofdfom van 't seen dit Bockdecltje be..
grypt. Wy deeden 't zelve , ons Werk en den Leezer
te kort , wanneer wy, uit den grooten voorraad van keurige Waarneemingen, welke ons bier voorkomen, niet
het een en ander opleverden.
, Gy", dus fchryft wATsoN , in zyn vyfden l3rieve.
553Gy verwondert u zeer,, en ftaat niet weinig verftcld,
dat TACITUS en PLINIUS de 7onge zo laag van het Christen
Stelzel gefprooken hebben; dat SENECA en de Oude
zich niet verwaardigen 'er eenig het minfte gewag
van te maaken. Deeze zwaarigheid fchynt by anderen
zo wel als by u opgekomen. Ik zou u, tot het verkry.
gen eener volkomene voldoening op dit ftuk,kunnen ver.
zenden tot het Slot des Twecden Duels van Dr. LARD.
NER'S Verzameling van Oude 7oodfche en EIeidenfche Getuigenisfen, voor de Waarheid van den Christlyken Godsdiens tt
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: loch misfchien zal eene en andere bedenking geo
noegzaam weezen, om uwe verbaasciheid te doen bedaaren.
Geringe aankleevers van zuivere Zeden vallen, wan.
5)
peer zy zich van den Godsdienst des Lands afzonderen ,
niet fpoedig under de opmerking der Geletterden. De
Gefchiedfchryvers vreezen de waardigheid huns Geleer.
den arbeids te verkorten, en het glansryke verhaal der
roetnrugtigfte voorvallen te ontluisteren, als zy, in
? t zelve, het verveelend verflag doen van deeze en gee-o
ne gebeurtenisfen, den Godsdienst betreffende: en de
Wysgeeren zyn doorgaans al te hoog opgetoogen in afgetrokkene befchouwingen, of al te zeer bezig met bet
pafpeuren van de verfchynzelen der natuure , om zich te
bemocijen met het geen zy, misfchien te voorbaarig,
nls Bygeloovigheden .des laagen Gemeens aanmerken.
Men zou, zo ik geloof, Gefchiedfchryvers en Wysgeer en van geen geringen Naam kunnen opnoemen, die Tyclgenooten waren van LUTHER en de eerfte Hervormers,
en, met eene ,agtloos of veragtend ftilzwygen, hunne
Route en van den gerneenen weg afwykende ondernee.
mingen, om den Stoel van den Heiligen PETRUS te doen
waggelen , voorby gingen. De wederftreeving van den
Volks-godsdienst moet algemeen worden, eer dezelve tot
jennisneeming van de Burgerlyke Overheid komt: en
vaar dit geheure, zal zy meestal beneden de aandagt van
uitfteekende Schryvers gerekend worden.
„ Deeze aanmerking is byzonder toepasfelyk op ons
tegenwoordig onderwerp. I e eerfte Christenen waren,
gelyk bun Meester voorfpeld hadc, oin zyns Naams
Its alle Menfcben gehaat: het was de Naam zelve, 't waren geene Misdaaden, dien Naam aankleevende , welke
PUMA'S firafte; overal leefden zy in de uiterfte verfmaad.heid„ tot dat hun, aantal de aandagt der Wereldlyke
Magten opwekte. - De Wysgeeren merkten de
Christenen aan als Geescdryvers , en verfmaadden hun ; de
rriesters fielden zich tegen de Geloovigen, als tegen
invoerders van nieuwigheden, to weere , en braakten
lasteringen over hun uit ; by de Geleerden waren zy
voorwerpen van veragting, en de Weetgierigen alleen,
die onderzoek deeden op den grand van hun Geloove,
omhelsden 't zelvc. Doch het verzuim van eenige
Schryvers, (waar van de ITICeSten nogthans, by toeval,
ll
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getuigenis geeven aan de waarheid' van verfcheide geval4
len; de Christenheid betreffende,) die geen omflandig verflag doen van den oorfprong , voortang, eh inftellingen
eens nieuwen Aanhangs , is eene zeer ongenoegzaame re,
de, om, of de beginzels , op welke dezelve fleunt , of de
bovennatuurlyke magt, die ze onderfehraagde, in twyfel te trekken.
„ De 1Zomeillfche Gefchiedfchryvers, daarenboven, waren niet alleen onverfehoonlyk nalaatig orntrent de Christenen ; maar ongelodyk onkundig van 't geen hun,
de
ooden, betrof; ik zeg, met nadruk , onvergeeflykg onktindi ; dewyl zy de middelen, om 'er kennis van te kry,
gen, in hun bereik hadden: de Schriften van MOSES konden over al in Grieksch bekomen worden , en de Werken
van JosEPHUs zagen het Licht , eer TACITUS zyne Gefchiedenis fchreef,, en, nogthans , is TACIiUS zelve rot eene.
groote ongerymdheid, en het fchryven eener lompe tegenzeggelykheid vervallen , in zyn berigt van de Yooden".
-----Dit toont onze Schryver met de flukken, cn inerkt
aan, dat men dergelyke onnauwkeurigheden zou kun,ten aanwyzen by PLUTARCHUS , en andere Schryvers,
'die van de ,7ooden gewaagen; ten Plot deezer bedeakin,
gen betuigenje:
Waarom zullen wy, raa dit
het vreemd vinden , dat eenige weinige beroemde Schryvers , die de Christenen aanmerkten als een' veragtlyken
Aanhang onder de yooden, en de Wooden befchouwden als
een barbaarsch en gevloekc Volk, wiens Gefchiedenis
niet leczenswaardig was, en die daarenboven bezig waren
met het verhaal der groote Gebeurtenisfen, welke den
val buns Ryks veroorzaakten.of vergezelden, waarom,.
zeg ik, zullen wy het vreemd vinden, dat Mannen met
zo gewigtige onderwerpen bezig, en dermaate door diepgewortelde vooroordeelen ingenomen, ons maar korte
en gebrekkige befchryvingen, van 't geen de Christenee,
betreft, hebben naagelaaten"?
Byzonder verdient onze opmerking, 't geen WATSON,,
in zynen laatflen Brieve, mededeelt. „ Ik kan , niet
nalaaten flit te flaan op een bewys, waar mode onlangs,
eenige Wysgeeren het geheele Steizel der Openbaaringe
hebben zoeken 't onderst boven te keeren : en 't is Cc
roodzaaklyker deeze hunne tegenwerping te beantwoor-,
lien, 4ewyl dezeliN erne algerne.cnp ftoffe van wysgecrig
cr.m.
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onderhoud geworcien is , bovenal onder de zodanigen
die het Vaste-land bezogt hebben. De tegenwerping
ttrekt, gelyk men veronderftelt, om hec gezag van mo.sEs kragtloos te maaken, door aan te toonen , dat de
Aarde veel ouder is dan beweezen kan worden uit zyrt
berigt wegens de Scliepping en de Tydrekening der Hei.
lige Bladeren. Wy beweeren, dat 'er, zints de Schep.
ping, nog geen zes duizend jaaren verloopen zyn: en
deeze Wysgeeren houden flaande, een ontwyfelbaar be.
wys in handen te hebben, dat deeze Aarde ten minften
een' ouderdom van' veertien duizend jaaren bereikt, en
zy klaagen, dat MOSES hun zeer in den weg ftaat, en
hun yver in 't onderzoek fnuikt (*).
„ De Kanunnik RECUPERO, die, zo 't fchynt, bezig is
met het fchryven eener Historic van den Berg Etnt
heeft de bedding van een Lava of Vuurftroom ontdekt,
die, zyns oordeels , ten tyde van den tweeden Punifchen
Oorlog , of omtrent twee duizend jaaren geleden, uic died
Berg vloeide: deeze bedding is nog met geene genoegzaame hoeveelheid van aarde bedekt, om Koorn voort
tc brengen, of 'er Wyngaarden te planten: twee duizend
jaaren, zegt RECUPERO, zyn 'er, overzulks, ten thin.
!len noodig om de bedding eener Lava in een vrugtbaar
veld te veranderen. Een put, digt by 2aci , in de nabuurfchap van den Berg Etna , ddvende,hebben zy duid.
lyke merktekens van zeven onderfcheidene Lavas one•
dekt, de een boven de ander geleden ; derzelver opper.
vlakten liepen evenwydig; en de meeste derzelver
ren bedekt met eene dikke bedding van ryke aarde: de
uitbaraing nu, die de benedenfte deezer Lavas vormde,
vloeide (indien wy,, betuigt RECUPERO, uit de overeen-;
komst mogen redekavelen,) ten rninften veertien duizend
jaaren geleden uit den Berg,
„ Kortlyk zou men, op deeze tegenwerping, mogert
antwoorden, met te onkennen , dat 'er, in de Ge•
fchiedenis van MOSES, iets voorkomt , ftrydig met deeze hooge oudheid der Aarde: want, fchoon de op.
komst en voortgang der Kunften en Weetenfchappen,
err
( 4' ) BRYDONE' S Travels [in 't Nederdultsch vertaald onder ender den tytel, Reis door Sicilie en Maltfra, door P. BRYDONg ) by
Drulikers deezes in 't Licht gegeevend
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en de fchaarfche vermenigvuldiging des Menschlyken CcPachts, het bykans becoogbaar waarfchynlyk maaken
dat de Menfchen deeze Aarde niet Langer bewoond heb.
ben, dan het verhaal van MOSES uitwyst, kan , nogthans,
volgens het gevoelen eeniger Wysgeeren, uit den oorfpronglyken Text der Schriftuure, niet beweezen worden , dat de Aarde toen uit niet gefchaapen was, wanneer de Mensch daar op geplaatst wierd: wy mogen „
zeg ik ,met deeze Wysgeeren, die gedugte tegenwerping
des Kanunniks beantwoorden, met dezelve geheel en at
toe te War vinden ons, egter, niet genoodzaakt
om dit denkbeeld te omhelzen, ter aantooninge van de
2wakheid der rekenkavelinge van RECUPERO.
3> Want, in de eerfte plaats, heeft de Kanunnik, de
groote hoofdzaak, dat de Lava, van welke by handelt,
aezelfde Lava is, welke DIODORUS SICULCS vermeldc , dat
ilk den Berg Etna, ten tyde van den Tweeden Carthaag.
fchen Oorlogs , vloeide, niet voldoende beweezen.
'Ten anderen, ftaat hier aan te merken, dat de tyd, om
Lavas in vrugtbaare Velden te veranderen, zeer verfchillend moet weezen, naar de verfchillende floffen waar uit
de Lavas beftaan, en clerzelver onderfcheidene liggingen,
ten opzigte van de hoogte en laagte, als mode naar ge=
lange zy blootgefteld zyn aan wind, regen, en andere
omftandigheden: even gelyk de tyd, waar in de hoopen
Zindeles, (die zeer naar een Lava gelyken) met groente
begroeien , zeer verfchilt op onderfcheide plaatfen, naar
dat de Zindeles, en de plaats waar dezelve ligt , ge.
Reid is: iets van deezen aart kan men afneemen uit dit
berigt van RECUPERO zelve; naardemaal de fpleeten van
deeze berugte bedding vervuld zyn met een' ryken en
goeden grand, waar in vry groote boomers groeijen.
1, Maar,, indien dat alles niet genoeg is om de tegenwerping kragtloos te maaken, zal ik den Kanunnik eene
overeenkomst onder 't oog brengen, tegen zyne overeen
komst aangekant , en gegrond op vastgaander proeven.
De Etna en de Vefuvins gelyken zeer Qp elkander,, in de
oorzaaken, die de uitbaritingen verwekken, in de natuur
der Lavas, en in den tyd, noodig om ze tot een vrugt•
baaren grond te maaken : of, wanneer 'er, ten deezen
opzigte, eenig verfchil plaats heeft, is het waarfchyn•
lyk niet grooter dan 't geen men waarneemt tusfchen de
onderfcheide Lavas van een en denzelfden Berg. Dit
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toegeftaan zynde, cal RE:CUPERO ' S redenkaveling, uit de«
overeenkomst afgeleid, niets in 't minfte bewyzen: in.
(lien wy een voorbeeld kunnen bybrengen van zeven on,
derfcheide Lavas (met tusfchenbeide liggende beddingen
van vrugtbaare aarde,) uit den Berg Vefuvius gevloeid,
niet in den tyd van veertien duizend, maar in een beftek
van iets minder dan zeventien honderd jaaren: want dan
kan, volgens onze overeenkomst, de bedding van eene
Lava met groeibaaren grand bedekt warden , in omtrent
twee honderd en vyfcig jaaren, in ftede dat 'er twee
duizend toe zouden vereischt worden. De uitbathing van den Vefuviur , die Herculaneum en Pompeii
Verdelgde , is te bekender , door den dood van PLINIUS van
zynen Ned vermeld is eenen Brieve aan TACITUS : deeze viel voor ila 't Jaar LXXIX; 'c is, overzulks, nog
geen zeventien honderd jaaren geledendat Herculaneum
werd ingezwolgen • dock een onwraa'kbaar getuigenis
verzekert ons, „ Sat de ftoffe, die de oude Stad Hercu" laneum bedekt, het voorcbrengzel niec is van eerie ena kele uitbarfting; want 'or zyn duidelyke merktekens ,
„ dat de floffe van zes uitbarftingen heen geloopen is
„ over die, welke onmiddelyk de Stad bedekt, en oor.«
3, zaak was van derze/zer verwoesting. Deeze beddin„ gen zyn icder L,avas, of verbrandde Stoffe, met aderen
,) van goeden grond tuslcben beiden”. (*). - 1k zal
bier geen woord moor byvoegen, ten opzigte van dit
onderwerp; dan alleen, dat de Bisfchop dier Landftreeke niec geheel mis hadt in zyn Raad aan RECUPERO om
zorge te draagen, dat by zyn berg niec ouder maakte
dan MOSES : feh0011 het ruin zo good zou geweest zyn,
dat by hem den mond geflooten had door reden, dan
door bedreiging van kerklyke ftraffen".
(*) Zie WILLIAM HAMILTON 'S Remarks upon the Nature of the
Soil of Naples, awl it's Neighbott1he9d , in the Philof. Tran:aa.
1701. LXI. p. 7.
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Een tiental van Predikatien , door den Hoogeerwaardigen,
zeer Geleerden en I'Vydberoemden Heere STAPFER,
Hoogl. der H. Godgel. te Bern in Zwitferland. Uit het
Hoogduitsch vertaald, en met eene Voorrede en eenige
Aantekeningen uitgegeven, door w. H. NUMMER, Predikant in den Ouden Bosch. Vierde Stuk. Te Utrecht by
G. T. en A. v. Paddenburg, 1779. Behalven de Voorreden, 232 bladz. in gr. octavo.

D y de voorige reeds uitgegeven Leerredenen van den

Hoogeerwaerden Stapfer,, van welken wy meer dan
eens, als zeer wel uitgewerkte Stukken, met lofgewag
gennekt hebben, kornt in dezen nog een tiental, dat
gezegd mag worden 'er aen te evenaren; als gaende
over gewigtige onderwerpen, die de Hoogleeraer met
oplettendheid uitgevocrd, en met nadruk behandeld
heeft. De onderwerpen zyn , de werking des H. Gees.
tes , Rom. 8. 15. ; het eenig Euangelie , Gal. 1 . 6 , 7; de
dagelykfche vreeze Gods, Spr. 23. 17, 18; de koelheid oMtrent het Christendom, Matth. 24. 12 ; het verzuim van 't
lezen der I-1. Schrift , Joh. 5. 39; het gebed van Hiskiai
voor de verzoening des Volks , 2 Chron. 3o. 18 , 19; eno
overdenking van 't voorgaende jaer, Ps. 143. y; 's Men.
fchen verlosfing door .7ezus Christics , Match. i8. II ; een
Zegewensch voor de Overheid en het Vaderland , Ps. 122,
6; rnitsgaders ten laetfte ene Voorbereiding tot het a.
Kersfeest , Marc. 1. 3. --- Om uit alle dezen een
gedeelte te verkiezen, dat tot een ftael der wyze van
voorftellinge kan ftrekken, noopt ons het gebeurde in
tons Gewest, met het afloopen van 't voorgaende jaer,
om den Lezer eene van 's Hoogleeraers overdenkingen
Van 't voorleden jaer onder 't oog te brengen. Men leze„
met oplettendheid, en overbrenging op onze eigen omflandigheden,, het volgende:
het voorgaande jaar kastydingen toe,' God heeft ons
gezonden , die wy tot ons best moeten aanwenden. 1k zal
maar zommige van dezelven melden. 'Er zyn Ouders
alhier, die den vroegtydigen dood van een hunner Kinderen met heete traanen betreuren; en Kinderen , die
over het vedies van hunnen gelievden Vader of Moeder kLiagen; en Mannen, walker Egtgenooten een eenviL-
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wig effeheid van hun genomen hebben; en Vrouwen,
well er Mannen uit haare armen gerukt zyn, en haar als
bedroevde Weduwen, en haare kinderen als weefen na.
gelaten hebben; en andere, welker broeders of zusters
of nabeftaanden , die zy handy!: lief hadden , in de eeu*
wigheid overgegaan zyn. o Onder alle bezoekingen
Gods is 'er byna Beene, die gevocliger is, of Imertely*
ker, dan wanneer die gene fterven , die onze hope, onze vreugde, en ons vergenoegen waren. Maar (hit uwe
traanen over het verlies van deeze gelievde perfoonen,
Gedenkt, dat het God gedaan heeft, en onderwerpt
met eene f ile gelaatenheid aan fynen Heiligen wille,
trekt daaruit een beilzaam nut voor uwe zielen.
„ Gy Ouders, die den doodt van uwe kinderen bewant, offchoon het onuitfpreeklyk droevig voor U is,
dezelve in deeze wereld niet meet te zien, en hunnen
beminnenswaardigen omgang niet meer te, genieten, foci
zyt nogtans te vreeden ; want God heeft hun rot zig genomen, en ze zyn in Chriscus, die ook een Heiland der
kinderen is, ontflapen. Zy zyn , door een vroegtydigen
doodt, veele zonden, veele zorgen en verzoekingen,
veel kommer en ellende ontvlooden, en , in tyds , in ee
plaatfe der eeuwige ruste overgebragt geworclen ; heft
:uwe traanende oogen op na den Hemel, alwaar uwe liey e kinderen zyn en dankt Godt, dat Hy hunne zielen
reets met Fyne zilige gemeenfehap en het gezelfchap der
Engelen verwaardigt heeft, dat gy dezelven maar voor
een kleinen tyd verlooren bebt, om hun voor ecuwig
met onuitfprekelyk genocgen weder te vinden. Zy roe.
pen U, uit de wooningc hunner zaligheid toe, niet voor
hun, want fy zyn by hunnen Godt en Heiland ceuwig wet
verzorgd, maar voor Uzeiven en uwe ovcrige kinderen
hekommert te zyn, en zorg te dragen, dat gy ook eens
by hun in den Hemel moogt komen. Zorgt voor uw
ecuwig welzyn, en voor het welzyn van uwe nog levende kinderen, en laat dit uwe grootfte en gewigtigae
bezigheid zyn, dat gy eens met Godt, en uwe zalige Kinderen, in de Heerlykheid moogt vereenigt worden.
„ Gy kinderen, die in het voorgaande jaar uwen Va*
der of uwe Moeder verlooren, en dezelven, met
troostloos kermen •en weeklagren, na het gra y gelctd
leelet , ftort uw hart, dat vol treurigheid. en weemoedigheid
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lieid is, uit voor Godt , en gedenkt , met een kinderlyk
vertrouwen nzyn Vader of Moeder hebben my verlaten, anciav
myn Hemelfche Vader leevt , die zal my niet verlaten. Hy
zal' my byflaan, en voor any zorgen, en my fynen zegen
fchenken ; en myn getrouwe Godt en genadige Vader zyn,
fits ik Hem van harten hey heb. Soo {tilt dan uwe
nen , gy gamic kinderen, aver den doodt uwer Ou,
tiers, en leevt in de vreeze en in de lievde Godts, ea
in de genade van uwen Vader en Heiland, foo zal Hy
JJ lievderyk en zalig leiden, en gy zult Hem danken,
dat fyne wegen Qnkele goedheid en trouwe zyn, deli
geenen die Hem he y hebben; en Hy zal uw Godt en
gy fyne lieve kinders zyn, en gy zult eens uwe Goa:
zalige Ouders, wanneer gy hunne vermaningen en hun
voorbeeld yolgt , voor den throon Godts wederzien ,
cn uw hart zal zig ecuwig met hun verheugen.
Gy Egtgenooten, heeft Godt in het voorige jaar
uwen band verbrooken, en een van U beiden in de eeu?
vvigheid opgeeischt, foo leers, uit deeze fmertelyke
Icheidinge, de nietigheid van alle aardfche goederen,
de edelheid des levens en de zekerheid des doods ert
kennen , leert uw hart van de fchepfelen aftrekken , en
uwe lievde en vertrouwen op Godt, uw hoogst en eeu.,
wig goed te rigten. Leert U zelven aan fyne wyfe en
heilige regeeringe met ftille gelatenheid, ook in dat gee't well( U het hardst fchynt , te onderwerpen, en
laat u door hunnen doodt opwekken, om uwe gedagten ook met de eeuwigheid beezig te houden, en foo
te leeven, dat gy vrolyk en gemoedigt fterven kunt.
Intusfchen troost U, gy verlatene Manner @, gy hedroevde
Weduwen , Godt zal voor u zorgen, als gy van harten
uwen toevlugt tot Hem neemt. Hy heeft gezegt : lk
zal U niet begeeven, ik zal U niet verlaaten, foo dat gy vryrnoediglyk kunt zeggen , de Heer is my een helper. Heb. 13.
.Hy is een Vader der Weefen , en een Rigter der Wedulven
Godt in de woonfteden fyner heiligheid. Ps. 68.
„ Een andere kastydinge , die Godt zommigen van ulieden in het voorgaande jaar toegezonden heeft, is deeze
geweest, dat Hy de uwen met krankheden bezogt heeft ,
en dat eenigen van hun nog tegenwoordig te huis op een
bedde van finerten leggen. Godt wil u daardoor van do
zi,vakheid en fterfelykheid van zulke arme fchepfelen,
als wy zyn, en van de noodzakelykheid; om zig, in ge,
zon-
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tends dagen, tot krankheden en tot den dood te berei.
den, overtuigen. Hy wil U, door hun voorbeeld lee.
ten, van de vaderlyke handt Gods alles met gedult
aan te nemen, uw vertrouwen alleen op Hem te
en uwe gezontheid foo aan te Wenden, dat gy te eenigen tydt op het krankbedde gerust en welgemoedc
Fyn moogt. Intusfchen that hun met uwe hulp ert
troost by, en vermaant bun tot eene opregte bekeering,
tot een itandvastig Geloov, tot eene ftille gelaatenheid,
en bids voor hun, dat de Godt ailer genade hun byftaa „
en hun in 't leven behoude 3 als het fyne Heilige
is; en als fy fterven zullen, dat Hy bun helpe den ftryd
des doods overwinnen, en hun in fyne eeuwige zalighei&
opneeme,
„ Zommige van ulieden zyn zelfs in het voorgaande
jaar met krankheden bezogt geworden. Godt wilde
daardoor de magt der zonden in U verbreeken, U yam
uwe dwaalwegen aftrekken, uwen hoogmoed vernede•
ten, uwe zielen van de vleefchelyke lusten geneefen,
uwe boofe begeerlykheden dempen, U tot Bekeering,
tot Geloof en tot Godtzaligheid opwekken, en U bewe.
gen, om met ernst aan de dood en de eeuwigheid te ge.
denken. Hebt gy aan dit genadig oogmerk van Gods
beantwoord? hebt gy, toen Godt U uwe vorige gezond.
heid wederfchonk, uw voornemen, om in het toeko.
inende vroom te leeven, gehouden? Ach, gy hebt hes
rnogelyk reets weder vergeeten, en gy leeft in de zonden en iedelheid gelyk voorheen. Maar vreest gy niet,
als gy uwe beloften vergeet, als gy in uwe zonderi
voortvaart, dat God U in uwe zorgelooze gerustheid
daar heenen zal laaten leeven, tot dat de doodt en het
oordeel u plotfeling overvallen Bidt God, uic
het binnenile uwer ziele, dat Fly U die genade geeve,
om uwen nog overigen leevtyd in fyne vreefe door te
brengen, en hetzelve, door de overwinning uwer ver.
dorvenheid, door Geloov en Godzaligheid, te heiliget."

Kok-
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rerkreden , ter inwijding der nieuwe en verbeterde Pfalmbe.
"rijming , in de Gemeente van St. Anna Land , in den Eilande van Pholen. Uitgefprooken door J. SCHARP Dienaar van 't H. Evangeli aldaar. Op den 16 Mei 1779.
Te Leyden by T. Ko._t, 1779. Behalven het Voorwerk
51 bladz. in gr. octavo.
komende omflandigheden 110M-ten de invoering der
.11-N nieuwe Pfalmberytning in de Gemeente van St. Anvu Land vertracgd; ter diet gclegenheid is deze Kerkreden eerst op den bovengcmelden tyd uitgefproken;
en dezelvc ziet dus zo veel later het licht, dan een
aental van andere Leerredenen, over dit zo heuchelyk
onderwerp voor de Kerk van Nederland. Dit echtcr
ftrekt dezer Redenvoeringe niet ten nadeele ; gemerkt
bet den Eerwaerden Scharp , fchoon hem, in zommigc
opzichten , het gras, gelyk men zegt, als voor de voeten afgemacid ware, niet ontbrake aen 't vermogen cner verftandigc keuze , vein ene op zich zelve nutte , en
naer de tydsomecar,digheden welgepaste ftoffe; welke
zyn Eerwaerde indiervoege met oordcel behandeld heeft,
dat zyne Kerkreden wel geteld moge worden, onder
de Leerredenen over dat oncierwerp , die men oordeelt,
dat bewaerd verdienen te worden.
Tot een grondflag zyner Redenvocringc, dienen de
voorden van den wyzen Prediker , Hoofdit. VII. to.

leg niet, wat is 'er (*) , dat de vexige dagen beter geveest zyn dan deze ? want gy zoud naer zulks niet uit wys;mid vragen. Naer laid van (lit voorftel fchikt zich on„ Hoe dwaas zullc
ze Lecraer, om te toonen:
5) een mensch denkt , en werkt, die , verliefd op alles
„ wat oud is , alles wat nieuw is, daarom alleen vetacht en verwerpt ; altoos murmureert tegen zijn ei„ gen tijd ; en het onmoogelijk oordeelt, dat het oude
„ in zijne dagen zou kunnen verbeterd worden."
Met dit oogmerk ontvouvvt by de bovengemelde leering van Salomo, zo als men dezelve in den t'zamen•
hang
(*) Of, welke is de reden? lyat is de reden dace van? gift
zyn Eerw. dit nader verklaert.
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hang met het aehtfie ver y kan opncemen; doch, of lie.
ver,, als cne afzonderlyke les, waarrnede de wyze Koning hier in 't algemeen veroordeelt , „ dat misnoegen
„ over onzen flaat en leeftijd , 't welk bij duizend men.
fchen heerscht ; waardoor het voorleedene alleen aan
5)
de
beste , en het tegenwoordige alleen aan de Hecht,)
„ fie zijde bekeeken wordt; als hadden onze Voorouders, als hadden wij zelf in de voorige dagen niets
„ genooten, dan alles goeds , en als hadden wij trans
niets dan rampen."
Na ene beknopte doch echter volledige ontvouwing
van des Predikers woorden in dien zin, betoogt hy , op
eene overtuigende wyze, de regtmatigheid van deze beitraffende vermaenlesfe, zo door 't nagaen van de dwaze
en zondige gronden, waer uit men, in honderd gevallen,
de vorige dagen hoven dezen verheft , als door de dwaesbeid en zondigheid van de daed zelve te beredeneeren.
—7— De Eerwaerde Scharp, bier mede, de verklaerde
uitfpraek van den Koninglyken Prediker ten voile gebili
lykt hebbende, voegt, eindelyk, in 't laetfte deel zyner
Xerkreden, nog enige korte aenmerkingen, waer toe de
behandelde Stoffe hem aenleiding geeft, en de tydsomftandig'neden hem noopen. „ Elk onzer", zegt hy,
) ,behoort deze wyze les van den wyzen Koning ,in zyne
betrachtingen , in acht te nemen ;• en men leert daar uic
onze harten niet te hegten aan de dingen dezer Wereld;
wetende dat een volmaakter Wereld , en betere goederen
voor ons bcreid zyn". Verder doet hy zynel'oehoorde:s
opmerkenhoe 't zepen, dat niets algemeen waer is,
ook bier plaets heeft. 'Er zyn byzondere gevallen, gelvk.
b y opwekkelyk aentoont , waervan men zeggen malt, .de
voorige dagen zyn beter dan dezen: doch daer zyn ook anderen van welken men zeggen may, de tegenwoordige dagen zyn in vele opzichten beter dan de voorigen. En die
laetite brengt zyn Eerwaerde , naer zyn bepaelde doelwit ,
over, tot de verbetering van 't Pfalmgezang in 's Neerlands Kerk. By die gjegenheid gewaegt hy eerst van 't
Godsdienaig zingen in 't algemeen: wont voorts, dat
men , niet uit wysheid, het Gezangboek der voorige
tyden boven het tegenwoordige verheffen, en de gemaek.
te verandering voor onnoodzaeklyk houden zou. V rder
deelt hy der Gemeente nog enige lesfen mede betreffende hec Gode welgevallig, en vow. de menfchen
.te.
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ttiyk, zingen; waer op by zyne Redevoering ten laet(te
met ene gepaste dankzegging acn 's Lands Stacten, be.
nevens Z. D. H.; en vermaenlesfe aen zyne Gemeente
befluit.
111111•10•MMUImaimommeriromowne:■erment.

Leerrede op eenen Biddag over ]ez. V. 3, 4. UitgefproJ
ken door j. IIINLOPEN Predikant to Utrecht. Te Utrecht
by A. v. Paddenburg en J. v. Vlooten, 1779. In gr,,
&Tay° 96 bladz.
ne flichtlyke Leerrede, ter overtuiginge van een
E
zondig Volk, ten einde hetzelve te bewegen tot
vernedering en verbetering. De Eerwaerde Hinlopen,
's Propheten tael opgehelderd hebbende, brengt de da'
in aengekondigde Leer tot vier ftellingen.
Elk Volk
en elk ,mensch moet onpartydig obrdeelen over het
,1 geen God aan hen, en zy,, daar voor, aan God gedaan hebben. 2. Elk yolk en elk mensch, welk, de
5) genademiddelen genietende, in 't kwade volhardc, is
onverfchobnelyk. 3. Zulk cen y olk en mensch is ryp
voor de geheele verwoesting. En 4. Zoo groot is
3) de liefde en goedertierenheid van den Heiland, dat by
ze daar van nog eerst overtuigt en waarfchouwt."
Deze vier flellingen nader bevestigd hebbende, fchikt
by zyne overbrengende Toepasfing naer dien leidraed;
en dringt ieder gedeelte van 't zelve ten ernfligite opWeklyk aen.
Door E. MEINERS,
leven Predikant te Embden. Vierde Druk , vermeerderd
met eene aanpryzing van den Weleerw. Heer c. uturiKAIAN, Predikant to Dirks land. Te Utrecht by G. v. d.
Brink Jansz. 1779. Behalven het Voorwerk en Register
1373 bladz. in octavo.

CHRISTUS ALLES EN IN ALLEN.

Gefchrift levert de Eerw. Meiners ene geregelde
Inenditgemoedlykc
ontvouwing van 's Heillands Alganoegzaemheid ter zaliginge des Zondaers, welke ftoffe
zyn Eerwaerde niet alleen befpiegelender wyze, maer
"'coral pratticacl, bchandelt; 't welk zyne vooritellingen
vaa
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van des ,te meerder nuttigheid doet zyn. Hy . heeft zyn,
Gcfchrift ten dien einde drieledig opgefteld. Het eerfte
gedeelte gaet over de Algenoegzaemheid van Jezus, voor
den Uitverkooren Zondaer, om hem uit den {bet der
Natuur tot dien der Genade over to brengen. In het
tweede handelt zyn Eerwaerde, over des Verlosfers Algenoegzaemheid voor Begenadigdcn, ten opzichte van
bet Geestlyke en Lichaemlyke Leven. En ten tactile
vestigt by het oog op Christus, als Algenoegzaom voor
Begenadigden , ten opzichte van het Eeuwig Leven.
Hierby komen vier Predicatien tot dit onderwerp be,
trekkelyk. ,In de eerfte, over Col, geeft by
ene korte fchets van dit geheele Werk: De volgende
over Spr. VIII. 17, wyst de Perfoonen aen, die deel
hebben aen de Algenoegzacmheid van Jefus. Bierop
draegt ons de derde, over Spr. VIII. 3.6, de Perfoonen
voor, die 'er nog van vervreemd zyn, mistgaders der:,
zelver verderflyk gedrag. En de laufte, tot dit ftuk
behoorende, over Hand. XVI. 31, ontvouwt het eenig
middel orn 'er deel aen te verkrygen, naemlyk het Zaligmakend Geloof., Eindelyk vind men hier nog, geplactsc
ene Prcdicatie over Pf. CXLV. 5 gedaen , ter . gelegenbeid van een Dank-en Bededag , den i Aug. 1725, wegens de herftelling van Oostvrieslands Dyken; waer in:
%yn Eerwaerde 's Lands Ingezetenen ter dankbare Godsvrucht aenfpoort.
Verhandelingen over de fchynbaar Geflorvenen. I7ertaald en
vermeerderd door den Heer j. TOEGEN VAN ENCELIN
M. D. enz. Te Leyden by J. van Tiffelen en B. Onnekink, 177g. In groot 8vo. 348 bladz.
eeze Verhandelingen s over de fchynbaar Geftorvenen,
D
vervatten verfcheide onderwerpen van aanbelang,
die men nri nauwkeuriger nagefpoord heeft , waar door
verfcheiden menfchen weder heriteld zyn tot het leeven,
die, in voorgaande tyden, door gebrek aan gepaste opwekkende middelen,, de geringe maat van 't nog overgebleeven leven'sbeginfel onherftelbaar verlooren hebben.
Dezelve zyn in vyf, Afdeelingen verdeeld; de eerfte bevat een onderzoek naar den dood der Drenkelingen, en
De
de middelen om denzelven te voorkowien,
DEEL. AEC. LETT. NO. 2.
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tweede: naar den dood van Lieden , die door den damp
van koolen geftikt zyn, en de middelen om denzelven
Derde Afdeeling. Onderzoek naar
voorkomen.
den fchynbaren dood, veroorzaakt door rottige en gistende lugten, door Itikdampen , enz. en middelen, om
deeze verflikten in het leven te herroepen. Vierde•
Afdeeling. Onderzoek naar den fchynbaaren dood, veroorzaakt door gemoedsbeweegingen , door wurging , door"
het verflikken van vreemdc lighaamen, door fchokken
van de hersfenen , door eene felle koude, enz. en middel om deeze fchynbaar geflorvenen wederom in het lcven tc herroepen. Vyfde Afdeeling. Over den
fchynbaaren dood van eerst gebooren kinderen, en de
middelen om dezelven uit deezen fchyndood op re wek,
ken. De twee eerfte Afdeelingen zyn vertaald en ge.
volgd naar de Memorien van den Heer GARDANE geplaatst
in het yournal de Phyfique van den Abt ROZIER. By de
tweede Afdeeling , komt ook ecn Verhandeling van den
Beer TRW , over den dood van dieren , die door den
damp van glimmende koolen gettikt zyn, en over de middelen om dezelven weder in 't leven te herroepen, die
ook in 't gemelde ozornal gevonden wordt. De overige
Afdeelingen zyn door den Heer VOEGEN VAN ENCELEN wet
eenigzins gevolgd naar 't Fransch, ten tytel hebbende: Aviscat Peuple , maar voor groothe gedeelte evenwel door
hem zelf opgefteld. Verder vindt men •veele fraaije aanmerkingen en waarneemingen, door den . gemelden Uitgeever 'er by gevoegd; als ook eene naaukeurige aanbaaling der Autheuren. Wy oordeeien derhalven dit eery
Werk van veel nut te zyn, en dienftig hyzonder voor
't gemeen, dewyl alle menfchen dienen to wceten wat
men in dergelyke voorkomende gQvallen van fchynbaar
geftorvenen 't cerst ter herftelling moet by de hand vatten, dewyl 't wagten naar hulp bier veelmaalen een
onherftelbaar verlies van leeven veroorzaakt. Men is niet
altyd in ftaat , zo fchielyk als vereischt words, in deezer
gevallen , een' geneeskundigen te kunnen raadpicegen. Men
vindt in deeze Verhandelingen de noodige onderrigting
hoe men de fchynbaar geftorvenen weder moet tragten te
don bykoomen en op te wekken , door Voorbeelden en
Waarneemingen geftaafd. Men zal , met verwondering,
vinden, wat geduld en aanhouden, met gepaste middelen, in de wanhoopigfte gevallen, uitgewerkt hebben,
ter behoudenis en herftelling van ceit leeven, dat reeds
feheen verlooren to zyn.

J. F. MEIJER ALCHYMISTISCHE ERIEVEN.

Alrhymistilche Brieven van den Heer J. F. MEIJER. Uit het
Hoogduitsch vertaald , door r. J. KASTELEYN, Apotheker.
a bladz. in
Te Amfteldam by A. J. van Toll, 1779.
gr. 8vo.
de Scheiandige Proeven en iVatuurkundige Verhan.
delingen van den Hear MEIJER geleazen, of uit ons
gegeeven Berigt (*), kennis aan Schrifcen deezes
Natuuronderzoekers heeft, zal bier, door het by vvoord
Alcitymistifche , niet afgefehrikt worden, of in de gedag.
ten krygen , dat deeze Brieven handelen over den Steen
der Philofophen , en de dwaaze kunst die zo veele hoofden
op hol gebragt,, en zo veele buidcls geledigd heeft. „ Geen
zugt tot Goudinaaken ," fchryfc de Vertaaler, „ heeft
ooir noch CONSTANTINI, nosh MEIJER in deeze ftoffe
doen arbeiden, aan zulk eenen trek is men den oorfprong deem Brieven Met verfchuldigd," ook deeze
was geenzins de ciryfveer,, die den Heer ANDREA noopte
dezelven , in Duitschland , naa MEI JER ' S dood , uit te
geeven , „ dit is ook gcenzins het doel des Vertaalers hun oogmerk was der Scheikunde en der Waarheidlief:
de nuttig te zyn.
Dr. CONSTANTIN', Arts in Mille, door den Hoogleer:
aar .Therhave in de Genees, en Scheikunst onderweezen%
hadt, toevallig, uit zekere bereiding, die in den eerften
Brieve kan geleezen worden, „ een halve dragma van
het fynst , hoogstverwigst Goud dat in alle uittedenkene proeven, die'er mede gedaan wierden, Goud bleef,
bekomen; doch door een Diefaal, dit Goudklompje,
benevens andere kostbaarheden , verlooren. De Scheikundige MEIJER was van de opregtheid des hem medege.
deelden Verhaals van Dolor CONSTANTIN' te wel verze•
kerd, dan dat by aan de waarheid kon twyfelen. Dit
zette hem aan om daar van de Pro.eve te neemen : dan
by betuigt , dat deeze Transmutatie der Metaalen zeker voor den rykdom niet gefchikt is, dewyl het uit..
fchot grooter dan de ontvangst is, en de wyze van be.
werking ook der gezondheid nadeelig zyn kan. Hy
deelt,
(*) Zie de Allgem. raderl. Letter-of. I. Dell, L St. hi. X414
k2
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deelt, in den tweedcn , derden, vierden en vyfden Brie.
ve , zyne Kunstbewerkingen aan zynen Vriend de Heer
ANDREA mede, waar in veele byzonderheden voorkomen
die de aandagt der Liefhebberen van de Scheikunfte verdienen dewyl bier in, meer dan ergens tinders; Procven, tot cen zeker bepaald einde genomen, ongezogte en
onverwagte verfchynzels opleveren. Het Goud, door
CONSTANTINI gevonden, is ook door hem ontdekt. Naa
deeze Conflantynfche bewerking , gelyk,hy ze noemt, dus
beoefenend onderzogt te hebben, gaat by in den laatftenBrieve over,,om ze Befpiegelend, naar zyne tegenwoordige fcheikundige gronditellingen te befchouwen.
Wy hebben van dit kleine Stukje genoeg gezegd, en
alleen nog te melden , dat de Heer isamjER , by wiens
Scheikundige Proeven en 1Vatuurkundige Verhandelingen,
deeze Brieven zeer wel voegen, den tienden van SlachtInaand des Jaars 1765 overleden is.'

Fen Santenfprattk tusfchen twee Perzoonen , reizende van
.Arieuwendant to voet na Durgerdant, en over het re wederom na Arniterdam, over de toeftand Van het Ye. To
Athf1. by D. Swart en I. Scholten, 16 bl. in gr. 8vo.
Ye-Spiegel, waar in de gebrekkigheid Van het Ye, de nood7
zaaklykheid van het redres , en de middelen daar toe to
Ziell is opgehelderd en cangedrongen door aannierkingen
op verkeerde denkbeelden van den Liefhebber der Waterloopkunde , en gevoelens van den Wel Ed., Heer P. STEENSTRA , door LAURENS BRANDLIGT, Te Arnfl. by
Swart en I. Scholten, in gr. 8vo, to6 bladz.

a

.eerfle deezer twee bycengovoegde Stukjcs , hetN etzelfde
Onderwerp betreffende, is eene zeer eenvouZaandanz-

dige Zamenfpraak tusfchen cen Amiterdammer en
?tier over den tegenwoordigen toeftand van het Ye. De
Zamenfpreekers ftemmen zeer ovcreen in het wraaken
en befchimpcn van de middelen, thans tot verbctering
gebruikt, veel eer ze als fchadelyk dan yoordeelig
keuren: het voorftel van zekeren Visfer aan te ptyzen;
en het tegenwoordig plan belachlyk te (leen voorkomen.
let tweede Stukje van L. ERANDLR,T ft-rekt mede
de
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pie tegenwoordige handelwyze to wederleggen. De
Schryver, „ die," gelyk hy, in den loop van zyn
Werkje, betuigt, „ al veertig jaaren, en mogelyk duizende maalen het Ye op en neder heeft gevaaren , en
wel zedert eenige jaaren niet zonder groote opmerking,"
hadt deeze zyne gevoelens, en aanmerking, in den Jaare
1777 , reeds zamen gebragt , met oogmerk om ze in 't
licht to geeven, voor dat bet plan van den Heer STEEN.STRA daadlyk was aangenomen; doch was, in de uitgave, door zyne bezigheden, verhinderd , wanneer by
hoorde dat bet op het poinEt ftond om by haar Ed. Gr.
Mog. eene finaale refolutie te neemen: weshalven hy 'er
van afzag om het te laaten drukken; doch eenige Aanzienlyken der Stad, gehoord hebbende, dat by zyne gedagten deswegens op 't papier gefteld hadt, verzogt men
hun 't zelve ter lettuure over te geeven, het werd met
goedkeuring geleezen, en men wenschte dat by het zes
weeken eerder vertoond back, Nadere aanzoeken
hebben hem overgehaald, om, fchoon de keuze op het
nu gemaakte gevallen was, het zyne het licht to doen
zien: te meer, daar de Ondervinding niet aan de verwagting des omhelsden plans beantwoordc. - Op de
Vraag : „ Wie durft een gevoelen, het welk dat van den
Beer STEENSTRA contrarieerd, opgeeven, zonder zich
aan onaangenaamheden bloot te ftellen?" betuigt by
dat die Vraag hem zeer alafurt voorkomt, aizo hy
vertrouwc
dat haar Ed. Gr. Agtb. en de Heeren Ge95
'
„ commiteerdens over 't Ye, ja ook de Heer STEENSTRA
zelfs , gen ander oogmerk . hebben dan 'het beste der
„ Stad te bevorderen." 't Welk hem, vrymoedigt om
met bet zyne voor den dag te komen : in dit vertrouwen
vindt by zich bevestigd : door dien by, eenigen tyd goleden , de eer had den Wel Ed. Gr. Agtb. Beer j. v. D.
POLL, largemeester der -Stad Amfterdam over het re
te fpreeken , en over de legging van de Laag der
pen. Hy ftelde zyn gevoelen ftrydig met de daar op gegeevene ordes voor, en bewees , dat de Scheepen, hoe
hooger zy tegen en op de Modderbank lagen, hoe beter en voordeeliger bet aan oogmerk hunner Wel Ed.
zoude bevonden worden. Dic befchroomd doende , betuigde zyn Wel Ed. Gr. Agtb. „ dat hy zyn gevoelen
„ Vry en onbefichroomd mo gt opgeeven; dewyl hoc altoos aangcnaam was , de,•Rcdagten van anderen te hoo„ ren
)
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,1 yen , ja hoe meer hoe Bever, alzo het een of ander
„ nut daar uit kondc voortkomen." Ouk zEig by zyn
gevoelen, door de Contra orders aan de Schippers e ,egeeven, aangenornen. Dit alles bewoog hem om
een Plan of Project, welke reeds 't contrarie zyner gevoelens is uitgevoerd, in 't licht te geeven.
Hy fpoort de oorzaaken der Verdrooging van het Ye
na, ea geeft zyne middelen tot voorkoming van 't zelve
op. -flit gedaan hebbende, zet by zich tot het
wederleggen eeniger Stellingen, te vinden in de Ammerkingen op de I7erbetering der Ontlasting van Rh yniands Boe,,
zenzwater in 't Ye. Door een Lieflwbber der Waterloopkande (*). -De Hoer BRANDLIcas zyne Aanmerkingen
opgemaakt hebbende, kreeg in handen de Memorie en
Confideratien van den Heel. STEENSTA • deeze wel ingezien
heboende, dagt het hem niet , dezelve kort,!
lyk door te gaan, en de Stellingen deezes Heersin zo
verre die betrekking hadden tot zyne voorgaande Aane
inerkingen, aan te haalen , ten einde daar uit iede.r onpartydig Leezer van de gegrondheid zyner gevoelens to
overtuigenals mode van het nut der middelen tot redres door hem voorgedraagen. Dit maakc , als 't ware,
een tweede Deel van dit Stukje uit. Waar in by ook
eenige remarkes maakt op het Antwoord door den Heer
TEENSTRA aan den Heer BRUININGS gegeeven.
Allen, wier zaak het is, clic Stuk, zo gewigtig voor
de Stad Amfterdam , enz. te overweegen, die daar op eenigen invloed hebben, zulien wel doen, met deezen
re-Spiegel in te zien. 't Ware, intusfclien , te wenfchen,
dat de Schryver, zich bepaalder by de zaak gehouden,
en veele perfooneele Aanmerkingen, welke eer na- dart
voordeel doen, agterwege gelaaten Weinig bete°
kent het, wanneer men ales haatlyks gezegd heeft, tot
eene heelpleister daar op to leggen. „ Dit zeg ik goon„ zins om hier mode den een of ander te bcdoelen, ' en
den Leezer dan te wyzen ap deeze fterke zet tegen de
verkeerdwerkende Eerzugt en Eigenliefde, uit den Belifarius ontleend.
Befchouw hoe een Roofvogel des
inorgens over de Velden zweeft , en met greetige oe.
gen,
(*) Zie hier over onze Iledend. rata. Letter.Oef. III. Ded,
171. 44.

I. Sulk , bl.

EN YE-SPIEGEL.

67

gen, uit duizend beevende Dieren, een verkicst , waar
inede by goad vindt, zich te voeden: even zo beraad.
flaagt de Eerzugt, wanneer zy wakker words , welke
deugd zy zich ten offer zal verkiezen. - De Eigenliefde, die zo natuurlyke neiging, words gruwzaam in
.een Perfoon, zo dra zy met, drift vergezeld is ; dear
zyn menfchen , die, om zig te bevorderen, een gansch
krygsheir en 't lot van een Koningryk in de waagfchaal
Kellen zouden, nydig zynde omtrent alle voordeclen,
die men hen niet fchuldig is, zy zyn altoos bevreesd,
dat hen de eer eener luisterryke daad zal ontnomen worden; indien zy durfden, zouden zy zelfs die, van welke
zy geen glorie krygen, doen mislukken; het algemeen
welzyn is voor hen een onheil, zo 'c hen niet toegere.
kend words. Een deugdzaam mensch , daarentegen,
betragt zyn pligt, zonder omzien, God en zyn Zielzyn
de getuigen weer goedkeuring by tragt te verdienen."

flende en fiaande Schepraders , zoo als dezelve in deeze

Be chouwende vergelyking tusfchen de Watermolens , met hel-

Landen gebruikt worden tot het drooghouden en droogmactken van Poelen: wear in deeze twee Werktuigen getoetst
worden aan de weezenlyke vereischten , wear aan alle Water- Werktuigen behooren te voldoen. Met Fig. In 's GraMunnikhuizcn, in Fol. 34 bl.
venhage by .1.
opgemelde Stuk dient, ter bellisfing van een ge.
H etfchil,
't welk reeds, zints den Jaare 1771, gehan-

gen hecft, toen de Heer ECKHARDT zyne uitvinding van
bet hellend Waterfcheprad openbaarde. Wy hebben,
in den loop onzer Letter-oefeningen , wanneer 'er iets
daar omtrent het lick zag, melding van gemaakt (*).
In 't zelve Belt de Schryver deeze hoofdhoedanigheden vast , waar aan alle Water-Werktuigen moeten
voldoen:
1. Dat het Water opgenomen worde van de juiste
diepte, dat is, op zodanige wyze, dat 'er zoo weinig
ver(*) Zie de Hedend. Pad. Lotter ad.

IV. Deal, I. Stuk, bl. 410,
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III. DeJ, L St. bl. 401.
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verval of verhang als immers mogelyk is ontfta in het
Water, dat geligt moet worden : op dat de Werktuigen
in hunne grootfte vermogens, wanneer zy op 't fneifte
beweegen, den noodigen toevoer van Water • bekomen,
en zich dus zoo fpoedig mogelyk laaden.
2. Dat het Werktuig zich in zulk cone hoeveelheict
met Water belaade, als welke hetzelve, door eene ze.;
kere kragt gedreeven, in that is op te brengen.
3. Dat het Water opgevoerd worde op de eenvoudig!
ate wyze met de minfte fchokking, zoodanig dat betzel=
y e den minften tegenfland biede aan her Werktuig,
daar aan de minfte wryving in zichzelve veroorzaaken.
4. Dat het Werktuig zich van het opgenornen Water
ontlaste in den kortften tyd, of zoo fpoedig als hetzelve
wordt opgenomen , als mede zoo naby op de bepaalde
hoogte of zoodanig dat het zelve niet over bet Buitenwater gettore, mar :Aileen tot die hopgre geligt worde,
dat het BinnenAater in het Buitenwater konne dringcel
of infchuiven, of wel dat het Binnenwater het Bu tent
water konne wegftooten, en zich dus ruimte van u4loozing verfchaffe.
5. Dat de Samenftelling van het Werktuig zoodanig
zy, dat hetzelve zyne Werking het langst, of met 'de
minfte Slytagie, konne uithouden , en dat toeftel eri
het onderhouci van hetzelve de minfte kosten vereifche:
Ann deeze vyf groridregelen worden de Molens Met
het ftaande en het hellend Waterfcheprad getoetst, en,
om aile mogelyke klaarheid aan deeze proeven te gegten, ' gnat 'er voor,, eene befchryving van deeze heide
Water-Werktuigen, met daar tusfehen gedr-ukte Plaaten , die ook her geheele ftuk door, tot opheldering van
elke gewigtige byzonderheid, daar in gevdegd zyn.
Het hellend Scheprad haft, volgens de eertle Conitrudie, in den Jaare . r 774 , op de proeve, niet voldaan;
doch, in den Jaare 17 7 6 verbeterd, den voorrang, in al,le . opzigten, bekomen dit wordt gettaafd door op hoog
ezag genomene proeven, met deeze Uitvinding tegen
de allermeest verbeterde ordinaire Watermotens in Blei..,tvyk, in het Jaar 1776, van den 8 Maart tot in de inaand
Septe,mher. By welke Proefneerningen , van welke de
datum en .4aqtekeningen door aclg bacdigde Lieden zyn
opgefehreeven , bevindt men her meerder vermogen yap.
de hellende Schepraders in aile gevallen en omfighdighedeii
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On van bemaalinge onwederfpreeklyk te blyven. De!
zelven zyn thans door kundige Lieden bcrekend, Nvaar
een Raport geformeerd is, het Welk is overgegecven
aan hunne Edele Mogenden, de Heeren Conunislarisfen
der Droogmaakerve van Bleiswyk. - En „by ReColatie van I-Turine 'Edcie Mogenden de Heerem Gecornmicteerde Raaden van de Staaten van Holland - en WestFriesland, van dato 5 Tan. 1779; is het bovengeitielde
Raport en Verhandeling (befchrecven door den - Hee-t:
v. j. nouwEs , Mathematicus in dienst van het Edele
Mogende Collegie ter Admiraliteit te Amflerdam, ems.)
voor juist- verklaard: zynde in deeze Verhandeling aangetoond, dat de Proportion by deeze Proefneerningen
Aldus zyn uitgekomen, dat uit dezelve veilig bet b-e=
fluit kon apgemaakt worden, dat voor het minite Brie
der Hellende . Schepraderen, zo veel uitwerking kunnet
Adoen . 'als vier gewoone Staande Schepraderen, dergelyk
dezelve alomme in onze Provincien hunne uitwerking
'verrigten; en , voor het meeste, dat twee en een halve
Molen, met Hellende "Schepraderen, veel kunnen uitvierken als vier ordinaire Staande Scieprad Molens."
Dat deeze nieuw uitgevende Hellende Schepraden
minder flytagie en bederf onderhevig zyn, wordt bevestigd door de getuigenisfen Van twintig der kuncligfte
en onpartydige Molentnaakers Baaieri uit verfcheide Pro*intim , agter dit Werk gevoegd.
By de verklaaring cn tegenoverftelling der Staande ea
Hellende SCheprad-Molens, worth, 'in pen Aanhangzel,
een nadere vergelyking voorgefteld van beidei uitwerking in 't' geval, wanneer zy zeer diep in hun Achter'Water ftaan, het Been voornaamlyk plaats heeft in het
droogmaalen van Plasfen; by welke het voordeel der
laatstgemelde blykt. En heeft de Uicvinder,, altoos oplettend wat nog zou kunnen dienen rot verligting in de
bewerking van zyn Wcrktuig, nog twee middelen uitgedagt waar door het Hellend Seltep.rad , by her droogmaalen van Plasfen, in zyne werkinge nog ten hoogtten
verligt en bevoorregt zal worden. Het eertie beitaac
lb eene fchikking, waar door de zuiging der Lepels,
door eene groote krul waters gaande, voor het grootfte
gedeelte wordt weggenomen. Het tweede daarin dat
men ,by de conftructie der Molens, mac HellendeSchepriden; het gebruik van Paarden ooh, to paste kari brenEs
gen,
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gen, door middel van een tweede Scheprad; het welk
teffens met het eerfte, dat de wind doet werken, zyna
werkinge verricht, en ook zelfs wanneer 'er geen wind
altoos is, als wanneer, door hct gebruik van vier Paarden, men vermeent de beift van het effect van een gooden geftelden Molen , die met een ftyven wind maalt, te
zullen kunnen doen (*). Dit voorregt zal ook mede te
pas kunnen komen by Poldermolens , om, wanneer des
Zomers, door onweersbuten , de landen dras raaken , en
men geen wind heeft om te kunnen maalen, dit door
paarden te laaten verrigten.
Dit Stuk is onontbeeriyk voor alien , wier Beroepof
Belang het medebrengt , zich op de kennis deezer Werktuigen , in ons Gewest van de grootfte noodzaaklykheid,
toe te leggen; en in het formaat, waar op doorgaans
de Memorien, Beftekken van en Raporten over Mo,
ltnwerken gedrukt zyn, uitgegeeven, om daar by ge,
voegd te kunnen worden.
•••■••10 • • • • • • .1 1 IP • • • • • •■• • •'•'•
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Aardrykskunde voor Kinderen, door 3. C. RAFE 3 uit het Hog?
duitsclz vertaald, en met aanmerkingen en verbeteringenvoorzien, door E. BEKKER , Wed. A. WOLFF. Te
by
T. illarten in 's Gravenhage by J. v. Kleef, 1779.
In II Deeltjes , it; 8vo. te zamen 525 bladz.

Jeer onlangs fchonk de Beemfler Dichteresfe aan de IVcc
derlandfche Moeders , een aliernuttigst Huis. en Hand.
bock, haare Proeve over de Opvoeding (t). Thans ftelc
zy den Kinderen, voor welke men in deezen tyd zo veel
fchryft, een niet min dierbaar gefchenk ter hand. Daar
zy de Aardrykskunde voor Kinderen, van den Beer RAFE ,
in een Nederduitsch kleed Ptak, en meer dan eene enkele
Vertaaling van dit Werkje gaf
A -4

Op eene wys Naar' gaven waardig,
Heqct zy 't in Neerduitsch uitgedrukt ,
Ira

(*) Van deeze verbeterde Molens is by den Ifitvinder een
volledig Model te zien.
Vaderl. Letter.OT I. D. ifte St. bl, (515.
(f) Zie onze
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's Lands Historie onderweezen,
Weerlegt zy , met belcheidenlicid ,
't Geen zy ontdekt door 't Werk te leezett
Dat RAFF verkeerd van Holland zeidt.

gelyk J. E. CRAVE, in cen daar voor geplaatst versje
den Lee= , zich uitdrukt. De trant, op welken deeze
Aardrykskunde is ingerigt, is vry yan dat dome cn droo.
ge , 't well: doorgaans de Kortbegrippen dier Weeten:fchappe ongevallig doer warden. Meer dan naamen van
Landen en Steden kotnen bier voor. Weetenswaardige
zaaken, naar der Kinderen bevatting gefchikt , treffen wy
allerwegen nan. Juffrouw woLFF weet haar hof aan de
Kinderen te inaaken , en dit is, fchryft zy, al haar Eerzugt.
Haare Landgenootjes moeten haar bedanken,
dat zy, omtrent ons Land, zich byzonder bevlytigd en
door een aantal korte, doch zeer duidelyke, aanmerkingen, de misftellingen van RAFF verbeterd, en 'er huiteti
dat ophelderingen , den jeugdigen Holland then Leezer dien.
11ig , bygcvoegcl heeft. Terwyl zy , in Duitschland de lieve Kinders geleidende, het Werk bekort : en daarom.
trent in eene Aantekening zegt: „ Van de Bisdommen
Spiers, Fulda, Straatsburg , Raul is niets der mocitewaardig aangetekend. Want wat hebben onze Kinderen aan
die lastige herhaaling, zo een Lanclje of Bisdom zo
veele mylen lang, zo veele breed ? De Vorst is Luthersch, Roonzsch. Waarlyk dit gedeelte des Werks is
bedroefd fctiraal 't Kan zyn dat 'er niet veel van tezeggen is, en dan heeft de Heer RAFF geen fchuld, loch
ik heb die ook bier [zal dit geen niet moeten weezen]
als ik zyne done. Befchryvingen niet belief te copi-.
perm".
Beide deeze Deeltjes betreffen Europa: en worden de
Landen, die Europifche Mogendheden bezitten, by elken
Ryk of Staat aangeweezen. De Nederlanden, by voorbeeld, afgehandeld hebbende, laat de Onderwyzer zich
indeezervoege hooren.
„ Hebt gy, licve Kinderen, ook geen nieuwsgierigheid, om eens te zien wat voor bezittingen de Hollan•
tiers (*) verder in de overige Waerelddeelen hebben ?
reef
(*) Met den aanvang van de Belchouwing der Nederlanden,
maak.

/—

e•

RAFT

gee my clan de Platte Globe- kaart , Coosje; zo myi.4
Meisje, leg gy haar zelfs eens op de tafel. 'Waar zyt
gy nu alteuaaal? Dit deel der Waereld, heb ik u gezega
is America. Dit Zuidelyke gedeelte behoort aan de Hollanders, het is Guiana. flier in dit oord hebben zy drie
13 Iantagien [betel' ware bier het woord Volkplantingen
geweest] Suriname, Berbice en Esfequebo. Deeze twee
Eilanden, daar ik op wys , Curasfau en St. Euflatius ,
bezitten zy ook, van alle deeze Landflreeken haalen zy,
's jaarlyks, eene overgroote menigte Suiker, Tabak en
Catoen.
„ In Opst-Indi'en hebben zy geheele Koningr yken. Dit
Land is bun fchatkamer. Van daar bren gcn zy zulke
waaten, die dc weclde voor ons reeds onontbeerlyk gca
maakt heeft.
„Op dit Eiland Ceilon, wascht alleen de lieflyke Kapeel. Deeze Eilanden hieten Molukken. Hier groeien
de kostlyke Speceryen, zy hebben voorts door geheel
Men menigyuldige Steden, en Magazynen. Het
Eiland Java is b yna geheel in hunne inagt.
„ Batavia is daloofflad van IndiL:n. Zy lig op bet Eiland Java, is groot en fchoon : men telt 'er honderd dui
zend InWoonders. De Gouverneur Generaal refideerc
bier. Zyne Hofhouding is Koninglyk. Batavia is de
Stapelplaats van byna alle Goederen, die uit Alen naar
alle de deelen der Waereld verzonden werden. De Oost7
Indifche Waaren heb u reeds gedeeltlyk opgenocmd.
De jaarlykfche inkomften bcdraagen omtrent twaalfmillioenen Guldens (*).
„In Africa hebben de Hollanders, deezen geheelen uithoek: ettelyke honderd mylen in den omtrek groot.
Het is het Paradys der Waereld. Dit Voorgebergte
wordt

maakte de VERTAALSTER deeze Aanmerking, welke bier ook eenigzins gelds, ten opzigte van den Nam Holland. „ De Heel'
4t.itvF vervalt hier in den misflag van veele, ja van de meeste Buitenlandfche Schryveren, als zy van de Vereenigde Gewesten fpreeiten: want zy pasfen op Holland toe het Been Holland en de zes
overige Provintien betreft. By hun lust men dat Arnfterdam de
Hoofdflad is van Holland. n'twytel of 'er in Holland wel Hoofdfteden zyn. Dordrecht zou dien naam best verdienen: om dat
Zy de voorzittende Stad Bier Provintie is".
(*) Of de neer RAVE van dit baffle wel onderricht zy, wcet ilr.
niet , en my' is 't volinaakt onbekencl. D E. vEzt.r.
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v7ordt de Kaap de goede Hoop genaamd. De Kaapfche
Wyn wascht bier in groote menigte : men heeft bier
ook zeer veele Graanen , en allerleie foorten van
Groentens en Vrugten. Nlen meent dat de eerfte Wynftokken, die men bier geplant heeft, uit Duitschland gebragt zyn ; anderen zeggen uit Vrankryk ; hoe
het zy,, de grond heeft ze tot die volmaaktheid doen
opwasfen. In Guinea hebben de Hollanders ook Bezittingen, en eenige Kasteelen".
Uit dit kleine ftaaltje zien onze Leezers dat deeze
Aardryk y kunde niec by wyze van Zamenfpraak gefchreeven , maar in den trant eener zeer getpeenzaame Underrigting opgefteld is, in welke de Kinderen, op eene bevallige wyze, duel neemen , en by wylen het woord voefen : door aartige vraagen te doen op die ingebeelde
Rein; en gedaane vraagen te bcancwoorden.
Het floc geefc ons hoope om meer van deeze Aardrykskunde te wagten: immers de Beer RAFT laat zich
dus hooren. „ Nu is ooze Reis door Europa afgedaau.
Indien gy nu, lieve Kinderen, eenigen tyd wilt uitrusten, het is my wel: alleen! herdenk dikwyls het geen
ik u gezegd heb. Als gy nu naarftig dit Bock leest,„
en 'er my het Aanmerkelykfte uit verhaalen kunt, dad
zullen wy mogelyk cens een Reis naar de drie overigdc
Waerelddeelen onderneemen : want ik ben van gedagten
om weder Kinderen mede te neemen ; doch ik reis niec
dan met zoete, gefchikte en vlytige Kinderen. Ik twyffel niet of gy zult my het vermaak geeven dat ik erlang door u tc onderwyzen. Op de Reis, die ik voorneetne,myne Kinderen, zullen wy Menfchen ontmoeten
van geheel andere Gedaanten , Kleur en Zeden , dan die
wy in Europa gezien hebben. Wy zullen geheel andere
Dieren, Vrugten, Kruiden , en Geboomten ontdekken.
Wy zullen Landen bezoeken, bewoond'door Zwarte,
Geele, Koperkleurige en Bontverwige Menfchen, en
zelfs zullen wy Menfcheneeters ontmoeten. In 't kort
wy zullen zeer veele 7eldzaambeden befchouwen. Het
Zal maar alleen van u afhangen , om met my te gaan".
Wy hebben dit Stukje met genoegen doorleezen , en behalven eenige ligt verhelpbaare'onnauwkeurigheden , uitmuntend in zyne foort gcvonden. Dat de Ouders , di tWerkje van Tante BEKKER , gelyk haare Vriendin A. DEKEN, in
een Gemeenzaam Vcrsje -aan een Lief Kind, voor 't zel.;
y e gevoegd, (IC VERTAALSTER nocmt, koopen , hunne
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74Kinderen fehenken, en de moeite neemen om ze op
vreg te helpen, ja zelf met hufi voort te reizen ; zy zullen, het bekende zich herinneren, Ook bier en daar wet
jets hunner aandagt waardig aantreffen. Groote Kinderen,
gelyk Juffrouw PEKKER onkundige Bejaarden noemt,zulien,
met vtugt , dit Werkje, in handen neeinen. Wy
tenons berigt met de laatfte regelen van CRAVE.
Dankt matt dan, die dit heeft gefchreevert,
Dankt BItICKER, die bet heeft vertaalt.
Piendin! ''ii ons geflaag i;.ts geven.
Daar Oud en yang yea nuts uit haalt.
■•••■■•■=moramodeceeii45

kleiding tot de algemeene en byzondere Staatkunde van Euro
pa; door m. E. TOZEN, ttftitieraacl en Hoogleeraar op de
Univerfiteit te Butzow. Eolle Deel, van Europa in 't
.Spanje , Portugal en Frankryk. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by B. Wild, 1779. In gr.
8yo. 372 bladz.
Staatkunde worth, op bovengemelden Ty.
U ettel,woord
in eenen zeer ruitnen zin genomen. De Hoogo
leeraar TozE N verftaat 'er door, volgens zyne bepaalin,
in het Voorberigt. „ De nieuwfte gefchiedenis van cc„ men (bat, en de befchryving van deszelfs tegenwoordi,, gen toeftand. Zy bevat her merkwaardigfte van het
„ Land, het Volk, de Regeeringswyze, en het Staatsbefluur in het geestivke en waereldlyke, van wetten
„ en geregtshoven, van de Krygsmagt, van de inkorn,
ften, van manufaktuuren en den Koophandel, van de
„ binnen- en buitenlandfche belangen of het gemeenlyk
3, zo genoemd Staatsbelang , en ftelt , kortlyk, de waare
3, gefleldheid van eenen {hat voor, nevens de oorzaa.
„ ken, waar door by dezelve bekomen heeft”.
Wy geeven deeze Bepaaling op, oin dat ze den korten
Inhoud uitmaakt van 't geheele Werk, welks Eerfte
Deel wy thans aankundigen. Met regt merkt de Heer
TozEN op, „ dat de Staatkunde eene menigte van daao
den en veele menschlyke fchikkingen in zich bevat, die,
volg,cns dPrzelver natuur,, toevallig, en, uit dien hoofde,
veranderlyk zyn, blyven veele zaaken, die is werke,
van
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'Van deeze foort, als waar befchreeven zyn, zeer diktivyls niet lang waar. Een kort tydsbeftek, een jaar, eene maand, ja een dag , maakt niet zelden onwaar, 't
geen men, kort te vooren, als ontwyfelbaar waar erkend
en gezien hadt". Deeze veranderingen hadden de
eerfte uitgaaf van dit Werk onder den Tytel van, de Tegenwoordige Staat van Europa (Der gegenwartige ZufiandVon Europa), in 't licht gekomen , byna onbruikbaar does
worden. Dit en het meerder licht 't geen by zedert,
nit zo veele gerchied- en ftaatkundige Schriften van
geleerde en beroemde Mannen bath kunnen, krygen,
heeft hem genoodzaakt om een groot gedeelte van het'
Werk geheel over te gieten.
Dank heb zynen Arbeid daar aan befteed. Wy hebben.
't met het uiterfle genoegen geleezen: en twyfelen
niet, of het zal door de klaarheid, beknoptheid en onpar.
tydigheid voldoen. Hy heeft uit de beste bronnen geput,
en west ze den Leezer aan, die daar door gelegenheid
heeft om te gereeder en te gemaklyker uitvoeriger bewyzen of berigten van deeze of Beene merkwaardige zaak
in te zien.

IZoorloopige Grondregels der Staatkunde dienen tot een
Inleiding; dezelve zyn kort, maar veel bevattende.
Het Eerfle Hoofdfluk handelt van Europa in 't alge.
gemeen; en berchouwt dat Werelddeel, in alle de opzig.
ten, begreepen in de reeds gemelde zeer wyduitgeftrek.
te bepaaling van Staatkunde. Men hoore, ten voorbeel.
de, by vermeldt van de Algenzeene , byzondere en buitenandfche belangen der Europifche Staaten en het Evenvigt
van Europa.
De tegenwoordige ftaat en regeeringskunst der Eu.
55
ropifche Mogendheden is van de oude zeer verfchillende. Eertyds had men geen regt denkbeeld van de waara
Iniddelen, waar door een flaat groot, ryk en magtig kan
worden. Thans weet men, dat een bloeiende handpl,
manufaktuuren en fabrieken, de akkerbouw en de landhuishouding, de kunften en weetenfchappen, het meest
daar toe bevorderlyk zyn. Dit al/es, en het onderhouden van eene fterke krygsmagt te water , en te land, is
daarom ook tegenwoordig de meest geliefde bezigheid
der Vorften. - Ten aanzien der binnenlandfche by.
zondere belangen, die de behoudenis der regeeringsvorm
Taaken, Scbben, zornmige Staaten, inzonderheid Portugal
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gal, Zweeclen, Polen , eerie :?.roote vcrandering o'ndet1
loan, gclyk, ter behoorelyke plaatze, zal aangetoond
worden.
If In de handelWyze en bet gedrag der Europifche
4iendheden orntrent elkander , zvn
. fricie laatfte ty. den„ veele
veranderingen gekomen. Eertyds bekommerde eon flan
Weinig of niets om den anderen en had byna in 't
geheci geen gerneenfehap en verbindnis met de verafgelegen Staaten. I'vtaat toen Spanj en , in de zestiende eeuw,
tot zulk een ,verhaazenden trap van grootheid flees).
werd gansch Europa daar door oplettend en ongerust,
FRANCTSCUS I float “egen. KAREL V, eon v:erbolld met
zeer verafgelcgcn Mogendheden, met de Turken , met;
Deenemark,en , en needen. In lien tvd nani men in Europa'
oak lien grondregel aan : dat de te groote magt van ee,'
Nen ftaat voor de vryheid en onaftianglvkheid der oven-,
gen gevaarlyk zy,- dat men zig, met vereanigde.kragteu
tegen dezelve moot verzecten, wanneer by anderen wil
onderdrukken, en zich„ daar door, .nog meer vergrootem. Hier op is het Evenwigt, van Europa gegrond (*);
en HENDRIK DE VIII, Koning van Engeland , beroemde
zig dat het in zone linden was (t). De geduurige oorlogen, tusfchen KAREL V C11, FRANCISCUS
maakten her',
inderclaacl voor hem noodzaaklyk , de balans tusfchen hen
te houden: en by was ook nu op des eenen , dan op des
anderen zyde , doch meer door byzondere oorzaaken van
haat of liefde, dan door ftaatkunde gedreven.
Met deze oorlogen ontflonden tevens magtige verhonden en tegenverbonden, welken, dikwyls, aanlciding
gaven tot langduurige onderhande
lingen. En daar door,
word het een gebruik,- dat zedert altoos ftand gehouden
heeft, geftadig gezanten aan vreerricie hoven te hebben.,
Door deze gezanten verneemt een hof Mlles, war aan
het andere voorvalt, en dikwyls de gewigtigfte geheimen.
Zedert heeft ondet de Europifche fiaaten eene altoosduu-.,
fon& gemeenfchap , en een zamenhang , plaats , waar door
als aan een' keten, vereenigd is; en 'er behoefce
flegts een-.e geringe beweeging ergens in Europa te ontNan , zo word dezelve ras van het eene tot het andere
eind uitgehreid. Aanftonds treden bemiddelaars toe, om,
door onderhandelingen of door wapenen, het zwakker
ge-.(*) LUDPV..MART. KAHLE Disfert. de Truant; ElirOPC8 prCeCiptra

Belli et Pacis Y/0/11Z3 Gottingen' /744. 4to.

Ci). HUM ,

Gefied.

Engean.i, rbel. 111.

STAATIMNDE VAN EUROPA.

77

gedeelte tegen het magtiger te befchermcn, en het even,
wigt re behouden of weer te herftcllen. Verfcheiden
toevallen hebben in het evenwigt van Europa eenige groop
te veranderingen gemaakt. In het eerst heflond bet in
de behouding van zulk eene evenredighcid der magt tusfchen de Kroonen Frankryk en Spanj en , dat de eeneniet
ganschlyk door de andere mogt overweldigd worden.
Maar door de verheffing van eenen Franfchen Prins op
den Spaanfchen Croon, (1700) geraakten die beide Ryken in het nauwfte verbond, waar merle het evenwigt,
dat tot daar toe had plaats gehad, ophield, In de twee
groote Oorlogen, uit den uiterften wil van KAREL II,
en de Pragmatieke Sanffie van KAREL VI onthaan, ftelde
Groot-Brittanje zig met ,het Huis van Oostenryk tegen deze verenigde magt, (1701. 1713. 1740. 1748.) en 011derfteuilde met medehulp der Veqnigde Nederlanden en
andere Mogendheden, het Oostenrykfche Hills op het
kragtigsr. Maar des niet tegenftaande trad, eindelyk,
Oostenryk ook tot het verbond tusfchen Frankryk en Spanjen. (1754) p us waren nu de drie Mogendheden, die
tot daar toe vyanden waren geweest, vrienden geworden. Deze magten, nevens Rusland , eeden , en het
grootfte gedeelte van het Duitfche Ryk, maakten, in de
laathe Oorlogen, tusfchen de Engelfchen en Dinfchen,
en tusfchen de Pruisfifchen en Ooscenrykers de eene, en
;Groot Brlttanj e en Pruisfen , de andere party uit, Het
oud Europeesch Evenwigt hadt dus geheel opgehouden.
Binnen kort volgde eene nieuwe verandering. De Poolfche Koningsverkiezing brags Rusland en Pruisfen (1764),
pm die verkiezing naar hunnen zin te buigen, in een
verbond, en de onlusten, naderhand in Palen ontftaan,
trokkcn ook Oostenryk in hctzelve. ( 1 772) Op die wy.
ze werden deze drie magten, die te vooren geheel anders jegens elkander gezind waren, onvervvagt verenigd;
(1773) waarvan de aitvoering van derzelver aanfpraaken
op zekere gedeelten van Poten 3 en eene nieuwe regerings,
vorm, die aan dit Koningryk gege v en werd, een gevolg was.
In deezen toeftand der =ken komt het niet meer op
het evenwigt aan. De meeste en magtigfte EurOpefche
Vorften zoeken hunne zekerheid in de fterkte, die bun.,
ne talryke Krygslegers hun geven ; en, her Welk thans
meer dan ooit de cerfie repel hunner Staatkunde febynt
te zyn ; zy zyn, om den Vrede re bewaren, fteeds tot
den Kryg toegerust.
IIct
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Het Hoofddeel overweegt, in 't brecde, de Staat•
kundige gefieltenis van Spanje ; het III , die van, Portugal; het IV, die van Frankryk. In aile wordt byk•ins
dezelfde orde gevolgd en wel deeze : Ligging , GrootLugt en Weder , — Bergen ,
te en grenzen,
Vloeden , — Vrugtbaarheid in het Dierenrvk , Plantenryk , en dat der Delfftoffen,
Verdeeling des
Koningryks , Bylanden in andere Werelddeelen,
Korte Schers der Gefchiedenis, — Aart der Ingezetenen , — Taal, ---- Bevolking, — Adel,
Regeringsvorm,
Tytel der Oppermogenheid, —
Amptenaaren en Hofbedienden, — RidWapen,
derorden, Staat des Godsdiensts , Univerfiteiten, Akademien der Weetenfchappen Diehter „
Wysbegecrte , Godgeleerdheid, Regtgeleerdheid ,WGeet.neeskunde, Schilder- en Beeldhouwkunde,
Krygsftaatt te Land, en
ten, — Regtsoefening,
StaatsInkomaen ,
Zeemagt, — Munten,
Manufaduuren ,
fchulden , — Akkerbouw,
Waarneemingen
Binnen- en Buitenlandfchen handel,
Binnen- en Buitenlandfne
der Regeeringszaaken,
Verbonden met andere Staaten.
zaaken,
Elk deezer zou, in ieder der behandelde Ryken, ons
nog eene proeve, uit- dit nuttig Werk, kunnen verfchafaanmerkinba van den Hoogfen : dan de ftraks bygebragte
leeraar TOZEN dat de tegenwoordige Mogenheden in.
Europa in de Krygsmagt hunne zekerheid en veiligheid
beweegt ons, om de Land- en Zeemagt der drie
Ryken op te geeven : twee derzelven, thans met Engeland in Oorlog, trekken het oog van geheel Europa.
Volgens algemeen bekend gemaakte berigten van het
Isar 1776, bedroeg in Spanje het getal
9goo Man.
der Koninglyke huistroepen
61,25 -•
46 regimenten te voet
Artillery
3355
150
•
Ingenieurs
13700
Ruitery en Dragonders
29700
Landmilitie
15000
Stadmilitie nevens de Invaliden
••••••■■••■••■••011

7.1.0,11/1.11•■• ■■••

v33230 Man.
.
te zamen
In 't Taar 1778 heeft men van de Spaanfche Zeemagt
deeze lyst gezien.
Schepen van Linie, een van tiz, zes van 80„. eenea
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en veertig van 70, vyf van 64, zes van 6o Stuk.
ken gefchut.
.
•
59.
Fregatten van 32 , 26, 24. en 20 Stukken.
32.
Xebekken van 3o, 26, 16 en 12
I2.
Bombarcieergaljooten van 8
4.
3.
Galjooten en Korvetten.
Halve Galeien van 3 Stukken.
7Hoekers van 18 tot 12 ---w,
17.
■• ■•••••■■•III4

te zamen
.
134.
Volgens berigten van den Jaare 1772, telde men in
Portugal

;8 Regimenten te voet, elk van 821 Man.
— 31195
te paard,
12
409
' 4800

35998
.
te zamen
fp den Jaare 1776 werd de Portugeelche Zeemagt geftelds
Schepen van Linie.
zo
20
Fregatten.
0.01.■••■•••■■• ■■•••

te zamen
.
30
In Frankryk bedroeg de Franfche Krygsmagt in 't Jaar
1774, Voetvolk, Ruitery,, Zeetroepen en Invaliden
dear under gerekend, in alles
.
223067 Man.
Van de Franfche Zeemagt, heeft men, in den Jaare
1778, de volgende lyst bekend gemaakt.
Schepen van Linie, een van 116, een van 1 ro , een
van go, vyf van 8o, zeven- en twintig van 74 ,
een van 70, een van 68, vier. en twintig van 64,
een van 6o, vyf van yo Stukken gefchut.
67
Fregatten van 40, 32, 26, 24, 20 Stukken.
49.
Korvetten van 16, 14, io
16.
,
Hackers van 12 , 6, 4
.
8.
Praamen van 36 en 20
.
10.
Proviant-enTranfportfchepen van 32 totr2
23.
Snauwen van 12, 10, 8 , 4
9Bornbardeergaljooten van 8
4.
Chebekken van 24, 2o, 18
.
8.
Galeyen van 3 _
•
4.
•
,
•
Halve Galeven.
B.
•
.
.
K.anonnenboats.
5.
te zamen
F
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15. FAGEL ET .7. C. VA'S DER 14.GO5•

Disfertatio de origine & ufa 'furls Romani in Tiol9
c. VAN DER Ji0OP Disfe:rtatio de Neecsfario
landia, nec non
Romani .juris & fubinde quoque Canonici juris in Holia»dia
Editio altera. Hags: Comitum apud 7. menfert, 1779,
In 8vo. Ch. Maj. 170 pp.

jhwniCI FAGEL

''`wee Verhandelingen, de een over den Qorfprong en 't gebryik
des Roomfchen Regts liolland, de ander over de NoOdzaokiykheid der Beoefeninge van het Roomfcbe en het Kcrklyk Regt in
lielleind door de Wel Ed. Heeren FAGEL en VAN DER none op:
gelleld , toen zy htinne Studien op de Hoogefehoole voltrokken
hadden, zien, hier byeengevoegd, andermani het licbt : en hebben.
dus een geheel ander Lot dan veele I)isfertatien, by dergelyke
gelegenheden opgefteld, te heurte valt, als welke rondgezonden,
aangenomen , ingezien , nedergelegd en bykans noit we-der, dan
om ze in paketteti te binden , aangeroerd warden. 2y werden;
om derzelver gewigtigen Inboud, van veelen gezogt , en het kry.
gen via bezwaarlyk. Zy ftrekken om tegen te gaan het denkbe&d
der geenen, die het aanneemen des Roomfchen Regts in twyf4
trekken, als merle om het gevoelen der Zedanigen, die een ganscli
nieuw ftelzel van Regtsgeleerdheid willen invoeren , te wederleggen.
In de eerfte vinden ivy artgeweezen , voor I. Op welke eene
wyze het Roomfche Regt uit Italie, door Frankryk en Boyrzondie ;
tot ons gekomen is. Ten II: Words onaterzogt 'of het Roomfche
.Regt enkel door gewoonte, of met uitdruklyk wettig gezag, by
ons is aangenomen? Ten III. Voorgefteld in hoe verre bet Room=
fche Regt by ens' plants bebbe.
DeezeVerbandeling, eener herhaalde leezing overwanrdig, gaf,
onder meer andere bevveegredenen , 'aanteiding tot het opitellen
Van de Tweede, thins daarby gedrukt, waar in de Wel Ed. VAN
DER moor zich dikmaals op de Eerfte beroept: en, on,' 'er den
)torten Mond desgelyks van op te geeven , 'vi per I. Handelt van de
fehaarsheid en 't gebrek der Voorvaderlyke Wetten. Ten IL
Islaagaat door welke middelen het gebrek des Rollandfchen Regt:
}sonde aangevuld worden. Ten III. Het invoeren en aMneeineb
des Roomfchen Refits voorftelt. Ten IV. De bewyzen tegen bet
anneemeii des Roomfchen Regis, ter toetze brengt. Ten V. Ge;
Isandeld over bet inVoeren eb aanneemen des Kerklyken Regts. Uit
Welk alles de Schryver dit befluit trekt, „ (fat de beoefening deg
Roomfchen Regts voor alien, die het Aropt van Regt,geleerden,
,, in ons Getrieenebest , op eene waardige wyze Zullen waarnee
„ men, volarekt noodzae.klyk is; 'tat ook de beoefening des
„.Kerklyken Regts zeer nut by die des Burgerlyken ge,-oegd
„ worde; dewyl het een zonder het ander niet ten vollen en vol,, komen verftaanbaar is'
Wan-
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Wanneer men by deeze Disfertatien voege, de Verhandeling
over den Opfprong, en de Historie der Vaderlandfche Regten, In,
zonderheid van Holland en Zeeland, door Mr. L. P. VAN DC
SPIFGEL , it) den Jaare 1769 uitgegeeven (*), waar toe ook het
Voorberigt ons wyst, zal men, ten aanziene van dit Onderwerp,
o Ile voldoening bekomen.

Yerdere Papieren over de Drostendienflen in Overysfel , en 't dantorntrent voorgevdllen met j'quitheer j. DERN V. D. CAPRI,LEN
Heer van den Pol.
Rehalven mite btaden , die tot een vervolg van 't Gefchrift,
Regent genaamd, ftrekken, en. de Overysfelfche Rcrolutien ,
by gelegenheid van de Dispolitie en laatere Mislive van Zyne Doorjugt ige Doogheid, met de daartoe •behoorende Stukken; beheizen „
ziet, nopens deeze zaak, nog het Licht, een Regtsgeleerd InfIruetoir Advys raakende dit onderwerp , gegeeycn door de. Regtsgeleerden u. v. j. en c. v. E. Dit Advys, 't weak Regis
kundig opgeiteld, in deeze zaak der leezinge wel waardig is.,
dicut ter tieantwoordinge van de volgende Vraagen.
„ I. Of tegens Jonkneer jonAN DERE VAN DER _CAPRI-LM
ToT DEN POI., wegens zijn vertoog, over de onwettigheid der
Drostendienften in Overipfel, eene aflie van injurie gegromi
zij?
„ 2, Zo jaa aan Wien zulke , A. Of aan de Erfgenaameri
en Kinderen der overleden Droscen , die als de eerften en als de
Voorgangers zijn geweest., om de dietiften, tegen de .1taatsrefolti.
tie van 1031., op nieuw wederom in to voeren ; dan 13. of wet
rnogelijk aan het gantkhe Ligchaam der Heeren Staaten van Overijsfel zou competeeren?
„ 3. Of de Heer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL , wbgens ziirt
vertoog over de onwettigheid der Drostendieniten, en zijne daarOmtrent gehoudene handelwijze tot uitdragt van zaaken , A. !Int de
vergadering van Ridderfchap en Steden, de Heeren Staaten der
Provincie van Overijsfel , en vobas mode B. nit de vergadering d(*
Heeren van de Ridderfchap dier Provincie , afzonderlijk, bees
mogen gezet worden?
„ 4. Zo niet, of dan niet A. aan zijn Hoog Welgeb., wegens
deeze en andere met hem gehoudene handetwijze , eene attic vas
lnjurie, of weike andere Regtsmiddelen, Cowipeteeren? En',zo jaa;
11. hoe Hij als dan op het gevoeglijkst daarvan gebruik zou mogul
inaa ken ?
,, 5. Of fchoon 'et ook Been ale van injurie, wegens voorsz.
Ver.
(*) Zie over dit itohje onze N. Faded. Later•Oef. III. Dacl. zfte Stukt
hi.
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Vertoog, over de onwettigheid der Drostendienften, tegens den
Heer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL gegrond Was; heeft
zijn.Hoog Welgeb. dan ook mogelijk in het zelve zig van uitdrukkingen bediend, die ongepast, aanftootelijk of texatoir zijn, en
de meerderheid der Ridderfchap van Overijsfel , en beide Steden,
Deventer en Campen, bevoegd maaken, om te kunnen eifchen,
dat Zijn Hoog Welgeb. dezelve uit zijn Vertoog ligte en rot-

eere"?
Deeze Heeren Advifeurs , in 't een en 't ander geval, de zaak
van de zyde van Zyn Hoog Welgeb. bet gunftigfle oordeelende,
Than, na 't beantwoorden deezer Vraagen , nog voor, dat de
Heer VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, by tninzaam accommoclement , de infchiklykheid zou kunnen hebben, van uit zyn Vertoog
te roieeren, apes, wat aan de Ridderfchap en beide de Steden,
danflootelyk mogte toefchynen, blyvende inmiddels het fubflantieele in zyn geheel. Maar dan, zou ook van de andere zyde insgelyks geroieerd dienen , het aanjtootelyke ten opzigte van Zyn
Hoog Welgeb. in de Registers der Refolutien van de Ridderfchap
enz. En dit accommodement zou niet wel kunnen gefchieden,
dan onder beding van Zyn Hoog Welgeb. volkomen te redintre•geeren. Dan op dit voorftel vraagen ze niet ten onrechte;
„ doeh waartoe zullen alle deeze wederzijdfche roiementen ftrekten"? en vervolgen daarop ten befluite van bun Advijs aldus.
„ Alles daarvan is immers door openlijken druk bekend, en de
famenhang van bet gantfche beloop der zaake, zo als uit die
Registers kan afgenoomen worden, is zodanig met elkanderen
verknogt, dat het eene buiten het andere duister zou blijven,
en genoegzaam voor de naakomelingfchap onverftaarthaar worden. Wr eshalven ons een dergelijk accommodement , waarbij men
t)p wederzijdfche roiementen zou willen aandringen, niet wel
doenlijk voorkomt; maar wij veel gevoeglijker zouden obrdeelen
alICS , zo wel het Vertoog van den Heer VAN DER CAPELLEN, als
de Registers der Refolutien van Ridderfchap en Steden in zijn
geheel zonder eenige roiementen te laaten blijven, en op de kortfte wijze de wederzijdseh gefuflineerde aUien van injurien de
piano op te heffen: voorts Jonkheer VAN DER CAPELLEN TOT
DEN POL, in beide Hooge Vergaderingen der Heeren Staaten ,
en der Heeren van de Ridderfchap van Overijsfel , te readmitteey en; de een den anderen niets vender daarover verwijtende, maar
zig elkanders onderlinge vriendfchap edelmoedig vcrzekerende:
Ize nogthans dat het poinct , van de wettigheid of onwettigheid der
Drostendienften , als raakende de zaak eens derden , ander dit
tminzaam vergelijk geenzins mede begreepen, maar, bij refumtie,
ter verdere deliberatie, gereferveerd werdt".

Re

W. fitITCRINSON REDENVOERTNO.

Redenvoering by de Inwyding der rrije Metzelears Loge in Sunderland , in het Graaffchap van Durham, op den In van guly
1779, door Brooder w. HUTCHIN',ON. Uit het Engelsch vertaald ,
en opgedragen aan de poet agtbaare Loge la Vertu binnen de
Stad Leiden, met eene ilanfpraak aan de Nederlanders in 't algeneen. 7'e .Leiden, by A. Koster 1780. In gr. 8vo. 46 bl.
getrouwe Brooder A. G. K. neemt de gelegenheid deezer
D evertaalde
Inwydings-Redenvoeringe waar , um zyne Landsge.
Wooten, de verdenkingen tegen de Vrymetzelary opgevat , en bezwaaren tegen dez.elve ingebragt, zo veel mogelyk te ontneemen:
en bovenal aan te toonen, dat men die Orde en haare Aanhangers
niet befehouwen moet, gelyk by verklaart, met afgryzen , onlangs
uit den mond eens openbaaren Euangelie- dienaars gehoord te
hebben, „ als een uitvaagfel van de overgegeevendfle booswich,, ten , welken het zeker was , dat tot in den afgrond der Helte
zouden verdoemd worden". De groote vraag, indien de zaak
der Vry- Metzelaary, zo fchoon is , als by dezelve heeft voorgeReid, waarom words zy dan niet openbaar? Die Geheimen, Welke
de Vrye Metzelaars bezitten, waarom warden zy dan niet kennelyk
veer eenen leder? bean twoordt by indeezervoege: „ Maar denkt
gy, myne Vrienden, dat het dan beter zyn zou? Zouden diezelfde
onmenfchelyke harten — die nu in hunne onkunde , terwyl zy
nimmer het licht gezien hebbende van die verhevene Orde, niet
dan valschlyk hier over kunnen oordeelen, zich niet ontzien jegens hunne Natuurgenooten gevoelens voort te planten, die voor
den Burgerftaat niet dan de heilloosfle gevolgen met zich deepen,
zouden die naar owe gedagten als dan enders oordeelen?
Schoon wy bet gnome van hun wenschten , kan deeze hunne
handtlwyze echter ons in geenen deele doen denkea, dat het zo
fchoon het ons fmarte, dat wy naar
zyn zou: in tegendeel
den waaren aart der zaake dos moeten oordeelen zouden zy,
het glansryk licht der waarheid niet kunnende verdraagen , hardnekkig in hunne vooroordeelen voortgaan, en aan hunne onbarinhartige gevoelens needs meer en meer den vryen teugel vieren.
Wy vreezen met reden , dat een Genoorfchap, welks betrekkingen
tot in het geringfle gedeelte zelfs aan een ieder bekend waren,
flechts van een zeer korten dour zyn zoo, en hier in bevestigt ons
bet lot van zo veele Genootfchappen, die op den eigen dag, oat
20 te fpreeken, waar op zy worden opgeregt , te onderganghellen,
en waar van een ontzaglyk aantal dagelyks voor handen is". Dit
antwoord moge de Broederfchap voldoen , doch de oningewydea
zullen 'er misfchien bet hart niet by kunnen nederleggen. Voor
't overige is deeze Toeeigening, die in grootte de Redenvoering
zelve evenaait, duidelyker,, en met veel vutus gcfchreeven.
Wat de Redenvoering van HUTCT-IINSON betreft, deeze ftrekt,
tom aan te toonen dat Godsdienst en Liefde tie grondflagen van het
GeF4
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Genootfchsp der Vrye Metzelaaren zyn: dat de Geheimen en
Vcrbergenheden, die zy oefenen,, ten vollen beflaanbaar zyn met de
zuiverfte grondflellingen, der Christlyke Openbaaring : dus het
eafte Char gter van een sazrzeLssit flieldetadigheid , en het tweede Waarheid is.:, Nieuws is ons daar in niet,,voorgekomen.
Vreemd vonden Wy deeze, byzonderheid., „
dat de weldaadigp
invIiied van den Christen Godsdienst de overhand nam, eri
„ onder de vleugclen der Almagt tot in , Kuropa doordrong, lied
dit ons Gencotfchap geenzins na werken van Godsdienfrigheid
35
,, uit to oefenen, en verkreeg wegcns het ftichten ,vanKloosters,
0 en Abdycn een verheeven luistet. Menige gewyde Metzelaari
verzelden de Kruisvaarten (*) om Kerken te bonwen in Palmstina". Wy twyfelen zeer,, of alle Breeders zo na ziallen vermaaechapt wines weezen met de Kloosterbouwers en KruiSvaarders.

i

,

GERMANICIJS. In 2estien Boeken , door Lty:RETTA WIT_TIELMINg
VAN WINTLI1 geboren VAN MERKEN. Te zinillettion, by Pit:ter Meijer, 1779, in 4t0.

1ceft men ooit, bmtrent den nil en vereischten van tenig Dicht.
verfchillendc en tegenilrydige famenilellen gefineed; het
-Li
is ongetwyfeld emtrent het Heldendicht, dat zich.de verfcheide
nerlei gevoelens klaarblykelykst wederfpreken. Want, daar
Theoretifche Leerfielzels, op de Voortacelden der , Oude Dichtereri
gegrondvest, en daar uit afgcleid zyn: daar dozen de Godsdienstverdichtfels van hunnen tyd en Landaart in 't Heldendicht in lie-,
ten vloe'en, zo moest nick noodwendig, het Samenftel daar op
gebeuwd , zo verfcheiden in aart zyn, als het inzicht der Dichteren met het invoeren van deze fabelen onderfcheiden uitleggingen
toe kon lawn. Het is dus niet te verwonderen dat fOmmigen de-.
ze Goden en Geesten alleen als Poktifche fierfels in de uitwering
aanmerkten, terwyl zy door andelen geoordeeld werden, volftrekt
tot het plan van het Dichtftuk to behoren. Beide begtippen hadden
bun onoverkoombare zwarigheden, en 't eon fcheen de waardigheid de Goden, zo, veel als het ander 't belang voor den
Held, te verminderen. Hier by heeftde meerdere verlichtheid der
teden 't gebruik der machine, (gelyk de Bovennatuurkundige we.
zens met een algemeen aangenomen kunstwoord genoemd worden)
noel) moeilyker voor den Dichter ge.maakt. De bevestiging van
den Christlyken Godsdienst moest ongetavyfeld ,de Heidenfche
Godenkraam, uit de oude bezittiug van over het wonderhare in
de Dichtkunst to fchikken, wegdryven : de Geesten, de Tooveraars , en de Duivel, names de plaats dcr verzierde Godheden in;
dada ook dezen konden niet ]anger verwondering wekken, en
bun ryk ging to niet. De ware Godheid-zeive na de kennis der
Openharing , en den dienst der Engelen , te fehilderen, kon in flechts
gt.vallen plaats vinden, en hare inroering nam alle te,en(*)
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genwicnt weg. Wat hield de Dichter dan over, zo niet,
bee'dige wezens te Icheppen; de hartstochten tot perfoonen te
maken; of de ()tide Goden te rug te roepen , en als zinnebee'dig,e
wezens te bezigen. - Deze hulptniddelen zyn, of cc famen, of afionderlyk , door verfcheiden der nieutvere Dichteren in bet week
geed, en wy opderwinden ons niet, bier te bepalen,. met welk
Dichteresfe van den Germanicus , een'
eent'n
Held van het oude Rome bezingende, beefc bet iMddel gevomrien
om elle deze zwarigheden te vermyden, en zich. een' nieumen
weg openende, een Heldendicht zonder Machine te leveren. lien
Rout ontwerp waarlyk! de algemeene begrippen tegen te gaari;doch
bet zekerfte om die klippen te vermyden , welke tot nog inisfchien
niet een Dichter voorbygezeild is, zonder zyn kiel op de eene of
andere te ftotetil
Mon moet in dit Dichtftuk dierha!ve dat wonderbare niet zoekori. ; het welk door de machine words aangebracht. Dock dit
zo !t een gemis geacht !nag worden (het geen nog niet af_
gehandeld is), worth ryklyk vergoed door zo vele fchoonhe3eu,
tls de onfterfelyke Gade , van den Hr. VAN" WINTER alleen in flaat
was , het onderwerp by te zettcn. Regelmatigheid van be-.
loop, eenheid, grootheid van dead, uitmuntendheid Van den
Held, zyn verdienften, d e ieder kundig Dichter in dit
werp had kunuen betrachten: doch, die voortredyke fcbilderingen,
die, wy durven 2eggen, in de levenclo talen geheel zonder
Voorbeeld zyn,- welke op ieder bladzyde de natnur verrasfen , en.
den gevoeligen Lezer verruklce»: die zuiverheid, doorwtochtheld, en , edelheid van vaersmaat, tile bier tot haar toppunt van
volmaaktheid gebrachc fchynt
zie daar vudienflen , die de Dich;eresfe van den Germanicus kenteekenen. Wy zwygen van
iierbazende kennis van Oucilleid, Natuur, Kunst, Aardryks. en
plaatshefchryving, plechtigheden, en 'wat des meer Is, die, hier
als in 6en trefoor vergaderd, het Dichtfluk oofchathare waarde
geven, en by de Nakomelingfchap een clasficaal gezag zullen
doen verkrygen.
De gefchiedenis van Germanicus is al te bekend, dan dat wy
den inhoud van 'dit Heldendicht bier behoeven aan te wyzen.
Veel liever wilien wy, de ruimte, die dit dor verflag weg zoude nemen, door eenig uittrekfel doen beflaan: wear toe wy de
eetst openvallende plaats verkiczen.
Onze aandacht bepaalt zich op de effchetfing van de maaltyd
ter gelegenheid van de Bruiloft van Segonax en Adalinde.
„ Natuur hceft its dit oord voor guile eenvoudigheid
Op 't groenend klaverveld den bruilof.tdisch . b2reid :
Men recht 'er wildbraad aan, en boom- en' aardgewasfen ;
Verfcheidenheid van visch nit liroomen en left plasfen;
En mestvee , versch gefhgt, of can den Izaart gerookt.
De Zwaare bruiloftdrank , van gust tot. wyn geftookt,
i'Crgreet de guile vreugd van vrienden en genooden.
Men fpreekt van d'ouclen tyd, en n: at de past der Go-len.
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Waardoor dit boschryk cord thans ruither adorn haalt ,
Nu de overzy' des Rhyns het Roomsch gebied bepaalt.
Terwyl de drinkhoorn zwiert word Icier gefprek vervangen
Door 't dansfen van de jeugd , en ginds door heldenzangen.
De vrolykheid houd aan of fchoon de dag verdwynt.
Men ziet hoe reeds de man het 'bruiloftfeest befchynt ;
Zy fpreid haar' zilvren glans op heuvelen en dalen,
fpeelt met fchaduwen en fchimmen onder 't praalen;
Bier lagcht haar vol gelaat den blyden gastrei aan,
En ginds begluurt ay dien door vroegontfproten* blagn.
De fiarren tintlen aan de onmeetbre Hemelboogen.
Het ruifchend windje zwygt ; geen takje word bewogen.
't Bevallig beekje , dat of niet of fluimrend firoontt,
Vangt op zyn vlak hot beeld van hutten en geboomt'.
Nog cluurt de vrolykheicl in 't hart der jonge lieden:
Dada de ouderdom kan naauw' den flaap meer weerfiand bieden:
Ginds zyn 'er eenigen door hem reeds overmand;
Daar fluimren andren met het drink vat in de hand;
Of luifiren naar den zang met halfgefloten oogen".
Men zie hier tegen het verhaal van een' droom die Germani.
na 't doorftaan van eenen geweldigen ftorm op de Noordzee,
in droefgeestigheid neergezonken, bevangt.
De Held brengt zich den dood van Emilius , en andere Roomfche Groten ; de verwoesting van Carthago, Corinthe en SyracufC
voor den geest.
„ .4ch! (zegt hy) licht word Rome zelf door 't Mate nageflacht
Op de eigen wyz' befchouwd. Goon ! wilt dit onheil weeren ;
En wat ook vall', laat Rome en ramp en tyd trotfeeren;
Terwyl zyn droeve ziel dus peinzend werkzaam is,

Gefolterd door verdriet en door vermoeienis ,
Verwint de flaap allengs zyn afgetobt vermogen:
Goon vriendelyke flaap, die, vol van mededoogen,
De bange zorgen fireelt , en 't kwynend hart herfielt ;
Maar rust, as die den mmsch in heete koortfen kwelt ,
De krankheid voedfel geeft , en door 't vergrootend maalen
Van ramp op ramp, de ziel verlegen om doet dwaalen.
De Held vind in den droom zich verr' van 't Clesuchfche firanct
En nadert met zyn heir 't geliefde Vaderland.
By ziet den Tyber reeds, en trekt met al zyn vrinden
Dien over, dock kan Rome in Rome niet nuer vinden.
fly ziet aan alle ay', waarheen by de oogen wend,
Een naar tooneel van fchrik , verwoesting , en elend.
Het Vorstlyk Rome, nooit dan met ontzag to aatichouwens
Vol trotfche templen, en paleizen, en gebouwen,
Door zuilen van graniet en mariner onderfchraagd ;
Gevaarten, van Wier pracht de mime waercld waagt;
* Het valt voor in 't be;in d r Lente,
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Die vreemde volkren, als zy 't eerst dien luister zagen,
Door 't grootsch gezicht outfield, verwonderd deeden vraagen:
Is al die heerlykheid , is al die konst en pracht
Door s menjchen hand gevormd , door 's menfchen geest bedacht
Had de aarde broods genoeg om de arbeidslién tefpyzen?
Dat Rome, 't welk zyn' roem tot aan 't geflarnt deed ryzen,
Taoist op dit tyallip aan Germanicus gezicht
Niets dan een' fleenhoop , die in 't fiof gezonken ligt.
Marcellus fcaou,vburg is vervallen en gefchonden:
Daar die van Cezar fiend word niets dan puisi gevonden.
Agrippaas prachtig hof is gantsch en al vervoest.
Der lzelden beelden zyn verbroken of verroest ,
't Ontzaglyk Capitool , en yovis trotfche tempel,
Eedekken , neergeploft , bun voetfiuk en hunn' drempel;
De altaaren, lampen, en 't onfchatbaar chootlieraad
Van jaspis , van kristal , green mariner, of agaat
Zyn dik met liof begroeid, of onder de aard begraaven.
Paleis en badhuis zyn 't verblyf van kraai en raven.

Men raamt noch wyk nod; firaat aan 't een noch 't ander end.
De groote renbaan word ter naauwernood herkend.
Der vadren overfchot , aan 't yolk van Rome heilig,
Bleef in geen lykbus van metaal of marmer veilig.
Perwoesting, die paleis en hof en temp 1
,
En op geleden ramp heeds nieuwe rampen hoopt ,
Verflrooide de asfchen door de kaamren van de graven,
En mengde 'toverfchot der grooten en der flaaven.
Germanicus` , reeds door zyn lot in 't harte ontfield,
Gevoelt door dit gezicht, dat zo yea jammers meld,
Zyn toomelooze fmart Int nieuwe woede groeien.
Men ziet terwyl by rust , hem 't sweet tangs aanzicht
Hy fchynt gefolterd door een angfiig zielsverdriet.
roert zich fiddrend; doch de flaap verlaathem niet.
By fireeft in zynen droont met fchrik door al de wyken,
In hoop dat hem nog iets van Druzus hof zal blyken:
Doch word op elke tree door bergen fieens
Terwyl by troostloos zwerft , onzek,r van belluit ,
Verbeeld by zich in 't einde in een der hoofdgebouwen
/let overblyfzel van Augustus hof te aanfchouwen.
.ify klautert over 't puin; treed een der zaalen in;
Doch vind noch fchyn noch blyk van Vorst Of hofgezin,
't Is alks woest en Leg, ontbloot van alienluister.
By dealt in een gewelf, dear by, in 't fcbeemrig duister,
Een oud en armlyk paar by kwynend lamplicht ziet.
Ash! rept by; fpreekt , is dit Augustus badzaal niet?
't Kan zyn , zegt de oude man, dat op dees pleats voordeezen
!Jet lgiiS van
gy noon in Rome plagt te wezen;
Zyn
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Zyn nem en wooning zyn my even onbekend.
.Dit acid gebouw firekt outer wyk in onze elend.
Go6n! zzzolit de Prins, o GAO dit kunnenjommren heetezzl;
.Augustus onbekend ! Augustus naam vergeeten;
Het Capitool verwoest, en Rome een wildernis!
wen of zelfs 't Reelal Wet onbeftendig . is"?
Pen fraaie Opdracht aan den Hr. N. S. van Winter pronkt aarf
het hoofd van dit Heldendicht.

trye Navelgingen van Hoogrit0tfolzg Getangen, 4o hi. in gr. e.
A ilejuffr. van der Horst, tut Roelfzezna , geeft in dit bondeltje
ivl eenige Navolgingen van Geestelyke gezangen nit het Hoog-.
duitsch; Welke, als op het aanzoek van wylen den Hre Mr. R.
ter Bosh, in leven Hoofdman van de Hoge Justitiekamer van
Stall en Laude, ondernomen , dien „ van Godgelievden , en God
„ en zynen noaften lievenden Man" (gelyk de Dichteresfe hem in
hare Voorrede noeint) zyn opgedragen. Wy hebben alle
achting voor Mejuffr. Roelfzenza; loch vinden in deze Zabgflukjcs denzelfden geest niet, die hare overige werken kenteekent.
lien ftyve, harde, en ruwe veriificatie, gedwongen taalfchikking,
en gebrekkige woordenkeuze, worden.hier dnor niets uitmuntends,
't zy in de gedachten, 't zy in de wyze van voOrftelling, vergoed.
De Gezangcn zyn zekerlyk ftichtlyk, en kunnen van eenvoudige
Christenen met eenige aandoening gebruikt worden; naar zy hebbcn noch dat Poeetifche vuur noch die edelheid van uitdrukking,
die men in itukken van zodanigen Hart zou Mogen vereifchen. Ook
is het ons voorgekonien dat de Navolging de zaak pnzer Poetesfe
Piet is, wier Dichtader ryk genoeg is om uit eigen aandrift te
*hen. De Navolging eischt zekere buigzaamheid van geest; our
zich naar zyn' voorganger to kunnen plooien of 't ware; en be.
hoeft eenen overvloed van kiefche woorderi en freekwyzen, die
den geest, in het uitdrukken der juiste fchaduwkleuren (mag men
't dus noemen?) van zyn oirfpronklyk, nimmer verlegen laat.
intusfchen zal yeel van die ftyfheid verminderd worden, indien
men acht flaa op den Groninger tongval , welke meer en meer
heerscht in de fchriften van Mej. Roelfzema; vooral in dit Werkje, het wellte ook grotendeels voor hare geliefde Stadgenoten
fchynt uitgegeven te zyn. De taal echter had the; dit altos aliverer kunnen wezen.
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VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Oude 1/oorfpellingen aangaande den Mesfias en deszelven
Openbaaringe , opgehelderd, en toegepast op den Heere JESUS en zyn Euangeliurn, in eenige Leerredenen, door J.
STINSTRA Leeraar der Doopsgezinden te Harlingen. EerIle Deel. Te Harlingen by V. v • d. Plaats 1779: Behalven de Voorreden, en eene Nareden , 517 bladz. in gr.
Octavo.
javroegere dagen lei men den Doops gezinden veelal ten
laste, dat ze te weinig werks maekten van de Schriften des Ouden \7erbonds; en 'c is, fchoon de befchuldi.
ging wel eens te fterk gedreven wierd, niet te ontkennen dat verfcheiden onder hen 'er maer al te veel gelegenheid toe gaven. Dan zedert dat de Doopsgezinden
zich meer op de beocfening der befchavende Weetenfchap.
pen toegeleid hebben, en dat inzonderheid de wyze van
fluderen onder hunne Leeraers grootlyks veranderd zy,
is deze befchuldiging van tyd tot tyd afgenotnen, en
thans genoegzaem vervallen. Met dic al/es is ' t echter
opmerkelyk, dat men, onder 'c aental der Schryveren
tiler Gezintheid, niet flechts van de voorige maer ook
van de latere dagen, genen ontmoet, die zich met op•
zet verledigden, tot het nafpooren van den rechten zin
der aloude Godfpraken 'er zyn ons altans gene Doopsgezincle Schryvers bekend, van welken men tot nog
zeggen kon, dat ze zich bepaeldlyk op dit auk toegeleid, en 'er in openbaren druk doorflaende blyken van
gegeven • hebben. Edoch, fchynen ze dus in dit
opzicht wat achterlyk geweest te zyn; het werk , dat
een hunncr beroeincilte Leeraren, de Eerwaerde Stinflra,
in dezen onderneemt, en waervan wy het eerfte Deel
bier aenkondigen, is .vry wel geichikt, om ter vergoedinge daer van te ftrekken ; te meer, nadien het ailes.
zinc blyken geeft van 's Mans noeste arbeidzaemheid ,
bekwaemheid, zo ten opzichte van het Tael- cn Oud:.
11. REEL, ALC, LEVI% D70, 3.
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heid- als van het Oordeelkundige, ter behandelinge van
het Prophetifche Woord.
Zyn Eerwaerde naemlyk heeft , gelyk by ons in de
Voorreden meld, al voor enigen tyd bepaeld, om zyne
aendacht wat byzonderer te vestigen, op de oude Voorfpellingen nopens den Mesflas ; en de hand aen 't werk
geflagen, om te beproeven, of hy in die oude ftukken
nog enig nieuw licht zou kunnen opfpooren, en de nevets van twyfeling, welken omtrenc het een of ander
ftuk by dezen en genen belemmering baren, min of meer
verdryven. Het gedane onderzoek, waerin by zich voorgetteld heeft, met alle oplettenheid, onpartydigheid en
voorzichtigheid ce werk te gaen, is by hem van dien uitflag geweest, dat by voor zich, met nicer gewisheid dan
voorheen, over dit onderwerp oordele, en zich geruster flelle, omtrent de regelrechte en letterlyke bedoeling op onzen Zaligmaker en Godsdienst , in vele Godfpraken, die aen anderen daeromtrent twyfelachtig voorkomen. En zulks heeft zyn Eerwaerden te gereder
doen befluiten, om zyne deswegens voorgedragen Leerredenen door den druk gemeen te maker, of ze ook dienen mogten , om by anderen eenig murder licht te verfpreiden over ene ftoffe, welke by velen nog nevelachtig , zo Diet geheel duister is. Met dit oogmerk deelt hy
bier aenvanglyk zestien Leerredenen mcde; welken de
volgende Godfpraken ten onderwerpe van overweging
hebber'. Gen. III. 15. IX. 26, 27. XXII. 18. XLIX. 70.
Dent. XVIII. 15-19.2 Sam. XXIII. 1-5. Pf. XVI.
io. II. 6-8. en den geheelen CXden, mitsgaders den
gantfchen XXIIften Pfalm; waer van de eerfte in twee,
en de laetfte in zes Leerredenen afgehandeld word.
\Vat de uitvoering dezer Leerredenen betreft , de letterkundige verklaring der Godfpraken geeft alomme blyken van een gezet arbeidzaem oordeelkundig onderzoek;
de aenwyzing der vervullinge gefchied met ene juiste
naeuwkeurigheid, en de gevolgen, nit. het behandelde
onderwerp, zo ter leringe als ter betrachtinge, afgeleid, worden met een manlyken ernst voorgedragen.—
Omtrent de letterlyke verklaring, welke bier, in zo verre
het byzonder oogmerk van dezen arbeid is, de ernftigfte
poogingen aen te wenden , am een rneerder lick over
deze Godfpraken te verfpreiden , byzonder in aenmerking
lamt, ftaet ens te melden, dat de Eerwaerde Stinftra,
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in navolging veler Geleerden, (vooral van dezen laetft6ri
tyd, in welken men dit deel der Taelkunde vlytiger dan
voorhenen heoefend heeft,) ter nafpooringe van den zin
der Hehreeuwfche uitdrukkingen , ook de andere Oosterfche Talen te hulpe roept. Mitsgaders dat by dien
Oorcieelkundigen van vroeger en later tyd toevalt, welken beweren , dat de Joodfche Affehryvers der Godgewyde Boeken niet altoos zo ten uiterfle naeuwkeurig geweest zyn, als velen wel wanen. In gevolge bier van
vind by zich gevrywoedigd, om te ondertiellen dat 'er
fouten in den Hebreenwichen 'Text ingefloopen zyn, en
dat het hem des, even als anderen , geoorlofd zy, poogingen aen te wenden, cm dien te verbeteren en . te refit
te brengen , niet flechts met behuip van Handichriften
en oude Overzettingen ; maer ook , met op ene befcheiden en ornzichtige wyze, te gisfen , naer ene betere lezing, dan 'er in de gedrukte Bybels gevonden word.
Uit dien hoofde wykt zyne vertaling, en de
daerop gevestigde verklaring dozer Gocifpraken, nu en dan
wel eons van den gewoonen wee; 't welk deze Leerredenen te nicer cep onderwerp van overweging mackt, voor
deskundigen , die in 'het zyn, om , opTael- en Oudheidkundige gronden , na te gaen , in hoe verre die bedenkingen wel gevestigd, en dus gcfchikt zyn, ow die Godfpraken te beter in.derzelver waerachtig licht te ftellen.
Ver het meerendeel van 's Mans Toehoorderen
was zekerlyk niet bekwaem ow op zulke gronden over
zyne Leerredenen te oordelen; en hy heeft ze verinoedelyk ook daerom indiervoege opgefteld en voorgedragen
dat hy zyne Toehoorders met die foort van kundigheden
gcenzins lastig valle. Zonder hen te vermocien met
tael- en oudhcidkundige aenmerkingen, of bet wikken
en wegen van vele verfchillende uitleggingen, ontvouwt
by zyne dcnkbeelden over den zin der GocIfprake, en
ftelt een opletrend Toehoorder,, door nevensgaende oordeelkundige aenmerkingen, in flaet, ow na te gaen , in
hoe verre het bygebragte, naer deszelfs eigen corded!,
al of niet heantwoorde aen het oogrnerk des Schryvers ,
en het gnntfche verband van deszelfs Voorflel. De Leerredenen op die wyze ook uitgegeven, alleenlyk , .ten gevallc inzonderheid van Letterkuncligen , hier en daer met
enige ophelderende aentekeningen vermeerderd, kunnen
des, fchoon her nagaen van 'c bovengemelde alleen de
G2
zaek
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zaek van Letterkundigen zy, in 't algemeen van aitel
bybelminnaers met vrucht doorbladerd worden; om,
door een nader onderzoek van het Prophetisch Woord,
en de opmerkzaemheid op deszelfs vervulling, te meer
in 't geloof verfterkt, en tot ene geloovige gehoorzaemhcid opgewekt te worden.
Qemerkt wy , by de afgifte van een volgend Deel wel
gelegenheid zullen hebben , om den Lezer ene proeve
van deze uitvoering der Leerredenen onder 't oog te
brengen , zullen wy ons voor tegenwoordig daer toe niet
verledigen; maer liever nog een beknopt verflag geven,
van den inhoud der Nareden, welke de Eerwaerde Stinfira
tot een floc van dit eerfle Deel geplaetst heeft.
Zyn Eerwaerde oordeelt dus verre de Godfpraken rakcncie den Mesfias ontvouwd te hebben , welker overweging in zyn Plan viel ., ftaende het tydbeftek, van Adam
tot op David. Maer hy begrypt gereedlyk dat velen
bier een grooter aental van Godfpraken zouden plaetzen,
en zich ligtlyk verwonderen , dat by geen gewag van dezctven maekt ; 't welk hem beweegt om rede van deze
bun zo fchynbare achterlating te geven. Behalven dat
ze niet behoorden tot het Plan , dat hy zich voorgefteld
had, moesten 'er,, gelyk hy te kcnnen geeft, velen van
die bcoogde Godfpraken noodwendig achterblyven, om
clu hy zich niet vereenigen kan , niet alleen met bun die
bona cities in de Schriften des Ouden Verbonds tot de
ciagen van het Nieuwe Testament overbrengen , maer
cok met bun, die, aen verfcheiden Godfpraken, een
twedrleien, een letterlyken en geestlyken , zin hechten.
Nadien zyn Eerwaerde gene Voorzeggingen voor God.
fprrken aengaende den Mesfias houd, dan zulken , die
geen ander voorwerp betreffen, maer, volgens zyne gedachten, rechtffreeks, en in den letterlyken zin ,op denzelven doelen; en by zich inzonderheid tot het overwc.
gen van zulke Godfpraken bepaeld had; zo kon 't niec
anders wezen, of h moest ene menigte van Voorzeggingen , waerop anderen het oog vestigen , als ongemerkt
voorbygaen. Verwondert men zich, dit alles toegevende, echter nog over bet actiterlaten van enige
Voorzeggingen, welken men gemeenlyk acht rechtftreeks ,
en in den eaften zin , tot Christus en het Euangclie cc
bchooren ; en aen welken misfebien nog enige opheldering, om dat volkomen te doen blyken, zou kunnen gege
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geven worden; zo geeft zyn Eerwaerde denzulken bet
volgende antwoord. „ Maar, indien mij hiertoe niet
in ftaat be y ond, ware dit niet genoeg ter mijner verfchooninge, dat ik mijne handen daar van of gehouden
hebbe ? Billijkerwijze kan men niet van iemand eifchen,
dat hij uitvoere 't geen boven zijn vermogen is : Dwaasheid zou hec zijn, dat iemand, van zijn onvermogen
bewust , dit ondername. En ik wil gaarn bekennen,
geen doorzigt genoeg te hebben, omtrent veele Propheetifche ftukken, om daaraan zo veel lige te geeven ,
als mij zelven voldoen kan, of daaromtrent met genoegzaame waarfchijnelijkheid iets te kunnen bepaalen ,
of zij tot den Mesfias behooren, dan niet. Ik kan zelf
niet ontkennen, dat verfcheidene van de zodanige na
ernftig overleg mij hebben doen overhellel , om aan den
laatstgemelden leant de meeste waarfchijnelijkheid te
ftellen. Wil men, omtrent eenige van dezelve de redenen van dit mijn bedunken weeten , ik ben ook niet
weigeragtig om dezelve hier kortlijk te verklaaren: op
dat dus blijken moge, dat ik, in het agterlaaten van.
dezelve , niet enkel redenlooze opvatting en vooroordeel
gevolgd hebbe."
Ter aenwyzinge hier van meld zyn Eerwaerde kortlyk, hoe by denke, over yob XIX. 2 3 . en ver y . Nu m.
XXIV. 17. Pf. VIII. 5-7 . XL. XLV. LXVIII.
LXIX. LXXII. XCVI en CIX ; mitsgaders den
CXXXIIfien en LXXXIXften Halm. Omtrent dez@
twee laetfte Zangftukken, ftaet hy gereedlyk toe, dat
derzeiver Dichters daerin gewag inaken van de belofte

aen David gedaen , nopens den Mesfias, die uit hem
flond voort te komen (*); doch daer uit volgc, zynes
oordeels, niet, dat deze Pfaimen nieuwe belofcen of
voorfpellingen van Gods vrcgen aengaende de koMst en
bet Koningryk van den Mesfias, behelzen. Maer wat
de
(*) Te weten, de belofte, door Propheet Nathan, in Gods
ahem, den Koning aengekoniigd, 2 Sam. VII. xi. en ver y . weike
belofte de Koning hoogfchatte als een eeuwig , in alles wel geortiifleerd en b;waerd verbond , waerin al zyn heil en lust was, gelyk
by zich uitdrukt 2 Sam. XXIII. 5: waermede hy op de koinite
van den Mesfias oogde ; zo als de Eerwaerde Stingra in zyne Leerreden over deze betuiging des Konings getoond heeft.
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de voorheen genoemde plaetzen hetreft, desaengaencie
zyn Eerwaerde, dat 'er, zo als 't hem voorkomt
gewigtige reden zyn nm dezeiven niet op den •Mesfias
over te brengen; eh met nicer waerfehynlykheid te beweren , dat ze op geheel andere onittandigheden en gev alien betrekking hebben.
„ Misfchien zijn 'er ,"
er v ol gt onze Schryver , met het afioopcn zyner Natede, „ misfchien zijn 'er, behalven de bijgebragte, nog
inter andere ftukken van dcezcn aart. Dog uit het reedsgemelde kan men ligtelijk gewaar worden, dat ik redenen
gehad hebbe, die mijzelven voldoen konden, waarom ik
deeze en andere niet als ontwijfelbaare en regelrechte
verkondigingen, aangaande den Mesfias en het H. Euangelium van onzen Metre jefus hebbe aangcvoerd, en
dat ik dezelve niet hij den fleur overgeflaagen hebbe.
Kunnen de bijgebragte redenen niet zo goed voldocn
aan andercn ; dit zal mij geenzins verwonderen : Elk
kundig Christen gebruike hieromtrent opregrlijk en vrijlijk zijn eigen oordeel, gelijk ik gedaan hebbe. De bedenkingen, welke over dusdanige onderwerpen vallen ,
zijn zo menigvuldig, men ziet dezelve met,zo ongelijke
oogen, en van zo veele verfcheidene kanten in, 'dat het
Met wel mogelijk is , dat men alle het zelve fpoor houde al legt men zig daarop toe met alien ernst en liefde tot de waarheid. Den geenen die veel grooter voorraad van dusdanige voorzeg gingen meenen te vinden ,
rnisgunne ik dien over vloed niet. Zij, hoope 1k, zullen het mij ook niet kwaalijk neemen, dat ik mij, met
minder vergenoege: Terwijl wij beide hierin overeenkoomen , dat de voorraad deezer blijken, met die, welke ik vervolgens nog hoope aan te voeren, uit de hatere Propheeten , voor de waarheid des Euangeliums
den onpartydigen genoegzaarn is."
wont
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De Christelyke Godsdienst , betoogd , door de Opftanding van

door H. DITTON, in zyn levee Leeraar in de
Wiskonst in het Hospitaal van etiarsi us te Londen. Uit
het Fransch verMald. Tweede Druk. Geheel op nieuw
overzien en verbeeterd, onder bet opzigt van, en verrykt met ,
eene Voorreden door P. NIEUWLAND Leeraar der hervormde Gemeente in 's Hoge. In 's Gravenhage by J. Munnikhuizen en Plaat in Comp. 1779. Behalven het Voorwerk 448 bladz. in gr. octavo.

J. CHaISTUS,

an den eerften aenvang af, dat dit Betoog van den
VChristelyken
Godsdienst , op een wiskundig redenerenden trant ingericht , het Iicht zage, droeg bet by uitftek de algemene toejuiching der Christenen weg; en het
is , na alles, wat men zedert dien tyd, nopens dit gewigtig onderwerp, door de drukpers gemeen gemaekt
hebbe , ook hicr te Lande met het hoOgfte regt, onder
hen, beftendig in groote achting gebleven. De bepaelde
en bondig aeneengeichakelde redeneerwyze van den wiFkundigen Ditton , die bet Ongeloof nooit onderftond,
door eene beredeneerde wederlegging , krachtloos te maken, heeft dit Gefchrift ene foort van voorrang gegeven
dien 't ook nog heden behoud; daer 't op eene overtuigelyke wyze toont , hoc fterk de zedelyke klaarblyklykheid voor den Christelyken Godsdienst pleite. 't Is des
niet vreemd, dat men, den eerften Druk der Nederduitfche Vertalinge uitverkogt zynde, en de verfpreide
Exemplaren op de openbare Verkoopingen gretig gezogt
ziende, beflooten heeft, om dic Werk ten twedenmale
op de pers te leggen; zonder eenige andere verandering
in het zelve te maken , dan de overzetting op nieuw na
te gaen, en den ftyl, naar den tegenwoordigen frnack,
te verbetcren. Uit hoofde der bovengemelde bekendheid van, en hoogachting voor ,dit Gefehrift , zou
het enigermate overbodig kunnen fehynen, by deze twede Uitgave, nog eenig verflag van deszelfs inhoud to gzven; dan de voortreflykheid des Werks noopt ons, ten
gevalle van bun , die 't nog niet mogten kennen, deszelfs
beloop te ontvouwe.n. En wy hebben ons voorgefteld
bier in merendeels gebruik te maken van de cigen bewoordingen dezer Vertalinge; ten einde den des begeerigen Lezer de behulpzatne hand te bieden, orn doze
overzetting te gereeder met de voorgaendc to vergelyken.
Het
G4

96

H. DITTON

tt et Werk bcflaet nit Uric voorname Hoofddelen. In
't ecrtte gedeelte bepaelt ZiCh de Hoog,leeraer,, tot bet
ontvouwen van het gcwigt dozes onderwerps , en de
noodzaeklykheid , zo voor Ongeloovigen als Goloovigen,
om met aile ernst oprechtlyk te onderzocken , of jezus
waerlyk uit de dooden opgeflaen zy, dan niec?
Voorts fchikt by het tweede Deel ter verklaringe der
gronden van betooginge der waerheid van 's Heillands
Opftanding; nopens Welk onderwerp by aenvanglyk deze tvvee Voorftellen maekt.
„ I. De Opt ending van JESUS CHRISTUS is gegrond op
Bewijzen van dat Gefehleffiuk , Welke op ons eene verplich=

ting leggen , one dear in eene volkomene zekerheid te erkennen.
En zulks op allc menfehen, aan weiken die Bewijzen behoorlijk zijn voorgefteld, en die bekwaam zijn, om dezelve volgens de goede en gezonde Redenkonst te wikken en tc wecgcn.
„ TI. Dat het, (volarekt te fpreeken ,) onntegelijk is,
dat het Opperweezen , wicns Alwijze en geheel goede
Voorzienigheid het heftier heeft over alle de uitkomften ,
en die eene bijzonciere zorg draagt over het gene 'er orngaat coder de Zedelijke Schepzclen : Dat het, zeg ik, on-

tnogelijk is , dat God mit zott toelaaten, dat een plompe leugen zou hebben, alle de bewyzen van waarheid ; zo dat zy elle
de hoedanigheden zoude hebben OM de Zedelijke Schepfelen te
brengen , in eene onvermijdelyke verplichting, om die leugen te
gelooven."
Om deze twee Voorflellen, in one geregelde ordc, op
ene bondige en overtuigende manier te bewyzen, necmc
by de volgende fchikking in acht.
„ I. Bepaalt hij de Eloedanigheid van een Bewijs , welks
Blijkbaarheid noodzaaklijk elk verplicht ,om 'er in te berusten, die flcchts bekwaam is , om het te bevatten ,
wanneer het met alle zijne kracht , en in zijn behoorlijk
daglichc, aan hem wordt voorgelleid.
„ 2. Betoogt hij, dat een Bewijs, 't welk met zoodanig eene Blijkbaarheid verzeld is, elk in eene daclell;ke en
noodzaakelijke verplichting ftelt, om daarin te herusten ,
die maar bekwaam is cm bet te bcvatten, en aan wien
hetzelve bchoorlijk is voorgefteld.
„ 3. Toont hij aan, onmogelijkheld , dat dc Voorzienigheid bet bedrog zoodanig zou begunftigen , dat zij het
zelve zou onderfteunen, met eene diergelijke klaarblijkelyk-

II TOOL VAN DEN H. CODSDMNST.

lijkheid: of, ('t welk- op het zelfde uitkomt,) dat zij
zou toeftaan, dat dezelve daardoor onderfteund zou
worden.
„ 4. En eindelijk doet hij zien, dat de Opftanding van
Jesus CHRISTUS gegrond is, op een Bewijs, 't welk alle
merktekens en alle hoedanigheden heeft van zulk eene
baarblijkelijkheid, welke bet. menrchelijk verfland in de
onvermijdelijke noodzakelijkheid ftelt , om daarin te be
rusten."
De drie eerfte opgernelde Voorftellen handelt de Hoogleeraer af, in het twecde gedeeltc van dit zyn Werk;
en by gaet daerop , in bet derde of Intik , over, om
het vierde Voorftel te betoogen , of de bewyzen van
dit Gefchied(tuk aen te toonen ; waerin by deze orde.
„ Onderzoekt hij van `auk tot ftuk de redenen ,
waarop de Christenen hunne Belijdenis van de °grinding
van JESUS cnaas-rus grondvesten. OF, (om het anders
uit cc drukken ;) hij levert die Beginfels op, uit welke
de Christenen befluicen, dat JESUS waarlyk is opgeflaan,

van de Dooden.
11 -• Onderzoekt hij, of de Christenen daaruit wel
redenkavelen. Dat is, of de bewijzen, die hen tot ,dit
geloof beweegen, alle de merktekenen van blijkbaarheid
hebben, die het verfland onvermijdelijk verplichten, om
daar in te berusten.
„ 3. Eindclijk 'heft hij zich voor, na de redenen van
bet geloof der Christenen, en van het ongeloof der
Dersten, wel onderzogt en met malkanderen vergeleeken
te hcbben, zonder eenzijdigheid te wikken 7 de gevolgen van het Geloof der Eerften, en van her Ongeloof der
Laatftcn".
Met het afloopen hiervan maekt de Hoogleeraer zyrt
befluit op, en wont, door ene , beknopte te famentrekking van het voorgedragene, dat de Opftanding van JESUS

geen bedrog , inaer in tegendeel ene allerzekerfie
fraerkeid zy: wacrop by dan den Dersten ander 'c ova;

CHRISTUS

brengt, war zy doen moeten , indien zy deze betooging,

widen ondernemen te wederleggen. Verder gecft
hem het ontvouwen der gevolgen, die uit de waerheid
van 's Heillands Opftanding, zo in de befpiegcling als in
de beoefening, voortfpruiten, nog aenleiding ter wede3-Iegginv van dezulken, die zo fterk pleiten, voor
zuiG5
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zuivere en onbaetzoekende Godsdienftige Liefde; dat ze
bet ten kwade duiden, wanneer men, gelyk onze Autheur ook doer, uic de zekerheid der zalige Opftandinge
der Godvruchrigen , gegrond op de waerheid van
's Heillands Opifanding, ene fterkc aenfpooring ter Heiligmakinge poogt of te leiden: fchoon men hier in het
voetfpoor van Paulus i Cor. XV. 58. volge. - Ten
laetfte befluit de Schryver zyn Werk met ene kortbondige aenmerking, over -het Leerftuk der Wederopflandige
des Vleefches ; inzonderheid gefchikt, om te doen zicn ,
dat her de zaek der Dersten niet zy, over doze ftoffe
het Vonnis te flryken.

Proeve van ftichtelyke Mengellchriften door j.. TOBLER en J.
c. LAvA1ER Predicanten te Zurich. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Hoorn by Swidde. 1779. Behalven de
Voorreden 8o bladz. in gr. octavo.
dezen Tytel zou men gereedlyk afnemen, dat ons
U ithier
ene peoeve verleend word, van etlyke uitgewerkte Stukken dier Zurichfche Lecraren; doch uic de
Voorreden en den Ihhoud dezer Verzamelinge blykt ten
Macrae, dat zulks geenszins het oogmerk des Uirgevers
zy. Hy heeft zich veeleer voorgefteld, uit de Schriften dier Eerwaerde Heren , enige losfe bedenkingen en
overwegingen , die tot het pratticale van den Godsdienst
behooren, by een te verzamelen, en ons dus een aental
van gemoedlyke befpiegelingen mede te dclen. Men
heeft dit Stukje als ene Proeve afgegeven , met oogmerk
om, by aldien het gunftig ontvangen worde, binncn kart
'er nog enige Stukjes op te laten volgen. - Deszelfs inhoud, en de keuze der overdenkingen , is juist
niet zeer gefchikt voor hun, die voor zich het mceste
nut vinden, in 't lezen van wel aaneengefchakelde bedenkingen over Godschenflige onderwerpen , door de Rede en (gods zaligmakend Woord geftaefd; gemerkt de alhier verzameide Schriften in dezen fmaek niet opgetteld
zyn. Maer veelligt zullen 'er, ter verdere nenfpooringe van den Schryver, genoeg Lezers gevonden worden ,
die van een anderen fmaek zyn, en liever losfe,
(lige pradicale voorftellingen doorblacieren, als die bek waciu st
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kwaemst zyn, om hunne aendacht re vestigen of gactitle
to houden. En voor dezulken is deze Verzameling veer
wel ingericht, om zich, in een uur ter (tiller aendachte afgezonderd, van te bedienen; waertoe deze . ovcrdenkingen van nuttigheid kunnen weezen, in zo verre
hier,, uit verze ten 'goede aenleidelyk zyn.
fcheiden anderen, twee Goede tusichen" Gedachten op den
benevens
.Dag, van den Eerwaerden Tubler, ,
anderen, die onderfcheidende benoemingdrageti, om dat
ze, in dit Stultje, tusfchen 's Mans Morgen Gedachten en
Avond Aandachten, geplaetst zyn.
„ EEUVVIGE God! Ik gaa, flan, zitte en legge overal
voor uwe Oogcn, uwen Hemel is over my, en de Aarde
is de uwe.' Ik leve enkel en allcen van uwe Gefchenken.
Ik beweeg my door U! Ik verlies my byna zelven, wanneer ik de ontelbare Menigte uwer Schepzelen flegts een
weinig overdenke: Gy kend my egter even zo, nauwi:earig , en zorgd even zo Zeker en Vaderlyk voor my, als
of ik het eenigfle Werk uwer Handen was. Myn Lig.
haam en myne Ziele hebben eenen invloed op den geheelen onuitmetelyken t'zamenhang van de Waereld der
Lighamen en der Geestcn. Ach help my in mynen Stand
zo goed te zyn, als 't my volgens dezen Stand mogeryk
is. Gy hebt my tot Gelukzaligheid en tot uwe Eere
beryd! Ecre zy God in alle plaatzen! Hy zal ook my
van alien kwade verlosfen, en my uithelpen tot zyn Hemelseh Koningryk."

HET is goed, dat gy daar can Vast hood, en trekt onk
hand van dit niet af. Want vie God vree.st, die ,ontgacit
dat al. Predik. 7. vs. 18. Dit mogt ik aldus veritaan:
Vereenig allerly goede Handelingen en Vergenoegingen
zo veele gy kund met malkander, zo als u van Tyd tot
Tyd daar toe gelegenheid voorkomt: Waar gy Voordec.
len voor uw eeuwig Geiuk verkrvgen kund , trek daar
dog uwe Hand niet van af: Kund gy daar by, of char
neven en vervolgens ook u tydelyk Geluk maken, wel
uan , verzeker u dan ook van 't zelve: Dog de VTO0iTIIicid zy altoos uwe Leicifterre en awe Bevreccliging."

„
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Kort Begrip der Grondwaarheden van den Christelyken Godsdienst, door THEODORUS v ERMEER. Oudfle Bedienaar van
't H. Euangelie in de Nederduitfche Gerneente der Stad
Batavia. Te Utrecht by G. v. d. Brink Jansz. 1779.
Behalven het Voorberigt, 56 bl. in alavo.
Collegie van Curatoren en Scholarchen
H etderEerwaerde
Stad Batavia, door de loflyke fchikkingen der
Regering van Nederlands vermeerderd en verbeterd, dat zync mite vcrgadering gehouden heeft, op
den 6 December 1777 , is terftond bedacht geweest , op
het opftellen van een kort begrip van den Christlyken
Godsdienst, by can befluit der Hooge Regeringe gevorderd, behelzcnde de eenvoudigfle en noodzacklykfle
waerheden , naer den eisch en de vatbaerheid van de inwooners dier Landen; orn, zo in de Nederduitfche als
Maleitfche tad., tot gebruik der fchoolen, en verder van
:Indere onkundigen, te kunnen dienen. In beantwoordinge aen dat pryswaerdig oogmerk , heeft de Eerw.
Vermeer, een Medelid van dat Collegie , volgens den aen
hem opgedragen last, het bier bovengenocmcie Gefclarifc
vcrvaerdigd. Hy heeft vervolgens can Exemplaer van
dit zyn Werkje aen den I3oekhandelaer van den Brink
aansz. gezonden, om het zelve, zo 't der moeite waerdig gcoordeeld wierd , ter drukperfe te leggen ; waertoe
oak doze voorts beflooten heeft; als oordelende, dat
het hier te Lande insgelyks met vrucht gebruikt zou
kunnen worden : walk oordeel wy gecnszins afkeuren.
's Mans Gefchrift behelst toch, over 't geheel, op
een vry duidelyken leertrant , ene beknopte ontvouwing
van de voornaernfleGodsdienflige waerheden , zo ten opzichte van 't kenlyke als van 't betrachtIyke , naer
algemene leiding der Lere onzer Nederlandiche Kerke;
met nevensgaende Morgen- en Avond-Gebeden, mitsgaciers Gebeden voor en na het Eten. 't Is uit lien
hoofde, zo 't al van geen uitgebreider gebruik , worde ,
althans een nuttig Huisboekje, waervan de Leden der
Kerke zich, in de byzondere onderwyzing der hun tocvertrouwde Jeugd, op ene leerzame wyze kunnen bedienen.

J. CH. 11EL Novas THESAURUS.
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CH. BIEL Novus Thefaurus Philologicus , five Lexicon in LXX et alios Interpretes et Scripcores Apocryphos V. T. Ex B. Autoris MS. edidit ac prEe.
fatus CSC E. H. MUTZENEECHER. V. D. M. Eccl.
Luth. Hagan. Pars Secunda Z-0. Hagar Comitum ,
fumtibus 7. 4. Bouvink 1779. In oftavo f. maj.
4 66 PP.

I.

I it het gene wy, nopens den aert , de nuttigheid, de

fchikking en de uicvoering van het Werk, by de
afgifte van het eerfte Deel gezegd hebben (*), heeft
Men genoegzaem kunnen afnemen, dat het ten hoogfte te
waerderen zy. Ook heeft het , gelyk wy zederc verfionden, de algemene hoogachting van alle de genen, die
zich ernftig op dezen tak van Oefening toeleggen , ver.
worven. Men ziet des met vermaek den nyvren voortgang
der uitgave van een Werk, dat zo veel oplettendheid in
'c drukken en nazien vordert; en verneemt met veel genoegen, dat men ftaet maekt het gehele Werk te zullen
volvoeren, en het derde of laetfle Deel nog in dit Jaer of
te leveren; waer mede aen veler verlangen , fpoediger
dan men wel verwacht had, voldaen zal worden.
Natuurlyke Historic , of uitvoerige Befcliryving der Dieren ,
.Planten en Mineraalen, volgens het fanzenfiel van den Heer
LISN/EUS. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede DeelsElfde Stuk. DE KRUIDEN. Te An2flerdam by de Erven
van F. Houttuyn, 1779. Behalven den Bladwyzer 456
bladz. in gr. oEtavo.
een vervolg van de befchryving der Samenteelige
ByKruiden, in 't voorige Stuk aangevangen ; komt in
di t gedeelte eel) verflag van de Manwyvige Kruiden, der
geenen, wier Bloemen de Meeldraadjes, of op den Styl,
of op eenigcrleie manier daarmede famengevoegd hebben.
\rocas van de Eenhuizige Kruiden , die Manlyke en Vrouw.
tyke Bloemen, van elkander afgezonderd, op eene zelfde
(*) Zie 4ig071._

Lettergelf. I. Deel, hi. 293.
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de Plant voortbrengen. Wydcrs der Tweehitizige Kruiden, die de Manlyke en Vrouwlyhe Bloetnen op by-7,011dere Planten hebben. En ten laatfre der reehvyrigelfritiden , welken Tweeflachtige, en bovendien Manlyke of
Vrouwlyke Bloemen, 't- zy op eene of byzondere Planten hebben, en dus een- , twee- of driehuizig zvn.
Hier mede beefs de arbeidzaame Dr. Houttuyn zyne
befelirvving der Kruiden, volgens bet SamenItel van den
Beer Li121769,21S voltrokken; wclken arbeid de Liefbel:,bers der Kruidkunde, van wegens 's Mans oordeelkundi•
ge oplettendhcid in 't algemeen, en van wegens zyne
juistheid in 't aftekenen veeler zeldzaarne Kruiden in 't
byzonder , cenpaarig dankbaar erhennen.
Voigens zyne Opgave , beloopt het getal der befchreeyen Geflachten, omrrent twaalfhonderd , en dat der foorten verfcheide duizenden ; waar mede echter,, ge/yk. hy
7.egt, de befchryving der Planten niet volkomen geeindigd is. Zyn Ed. naamlyk heeft zig by den aanvang,
ten opziece van de Klasfen der Planten, bcpaald voor
eene verdee i!ig in tien Klasfen (*) , waarvan 'er nog fleets
vier. re weeten, die der Palmboomen , Boomen , Reesters
en K uiden , voorgelleld zyn; des 'er nog zes overblyven. Om den Leezer hiervan, by voorraad, ecnig verflag te geeven, en hem dus order 't oog te brcngen, wat
nien nog te vcrwagten beefs, deele by ons, by manier
van Naberigt, mede, eerie opgave deezer Clasfen, met
de tot ieder behoorende Geflachten. Naar die opgave
behelzen deeze zes Clasfen nog maar , 163 Geflachten;
waar uit ante Kruidkundige Schryver afleidt, „ dat het
flat van de befehryving der Planten, na bet tegen31
„ woordigc, nict meer dan twee of drie flukken, van
„ maatige groottC, zal beflaan.-- Wat de verdere
laatere onrdekkingen van Kruidcn aangaat , zyn Ed. , zig
inzonderhcid bepaalende tot het Samenflei van Linnxus
beeft te minder kunnen goedvinden, orn zig daarover uit
te laatcn, om dat by tog van zeer weinigen dier Kruiden
eene befchryving zou kunnen opgeeven, als waar toe
nog nadere berigten vereischt worden: des hy daarmede
noch aan 't verlangen der Lief hebberen, noch aan zyn
oogmerk en manicr van behandeling der Natuurlyke Historic, voldaan zou hebben. Inmiddels echter hegt by ,
aan
(*) Zie Hedend. Vaderl. Letter . OT HI. D. bl. 413, 119.
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als eerie
Proef dier laatere onderzoeaan aberigc
dit
Naberigc,
kingen eene befdiryving van den Oostindifchen Broodboorn ,
wellee;fehoon al vroeger eenigzins bekend, nogthans in
onze dagen eerst met de vereischte naauwkeurigheid
waargenomen en befchreeven is; waarvan ons de Heer
Houttuin in deezen een omitandig berigt mededeelt.
Wy zouden te breed uitweiden, wanneer wy van dit
merkwaardig berigt een uitvoerig verflag wilden geeven;
en eerie fterke inkorting zou 'er den Leezer geen (rbenoeg.
zaam volledig denkbeeld van verleenen. 1.1it dien hoofde
zien wy 'er van af; en verkiezen veel eer, om nog cell
ftaaltje uit dit ftuk aan de hand te geeven, 'bier toe eerie
der foorten, van eene gemeenlyk min geagte Plant, in
welker voordragt nog al eenige opmerkenswaardige byzonderheden voorkomen. Zy behoort tot het Geflacht der
Brandnetels , welks algemeen kenmerk de Autheur des
omfchryft.
„ De Mannelyke Bloemen hebben een vierbladigen
Kelk, en in deszelfs midden een Bekerachtig Honingbakje. De Vrouwelyken een tweeklcppigen Kelk, met een
enkel gianzig Zaad."
Zyn Ed. befchryft voorts achttien foorten van dit Geflacht, welken hy in twee Rangen , te weeten, Paarbladigen en Overhoekrbladigen onderfcheidt. (Miler
die van den eerflen Rang brengt hy, als eerie vyfde en
zesde foort, de Brandenetel met gepaarde ovaale Haden en
die met gepaarde hartvormige bladen , en dubbelde tros j es ,
waar omtrent hy ons de volgende waarneemingen mededeelt.
„ Dit zyn de gemeene Brandenetels , door geheel ons
Vvr ereldsdeel, tot in Lapland en Rusland bekend en de
laacfle mogelyk wel het allergemeenst Onkruid in Europa, zo HALLER oordeelt (*). Ik ben van dat gevoelen niet , en denk , dat veele andere Onkruiden, ten
minfte wat ons Land betreft, in grooter menigte van
zelf voortkomen. Aan de Wegen, naamelyk, op Velden , Akkers en in Tuinen , zal men , by voorbeeld,
meer Planten van Varkens-Gras, Kruiskruid en Stekels
aantreffen , dan Brandenetels. 't Is ondertusfchen zeker,, dat zy in veele Haagen en Wildernisfen het ander
On(*) Polychresta Planta in nostro Orb: vulgatiama.
iuchoat. II. 236.
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Onkruid verdrukken, en dus als den baas fpeelen, opfchiecende tot eene ongemeene hoogte.
„ De Kleine Brandenetels, die het felst branden, zyn
in de Tuinen gemeenst, komende tusfchen het gezaaide
en andere Planten voort. Deeze vallen veel laager,
bet Loof is groener en de Bladen zyn rondcr. Zy richben Mannelyke en Vrouwelyke, of onvrugtbaare en
vrugtbaarc Bloenipjes aan byzondere Trosjes, op eene
zelfde Plant. Men vindt ze die bont van Blad zyn, en
met andere Verfeheidenheden. De Groote Brandenetels
bereiken , op fommige plaatfen, Bens Mans langte of
meer. Het Loof is graauwer,, ruiger,, met puntiger Bladen : de Steng vierkant en ook bezaaid met Stekeltjes, die,.
ap 'c aanraakcn , dc Hand of andereLighaamsdeelen brand-den, even als in de Kleine foort. Men vindt ze met
roodachtige Stengen: ook komen 'er andereVerfcheidenbairn van voor. Zelfs zyn 'er gevonden, die niet branden ; dat mooglyk van Ouderdom , 'of door eenig ander
toeval zal ontflaan. Gernecnlyk hebben fommigen van
deeze Groote Netclen Mannetjes- , anderen Wyfjes-Bioemen , weshalvc men ze Tweehuizig no6rnt : doch daar
zyn ook Planten van gevonden, die zo,wel de eene als
de andere haciden, en dus,Eenhuizig waren., , De Mannelyke Bloem heeft vier of vyf Meelknopjes ,,-die op 't aanraaken open fpringen; de Vrouwelyke bevat het Vrugtbeginzei van ecn Eyrond gefpitsc, glanzig, Zaad. De
Stempel is met ruige Haairtjes ftraalswyze gepluimd.
„ De oirzaak van de Jeukt en Vithrigheid, fomtyds
met Blaaren oploopende in der Menfchen Huid, heeft
bezigheid verfchaft aan voornaame onderzockers der Natuur. HOOKE en LcruwENnonK, die Kriscallyne Pyltjes
waarmede de Bladen der Brandenetelen bezaaid zyn, door
Microskoop waarneemende, bevonden, dat dezelven
aan 't end fpits waren , doch ieder voortkwamen uit een
l3laasje, met Vogt, in de Opperhuid van het Blad zittende; welk Vogt , dat zy oncierftelden zeer fcherp cc
zyn, in bet Pyltje doorging. Dit was genoeg, om de
Wereld to doen vastaellen dat dit Vogt, 'c welk VALISNIERI by Sterk Water vergeleek , in de Woncijcs,
door de Pyltjes gernaakt , uitgefIort wierd : doch na bun
heeft de fchi;andere T'ONANNI getoond, dat de Pyltjes
end volkomen gelluQren zyn; des hy-beweert,zuciikt
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zulks teen plants kan hebben (*). Zelfs bevondt hy,
dat het gedagte Vogt, alleenlyk, door drukking, in het
onderend van 't Pyltje doorging, en niet langs hetzelve
voorcliep, getyk men anders zou mogen denken. Ook
nan hy waar,, dat nude Pyltjes , waarin het Vogt geheel opgedroogd was, zo wel als de anderen, brandden (t). 't Is my daarom waarfchynelyker, dat dit
Vogt tot voeding van de Pyltjes diene, en dat de prikkeling der Zenuwtepeltjes van de Fluid, door dezelven,
de Jeukt en Vuurigheid te weeg brenge. Dit is dan ook
de reden, dat men, een Brandenetel onbefchroomd aanvattende , daarvan geen nadeel heeft. Men oppert hier
tegen (§), ddt drooge Brandenetels de fluid niet branden ; (loch dan hebben zekerlyk die Pyltjes haar flevIgheid en kragc verlooren. Immers maar flap geworden ,
fonder droogen , branden zy ook niet, en dus heeft men
dit Onkruid, 't welk het Vee anders onaangeroerd laat,
in Sweeden, federt veele Jaaren reeds, tot Beestenvoeder begonnen te gebruiken , agtende zulks het gezondIte
en beste voor de Mclkbeesten. De groote Netels worden in Werrneland in Augustus vergaderd, en naderhand,
het Vee in huis zynde, in Water gekookt met het Nat
aan de launders gegeven. Dus heeft men ook bevonden,
dat de kleine Netels den Schaapen zeer wel bekomen (**). Het Zaad, tot een Handvol, tweemaal
's daags , onder Haver gegeven, maakt de Paarden glad
van Fluid (it).
3) Voorts zyn de nuttigheden der Brandenetels , die men
in

(*) Microgr. curiofa. p. 76. Fig. 75.
(t) Het luidt derhalven zeer Grootfpraakig, wanneer de Heer
verhaalt, dat de Pyltjes van bpven in een open puntjs
eindigen, waaruit , by de aanraaking, bet Vogt fpat. Catech. der
Nat. IV. D. bl. 321. Zyn Ed. zal, geloof ik, de eerfte zyn, die
zulks gezien heeft! En het is, volgens de gezegde Waarneemingen , ontnooglyk.
(§) Eas Veficas Liguori tribuas , cum ficcx Urticx non urant.
HALL. Hel y . inch. II. p. 287. Vid LunrrAin Mon. de Paris 175r.
p. 35o. 061avo p. 534.
(**) Sweedfche Verb. '747. p. 86.
(tt) Semen Avenis additum, ad Manipulum , bis in die, Equal,
redlt luculentos. HALL. ibid. ex (Econ. Pat, N. 35.
MARTINET
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in 't Latyn, wegens de gedagte Eigenfchap, tirticce,,
in 't Fransch Orties , in 't Engelsch Nettles en in 't
Hoogduitsch Brennesflen noemt, wereldkundig. Oudtyds
bediende men zig, tot wellust, van zekere Geesfeling
met dezelve, Llrticatio genaamd, welke in onze Dagen
nuttig bevonden is , in Verdooving van Gevoel en Lammigheden. De geheele Plant en derzelver Sap, of ook
de Wortels, gekookt en uitwendig opgelegd , dienen om
veelerleie Bloedvloeijingen to Hempen. Tegen 't New,
bloeden iteekt men 'er een Prop van in de Neus. Het
uitgeperfte Sap, tot twee Oncen ingenomen, heeft een
overmaatigen Stonden-vloed heteugeld. Het Afkookzel
is van een openende, afzettende hoedanigheid, inzonderheld tegen het Blaauwfchuit dienftig. De Wortels worden tegen de Geelzugt aangepreezen. Het Zaad is zo
beet van natuur en fcherp, dat de Ouden het voor vergiftig hielden. Door een overmaatig `gebruik van het
zelve zou een Teeringachtige Koorts ontftaan zyn.
temin wordt het, in Honing gekookt, tegen verfcheide
Borstkwaalen geroemd, alzo het de loozing van Fluimen
en Etter kragtig bevordert. Ter veelheid van een Once
gebruikt , heeft het de overtollige vettigheid weggenomen (*).
„Van de kleine Netelen is meest het Kruid, van de
Grooten ook de Wortel en het Zaad, in Niedieinaal gebruik. Het jonge Loof wordt, in 't vroege Voorjaar,,
in Sweeden overal als Kool gekookt, en tot Spyze gebezigd , zegt LINN/Ens. CELsus , en andere oude Artfen,
hebben de Brandenetels aangepreezen, als een zeer gezond Voedzel, den Afgang en Waterloozing bevorcierende , en de Borst verzagtemle; niet minder dan Spinagie,
Porfelein en dergelyke Kost. De Kuikens der Kalkoe-nen, die geen Gort verdraagen kunnen, houdt men ge.
7.ond, met jonge Brandeneteltjes, onder hard gekookc
Wit van Ey fyn' gehakt. Dat men van dea Bast der
Groote Netelen zo wel Doek kan weeven als van de
Hennip, is door Ondervindingen blykbaar. De Ingezete(*) Bresfl. Saml. Feb. 1710. De Italiaanen zouden zulks de al to
vette Kinderen, met vier Oncen Honing, ingeeven, ETTMULL,
Dist, dz Corpulcatia
Leipz. 1681. loch dit fchynt wat on.

VOLGENS LINNJEUS.

107

tenen doen zdlks, zo wel in de Noordelyke deelen van
Europa, als door geheel Siberie, tot op de Eilanden beoosten Kamtfchatka. LOBEL wist , voor •tweetionderd
Jaaren reeds , dat men in Indic, te Calicuc en te Goa,
van de Schorfen van allerleie Netels, langen tyd in Water geweekt, een foort 'van fvn Lywaat maakte, 't welk
in Europa vertierd werdt (*). Dos is de oirfpronk van
het Neteldoek , dat uit Ooscindie komt, niet verre te
zoeken. Weinigen , mogelyk, zullen ooit gedagt hebben, dat dit van Brandenetels gernaakt worde. 'c Geen
men nu onlangs, omtrent den aanvang van 't Jaar 1779,
bier te Lande daarvan opgegeven heeft, is der halve niets
byzonders. SCII/EFFER bereidde 'er goed Papier van (f).
De Wortel, in Water met Aluin gekookt , verwt het
Garen geol. Ook zou het Staal, in Brandenetelen-fap
gebluscht, zagter en fineedbaarer zyn dan anders. Den
flank Van een Lyk , welk over Huis ftaat kan men wegneemen, door een rykelyke veelheid van dit Onkruid in
't Vertrek te ftrooijen (§)".
Catechismu3- der Natttur , ten gebruike van Kinderen , door
TAco rinANs junior, Phil. Stud. Met een ophelderend kose.
ren Plaatje. Tweede Druk. Te Anil. by M. de Bruin,
1779. 102 bl. in 8vo.
alom bekende , en met eene in ons land gadelooze
graa g te gekogte, Catechis?nus der Namur van den Eerw.
MARTINET, is de aarileidende oorzaak van het Werkje 't
Been wy thans aankondigen. De Heer BRANS hadt, de
uitgcftrektheid en kostbaarheid des gemelden Werks in
overwecging neemende, beflooten , den Kinderen en Lie.
den van gering vermogen , een Stukje, homier voegende,
ter hand te ftellen. Zyn taak was reeds volvoerd,
toen by uit de Nieuwspapieren , en in het vierde Deel
van MARTINET, vcrnam, dat deeze Heer de hand aan
een
Kruiciboek. Antw. x581. p. 617.
(f) Verfuche von Papiermachen. Regensb. 1765.

(*) LOBEL

(§) Dit, wearvan ik zelf, meer dan eens , ondervinding heb
gehad, bewyst, dat zy een aanmerkelyken zuuren Damp nitgeevan, gel yk het Gras en meet andere Kruiden, afgefneden, doen."
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een dergelyk onderwerp zou ilaan. Dit deedt hem
befluiten zynen Abeid te rugge te houden; dan een zyner goede Vrienden porde hem tot de Uitgave aan,
niet twyfelende, of men zou in het Werk van den eenen voorwerpen en verhandelingen aantreffen , welke
men te vergeefsch by den anderen zou zoeken.
Het is verdeeld in Zeven Hoofdflukken. I. Over de
Natuurkunde in 't algemeen. Het Uitfpanzel , de Sterren,
Zon en Planeeten. II. Van den Loop der Hemellichten.
III. Van de Lugt en de Lugtverhevelingen. IV. Van het
Vuur , het Water en de Aarde. V. Van het Ryk der Dieren. VI. Van het Ryk der Planten. VII. Van het Ryk der
Mineraalen.
let nieuws , iet uitgebreids , in een Werkje van deezen aart, te vorderen, zou te veel geeischt weezen, en
niet beantwoorden aan het oogmerk waar toe het is ingerigt. Genoeg, wanneer het de behandelde Onderwerpen in een onderfcheiden en klaar licht voordraagt , op
eene wyze gefchikt naar de vatbaarheid der Kinderen:
en deezen lof zal den Schryver niet geweigerd kunnen
worden. Eene andere fchikking zou, misfchien,
meer naar de algemeene vatbaarheid geweest zyn,
Gemeenzaamer tog zyn de Menfchen met de
voorwerpen, die ons en van naderby omringen , de Drie
Ryken der Natuure bieden zich eer aan de opmerking
der Kinderen, dan de Hemelfche Lichten , en derzelver
befchryving kunnen zy gemaklyker bevatten. Het
bygevoegde Plaatje komt hun , 'c is waar, te hulp:
doch hoe duidelyk hoe eenvoudig dit ook moge voorkomen aan eenigzins geoefenden; het valt den Kinderen
bezwaarlyk, zich daar van denkbeelden te vormen: en
dit, in den aanvang van een Werkje, ontmoetende, zal
hun, mogelyk, tegen 't zelve als onverflaanbaar doen
opzien daar zy, van 't eenvoudige, tot het meer zamengeftelde , opgeleid, zich verheugen over eene ongeInerkte vordering. - Dan het vertier , daar wy
reeds een Tweeden Druk voor ons hebben , wyst uit ,
dat deeze Catechismus , by onze Landgenooten wel ontvangen wordt.
Laaten wy onzen jongen Leermeester en zynen Leerlin hooren over de Vuurverhevelingen.
Vr. Wat is de BLIXEM ?
A. Ik heb u gezead, dat de warmce der Zonne ook
one-
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olieagtige, zwavelagtige en falpeteragtige floffen uit het
Aardryk optrekt; deze ftoffe, in de bovenlugt en wolken vergaderd en in brand geraakt zynde, doet ,met een
vreeslyk geweld , de wolk, in welke zy als opgeflooten
is, van een barften, en fchiet daar nit met eene verbaazende fnelheid, of naar de Aarde of op zyde , of ook
naar de hoogte, als een fchitterende vlam, die overal
doordringt , alles verplettert, verbrandt en verteert,
wat die ontmoet ; dit vuur fchiet doorgaans al flingerende , en als een ftraal uit de wolk, waarom het een Blixem.
ar nal genoemd wordt.
Wat iS DONDER?

A. Dat fterke geluid en gedreun, het Welk den Blixem
verzelt, en door het barften van de wolk veroorzaakt
words.
Vr. Hoe komt het dat de Donderflagen zomtyds zo
lang aan een duuren, of men verfcheiden flagen hoorde,
terwyl men maar eenen Blixemftraal ziet?
A. Wanneer de Blixem uit de wolk fchiet, rolt de flag
van den Donder door de Lucht, en de te rugkaatzing en
afftuiting van dit geluid op de ongelyke wolken, veroorzaakt die langduurige dreuning: zelfs in Landflreeken,
daar veele Bergen zyn, kaatzen deze Bergen het geluid
des Donders ook af; waarom doorgaans daar de flagen
veel langer duuren.
Vr. Heeft de DONDER ook zo verfchriklyke uitwerkingen als de Blixem?
A. Neen ; gelyk de fchoot van een Snaphaan of Canon
fchade doen kan, maar geenzins deszelfs flag, zo is 't
ook met den Donder gelegen.
Vr. Hoe komt het dat de Donder dikwyls een, geheele poos tyds, naa het Licht van den Blixem, gehoord
worth ?
A. Door den verren afftand: het Licht komt veel fchielyker tot ons dan het Geluid , dit kunt gy zien, wanneer
gy op een wyden afftand een Snaphaan ziet affchieten,
zult gy eerst het vuur of de vlam van het Buskruid zien,
en een poos tyds daar naa east den flag hooren. Hoe
fchielyker wy nu den Donderflag op het zien van den
Blixem hooren, hoc digter het onweer by ons is; en wanneer wy het Blixemlicht en den Donder te gelyk zien
en hooren, is die onweersbui digt by ons, en wy in
groot gevaar.
3
Vr.
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Vr. Maar menigwerf zien wy het Blixemvuur, zonder
dat wy een flag daar op hooren volgen; hoc komt dat ?
A. Dit is een ander vuur,en wordt Weerlicht genocmd.
Diu ziet men veeltyds by warme Zomerdagen , wanneer
de Zon onder is; het zelve ontaaat, wanneer de Zwevelagtige uitwaasfemingen in den Danipkring in brand raaken, eel. die in wolken vergaderd en opeengepakt zyn,
waarom wy ook doorgaans op dien avond de flikkeringen
van bet Weerlicht by eene heldere en klaare Lucht
zien. Door bet Weerlicht, als ook door den Blixem ,
wordt de Lucht gezuiverd, en de gantfche Natuur verfrischt,waarom zy ongerneen nuttig en allernoodigst zyn.
Vr. 1k ben begeerig nu iets van de DWAALLIOHTJES Lc
hooren; is dat ook al een natuurlyk verfchynzel?
A. Zekerlyk ; die kleine Lichtjes , of Vlammetjes, zyn
Diet dan kleine wolkjes van vetagtige en' zwavelagtige
iiitwaasfemingen , die in brand raken, en door den wind
digt aan den grond heen en weder gedreeven worden:
waarom die vlammetjes Dwaallichtjes genocmd worden.
Vr. 1k heb wel gehoord dat her Spookeryen waren,
en dat zy daarom Dwaallichtjes genoemd worden, om
dat zy . de • Reizigers door hun Licht van den weg doen
afdwaalen, en in ilooten of moerasfen leiden; ook ziet
men dezelve veel op de Kerkhoven , als wanneer men
zegt dat zy iemands dood voorfpellen?
A. Dit zyn bygeloovige zottepraatjes; echtcr is het
wel gebeurd, dat Reizigers, die van den wcg afdwealden , op dat Licht afgaande, in flooten of moerasfen geraakt zyn: met dit al is het een natuurlyk verfchynzel;
want, dewy! het vuile water en de flinkende grond van
veele flooten en moerasfen zwavelagtige en vette dampen
uitwaasfemen, is het ligt to begrvpen , dat men. daar de
mecste Dwaelliehtjes ziet het zclfde heeft pleats op de
Kerkhaven, alwaar de grond door de verrotting der Lvken zoortgelyke dampen uitwaasfernt ?
Vt. Zeg my nu wet het Noorderlicht is ?
A. Een vuurig verfchynzel, dat zich fomtyds in het
Noorder gedeelte des Hernels by avond of by nagt vettoont, onder verfchillende gedaanten, nu cells heicier en
wit op dezelfde pleats blyvende; dan cons met puntige
witte firaalen near de hoogte fchietende, fomtyds vuurrood het ganfche Noorderdeel des Hemels beflaande,
fomtyds met fiikkeringen het 1Verlicht nict ongelyk,
On-
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enophoudelyk door de Lucht zweevende; doch niet fang
onder eene gedaante zich vertonende; indien het heel
Perk zich vertoont , lopen de ftralen van het Noorderlicht in het middelpunt des Hemels tot elkander toe.
Veeltyds volgt daar Regen of harde Wind op.
Vr. Waar uit heeft het zyn oorfprong ?
A. Dit is tot nog toe onzeker; alleen kap ik u daar
van zeggen, dat het zich meesttyds in den winter ver.
wont ; echter hebben wy in dezen zomer het alreeds
verfcheiden malen zees zwaar gezien.
Vr. Wat zyn verfchietende of vallende STERREN ?
A. Dit verfchynfel wordt ook door de zwavelagtige
uitwaasfemingen veroorzaakt , Welke, in kleine Wolkjes
vergaderd, en in brand geraakt zynde , nedervalt , en
verfehilt in niets anders met bet Weerlicht, dan daar in,
dat het Weerlicht fchielyk en dit verfchynfel langzaam
afbrandt, waardoor het een afgeftoken vuurpyl niet on.
gelyk is.
Leevensbefchryving van eenige voornaame meest Nederlandfche
Illannen en Vrouiven. [Tit Egte Stukken opgenzaakt. Zesde Deel. Te Amfi. by P. Conradi. Te Hari. by. V. van
der Piaats, 1779, 398 bl. in gr. 8vo.
Pen dertiental treedt, in dit Zesde Deel der Leevens,
befchryvingen, ons onder de oogen: naamlyk Graaf
WILLEM DE II ; RUDOLFUS AGRICOLA ; JACOBUS GOLIUS ;
JAN FRANS DOUWEN ; MARIA DE II; KORNELIS DREI3BEL ;
Graaf FLORIS DE V ; ALBERT DURER ; FRANCISCUS JUNIUS ;

I .en WIL•
IV. 'c Zelfdei, 't geen wy meermaalen ten op.
zigte deezer Leevensbefchryvingen , by de voorgaande
Stukken opmerkten zouden wy hier molten herhaalen.
De wyze van uitvoer blyft zichzelve gelyk. Om, derhalven , niet tot herhaaling to vervallen, zullen wy thana
alleen ten voorbeelde, gelyk wy uit de andere Deelen
gedaan hebben, Ceti Pcrfonnaadie kiezen; en valt hier,
kortheidshalven, onze keus op KORNELIS DREBBEL ; van
wien wy het volgende verflag aantreffen.
„ De fraaie vindingen , welke dcezen vernuftigen Va.
derlandfchen Wysgecr worden toegefehreeven , doen hem
II 4
CCPIETER DE HUBERT ; MARIA LOUISA ; WILLEM DE
LEM DE
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eene plaats verdienen , onder de voornaame Mannen van
Nederland. Alkmaar was zyne Geboorteplaats ; bier
kwam hy ter waereld in de Jaare 1572. Wie by tot-Ouders gehad hebbe is niet gebleeken : zeker is het dat zy
van meer den gemeen aanzien geweest zyn: dewyl bekend is, dat onze Kornelis een Broeder hadc, die van wegen de Stad Alkmaar zitting hadc in de Vergadering d.n!
Algemeene Staaten. Al vroeg lief Drebbel een overheerfchende zugt tot de Wysbegeerce blyken; bier in oefende by zich zo vlytig en maakte zulke vorderingen, dat
de vermaardheid zyns naarns doordrong tot in het paleis
van Keizer Ferdinand den II, dien de ongemeene begaafdheden van den vernuftigen Hollander bewoogen , om zynen Zoon aan deszelfs onderwys te vertrouwen. Van
deezen aanzienlyken post kweec by zich met zo veel
yver en trouwe, en met een zo goeden uitflag, dat de
Keizer, hem een blyk zyner gunfte willende fchenken,
Drebbel onder het getal zyner Raaden aannam. Dus in
blaakende gunfte by den Keizer ftaande, bleef de fortuin
hem gunflig, tot dat by den ouderdom van acht- en veertig Jaaren -bath bereikt ; thans fcheen die wispeltuurig,e
Vrouw hem den rug toe te keeren, Toen Frederik ,
Keurvorst van de Paltz, toenmaals Koning van Boheme,
de Stad Praag bemagtigde, wierden veele van des Keizcrs
Raaden gevangen genomen en ter dood gebragt. Drebbel
wierd in de gevangenisfe geworpen , en van alle zyne
goederen heroofd; cloch, door tusfchenfpraak der Algemeene Staaten en des Konings van Engeland, verkreeg
by zyne vryheid; zedert vertrok by na Engeland, aan
welks Koning by ten gefchenke werd gezonden. Drebbel, den Vorst zyne erkentenis willende betuigen voor
her aandeel in de wederbekoming zyner vryheid, deedt
hem een gefchenk van een glaazen bol, in welken hy,
door de kragt der vier hoofdttoffen , eene altoos duurende beweeging veroorzaakte. Op deezen bol, kon men, in
den tyd van vier- en twintig uuren, waarneernen , alias
war in het tydverloop van een Jaar op de Aarde yourvalt , en aldaar alle jaaren, alle dagen , alle uuren, den
loop der Zonnc, der Maane , der Planeeten en der Starren opmerken. Door rniddel van deezen zelfden bol kon
men begrypen, waar in de koude beftondt; welke de
oorzaak zy der eerfte beweeginge; welke de oorzaak zy
der Zone; hoe dezelve den Hemel, elle de Starrcn , de
.Haan ,
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Maan, de Zee en de Aarde in beweeging houde: welke
de oorzaak zy van den Eb en VIoed , van den Donder ,
Blixem, Regen, Wind en hoe alle Bingen groeijen en
toeneemen, enz. Breedvoerig heeft Drebbel alle deeze verfchynzels en derzelver oorzaaken en uitwerkzels
ontvouwd, in zyn Werk de Eeuwigduurende Beweeging
genaamd.
„Behalve deezen Bol , vervaardigde by een Schip, waar
rnede men onder water kon roeijen, van Westmunfter
tot aan Greenwich, en zelfs nog verder,, indien men daar
toe lust hadde. Daarenboven konde men , in dit Schip,
zonder behulp van kaars of lamp, zien, en in een bock
leezen. Verfcheide Jaaren naa den flood van Drebbel,
heeft men nog dit Schip zien leggen aan den oever van
den Theems. Hy wist zekere werktuigen te vervaardi.
gen, om den Regen, de Donder en het Weerlicht za
natuurlyk na te bootzen, als of dezelve onrniddelyk van
boven uit de Iucht kwamen. Door middel van andere
werktui gen wist hy eerie koude voorttebrengen, gelyk
aan de Winterkoude. Op verzoek des Konings, nam by
bier van eens de proef in de Zaal van Westmuniler, dacr
by , op een zomerfchen dag, eerie zo felle koude deedt
ontftaan, dat de Koning en de Hovelingen, die hem vergezelden , genoodzaakt waren, zich van daar te begeeven. Met een ander werktuig, kon hy uit een Put of
Rivier eene groote-menigte waters teffens omhoog brengen. Daarenboven Veritondt by de kunst, om zelfs midden in den winter Eende- en Hoender-eyeren te doen uit•
broeden, zonder dat zy van Vogels gedekt wierden. Hy
kende het geheim, oni, door behulp van zekere werktuigen, aan de oogen der aanfchouweren allerlei foorten
van Schilderycn te vertoonen , zonder dat 'er iets weezenlyks voorhanden was. Hy vervaardigde een glas in
zulker voege , dat 't het Iicht eener kaarze, aan het ander einde eerier groote Zaale geplaatst, tot zich trok,
en licks genoeg van zich gaf, om by 't zelve met ge.
mak te kunnen leezen. Hy konde eene foort van vlakken Spiegel maaken zonder eenige ruiten of facetten,
welke het voorwerp, 't geen daar voor wierd gehouden,
zcvenmaalen re rug kaatfte, zo dat , wanneer men zich
daar in f'piegelde, 'er zeven tronien gezien wierden.
„ Alle deeze en veele andere wonderftukken, te veele
om ze op te tellen, vervaardigde Drebbel door de kennis
5
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nis der Wysbegeerte, zonder dat by de toevlugt nam
tot de zogenaamde Toverkunde, eene ydele en bedrieg.
lyke Weetenfehap. Hy ftierf te Londen, in den Jaare
1634.; het: twee_ en zcstigfte zyns ouderdoms".
Het verwondert ons, dat deeze Leevensbefchryving,
zo veele vindingen van onzen Landsgenoot DREBBEL op.
tekenende , waar onder 'er niet weinig voorkomen , die,
om begrecpen te worden, vry wat opheldering zouden
vorderen , met zyne aantekening niet verwaardigt : hoe
eenigen hem onder de Uirvinders der Microscopen plaatzen, en met volkomene zekerheid hem de eer toekomt
van den eerften Thermometer vervaardigd te hebben. Hoe
gebrekkig en onvolkomen dit vsln werktuig ook mogt
weezen, en in geege vergelyking komen met onze tegenwoordige Thermometers , verdient de winding daar van
eene onderfcheidende optekening. De Abt NOLLET doet
onzen Hollander regt , als hy fchryft. „ .Dit voortreffelyk
„ en ter bevordering der Weetenfchappen zo nuttig
Werktuig, eenen ARCHIMEDES waardig, ontving de
Waereld,
voor de eerfte maal , uit de handen van een
3)
„ Boer in Noordholland (*) , DREBBEL genaamd."
De Unie van Utrecht herdacht in eene Kerkrede over P f. CXXII I.
I b . benev ens eenige Gefchiedkundige Byvoegfelen , ten grooten deele uit echte ongedrukte Stukken te lamest gebragt ,
door A. ' S GRAVEzANDE, Bedienaar van 't H. Euang. te
lifiddelbur g , en Lid van het Zeewwfche Genootfch-. der
rveetenfch. te Vlisfingen. Te Middelbur g by P. Gillis.
fen 1779. Behalven het Voerwerk en het Register 277
bladz.
een- en anderwerf hebben wy proeven gezien
R eeds
van den lust des aeagten Opftellers deezer Kerkreden, tot bet onderzoeken van 's Lands Geichiedenisfen,
en van 's Mans bekwaamhcid, tot het behandelen van
on-

(*) Zie NOLLET Nat. Lesfen IV. Deel; I.I. St. bl. 573. &c. waar
de NederduitichePertaaler , op den naam'van Boer hew gegeeven ,
eene gepaste aamnerking maakt, en voorts uit de Kronyk van Alk.
maar de voornaamfte byzonderheden', onzen DREBBEL betreffende,

opgeeft.
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kanderwerpen van die natuur; 't welk eigenaartig een
gunftig vooroordeel voor dit zyn Gefcbrifc te wege
brengt. En wy durven den Leezer verzekeren, dat by
zig, op de leezing daar van ,niet te lour gefteld zalvinden,
Zyn Eerw. zyne Text beknoptlyk afhandelende, en zyne Leerreden, naar de tydsomftandigheden, met ene weigefchikte Toepasfmg fluitende, verleent ons, tusfchen
beiden , een geregeid verflag, eerst van de ouiftandiglic,
den des tyds, in welken de Utrechtfche Unie getroffen
werd, en vervolgens van 't voorgevallene, nopens het
treffen en tekenen der Unie zelve, met de gevolgen daar
van. Men vindt 'er in, niet alleen eene gefehiedkundige voordragt van dit merkwaardige gedeelce van's Lands
Historic, maar tevens oordeelkundige aanmerkingen over
deeze en geene byzonderheden, welken getuigenis clraa.
gen , van 's Mans oplettend en vertlandig onderzoek.
Zommigen deezer aanmerkingen zyn in de Leerreden zelve ingevlogten; maar anderen zyn 'er , by manier van aantekeningen, onder aan gevoegd. Vermits 'er wyders, onder de aldaar befchouwde onderwerpen, ook eenige ge•
vonden werden, waaromtrent de Eerwaarde 's Gravezande
nog wel jets breeder had te melden, dan aldaar met welvoeglykheid geplaatst lion worden , zo heeft zyn Ed.
nog eenige byvoegzelen aan deeze Leerreden gehegt;
welken ter nadere ophelderinge ftrekken, zo van 't geene
bier gemeld is, als van deeze en geeneStUkken , waarvan
by gewag gemaakt heeft in zyne Tweede Eeuwgedachtenis
der Middelhurgfche Vryheid (*). Ter dier oorzaake mag
men dit Gcfchrift ook eenigzins aanzien , als een VerYolg van dat Werk , 't welk eene Historifche aaneenfena_
keling der ge'oeurtenisfen van Middeiburg behelst , waartoe ook de lotgevallen van andere Zeeuwfche Steden be.
trekking hebben , gelyk ook de Zeeuwen in veele andere gebeurtenisfen van ons Land geen gering aandeel
Madden.
De Byvoegzels gaan over het ontzet der Stad Leyden,
benevens de oprigtilrg der Hoogefchoole aldaar; in welke aantekeningen zyn Eerwaarde hovenal itaan blyft, op
zulke byzonderheden, die de Zeeuwen hetreffen. Veiuer deck by ens in dit aanhangzel mede eenige nadere
waal.
Zie Hedend. Yazd. Letteroef.

D. bl.
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waarneemingen nopens de inneeming van Zierikzee, en
't voorgevallene in die omftandigheden; met eene nevensgaande aanmerking over de Pacificatie van Gent. En
zo ook wegens de SatisfaCtie, waarmede de Stad Goes,
en het Eiland van Zuid-Beveland, als mede de Stad en
't Land van Tholen, zig begeeven hebben, onder het
Stadhouderfchap van Prins Willem van Oranje. By. deeze Stukken, die grootendeels tot de Zecuwfche Gefchiedenisfen behooren, of vooral met betrekkinge tot dezelven opgefteld zyn, en ter ontvouwinge of nadere ophelderinge van etlyke voorvallen dienen , komt wyders eerie Naamlyst der Leden, die op de Nationaale Synode te
Dordrecht , van den 2 tot den 18 Juny 1578 , verfchec•
nen zyn; met een daarby gevoegd kort Historisch berigt van dezelven, zo ver ze tot kennis van zyn Eerwaarden gekomen zyn. Hieraan volgt eene Bylage, no.
pens een Fransch Gefchrift, in den jaare 1578 uitgegeeven, getyteld Lettres d'Avertisfement &c., en ook in 't
Nederduitsch gemeen gemaakt , onder den tytel van Brieven van Advertisfement, oft Waarfchouwing, gefchreven aan
den Edeldom ende andere Gedeputeerden van de Generale Staaten van de Nederlanden, by eenen Dienaar van den Heere
Don Jan van Oostenryk , met de antwoorden daarop dienende , enz. Uit deezen Tytel, en de daarmede overeenkomitige opftelling der Brieven, zou men gereedlyk afleiden,
dat dit Tra&aat behelst, eene daadlyke Briefwisfeling ,
tusfchen de bovenaangeduide Perfoonen, in 't Iaatst van
't jaar 1577 en 't begin van jaar 1 5 78. Dan de oplettende 's Gravezande heeft al voor eenlgen tyd de ongegrondheid bier van opgemerkt; en nadere onderzoekingen hebben hem, gelyk by in deezen toont, in zyne gedagten
nopens deeze Brieven bevestigd. Agtervolgens het hier
gemelde , is 't genoegzaam blykbaar,, „ dat dit Werkje ,
in 't Fransch en Nederduitsch te Frankfort 1578 ge31
drukt, beftaat uit ele tfanzenvoeging van twee Traaaa53
„ ten ; voor eerst uit de herdrukte of nagedrukte Epi3 , ties Belgiques, te vooren afzonderlyk in 't Fransch
(Deeze Brieven
„ gegeeven , te Rheims 1577.
„ zyn alle van de hand van eenen Dienaar van Don Tan;
„ doch 't is onzeker en zelfs twyffelagtig, of ze voor.
„ of wel ooit in gefchrift waren afgezonden, cer ze te
„ faamen gedrukt zyn, aan de daar in genoemde Ede„ lea, en anderen. Veeleer fchynt men te mogen ver„ moe-
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trioeden, dat men de Epitres Belgique!, of het eerfte
gedeelte deezer Verzamelinge hebbe te houden voor
een Traetaat , briefswyze gefchreeven, ter verfchoo.
ninge van Don yan (*); ten einde , onder die gedaante ,
If
de hyfondere perfoonen daarin genoernd , te zeggen, 'c
geen men hun, met verfcheiden oogmerken, onder 't oog
53
van 't gemeen, wilde zeggen.)
„ Dat wyders het andere gedeelte in de Frankfortfche
uitgave by deeze Brieven gevoegd, beftaat uit eene
wederlegging dier Brieven, by wyze van Antwoorden,
37
uit eerie Pen ; zoo dat de Antwoorden niet afkomftig
zyn_ van die Edelen , Staaten enz., waaraan de Brieven
voorkwamen te zyn gerichc; maar dat alle die Ant!) woorden zyn opgefteld , door eenen en denzelfden,
maar tot nog onbekenden Schryver,, die met eenen dooren aan zichzelven gelyken ftyl, achter elken
gaanden,
13
Brief
een
Antwoord heeft ingevoegd, en te Frankfort
77
ter wederlegginge der gemelde Brieven in druk uitge„ geeven. ”
Voorts behelzen deeze Byvoegzels nog een kort gefchiedkundig herigt, becreffende de Gemagtigden van Zeeland tot de Unie , te weeten Willem Roelfius , Pieter de
Ry:ke , Nicolaas Blanck, en Gaspar van Vosbergen.
Benevens oordeelkundige bedenkingen, over het verfchil
in de onderteekening der Unie, tusfchen de oude affchriften en afdrukfels naar de Copie Autenthiq van Lamzweerde ,
en de oorfpronglyke getekende Unie ter Secretary van den
Raad van Staate beruscende, en op derzelver last in 1778
keurig gedrukt. Mitsgaders eene gefchiedkundige
opheldering, raakende de aanftelling van den Raad der
nadere Unie, Welke omtrent 18 maanden be(taan heeft;
en van die des Landraads wat laater, in de plaats van den
eerften , trapswyze, ontworpen en ingevoerd; die weder
een einde nam in 't Jaar 1584, met het verraaderlyk
7f

om-

(*) Don fan, bemerkende dat by door de Wapenen geen voordeel kon bekomen, heeft zig vermoedelyk, buiten andere listen,
ook van dit middel willen hedienen, om de Gewesten te verdeelen en van elkander te fcheuren. Hier toe heeft men dan ook,
gelyk de Eerw. Gravezande insgelyks opmerkt, naastdenkelyk te
hrengen een ander Gefchrift, getyteld Remontrances aux habitans
du Pays bas, pour les reunir au devoir de vrays et loyaux fubjets.
Far Brechmus Damvis Seigneur de iiiflorie, A Rheims 1$78,
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Prins Willem, toen men bedagt was op ec,,

ne nieuwe Ref.Y,eering, en de verdere tydsomftandigheden
n ieuwe fchikkingen te wege bragten. In 'c een en

ander Stuk vindt men verfcheiden byzonderheden, die
e Lief hebbers onzer Gefchiedenisfen met genocgen zullen nagaan; ten welke gevalle de Eerwaarde 's Gravefiznde hier ook ten laatfle geplaatst hceft, de geheele cle
'van Overysfel , van 8 Maart 158o, waar mede die Provincie zig toc de Unie gevoegd heeft, welke tot nog, dus
in zyn geheel, door den druk niet gemecn gemaakt was.
Abrege de l'Hiftoire des Provinces Unies , des Par-Bas.
A Utrecht chez G. v. d. Brink yansz. 1772. Sans la
Preface 346 pp. in 8vo.

py

de Nederduitfche uitgave van dit Werkje, hebben
wy 't zelve reeds als nuttig aangepreezen (t);
meer daar de 01-Atelier 't hoofdvereischte van een Kort
Begrip, te weeten van, met agterlaatinge van het overtoliige , heknopt , en egter volledig te zyn, zeer wel
in ' t oog gehouden heeft. 't Verdiende des, ter meetdere veripreidinge, wel eene Franfche Overzetting; als
by uitflek gefchikt , om den Buitenlanderen te meet gelegenhcid te geeven , tot een gereeden weg, OM de Gcfchiedenisfen van ons Vaderland, in derzelver famenhang, kortlyk na te gaan.
Vitgeleezene Gedagten van Pans CLEMENS XIV. (Ganganelli.)
Verzawld uit deszelfs Brieven en Redenvocringen. Te
darn by Yntema en Tieboel 5779. Behalven het Poorwerk i8i.
bladz. in otlavo.
Meer
eer dan eens hebben we gelegenheid gehad, om den Lezer
het leerzaine der Brieven en Redenvoeringen van Paus
Clemens XIV onder 't oog te brengen; des wy derzelver nuttigheld overbekend mogen achten; en tevens vostftellen , hoe een
ieder ligtlyk kunne begrypen, dat een Man van oordeel veie byzondere Stukken, die hem bovenal opmerkenswaerdig voorkwamen, uit dezelven by een konde zamelen. 't Zal delhalve niet

M

Doe-

(t)

Zie

Iledend. Pad. Lett,roef. VI. D. bl, ;2o.
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toodig Zyn , de ene of anderd proeve van deze Uitgeleezene Gedag,
ten to herde to brengen; 't zy genoeg te zeggen, dat de keuze,

naer uitwyze van derzelver inhoud en fchikking, ten overvloede
toont, dat de Verzamelaer bier in niet onhezonnen, maer integendeel met eon welberaden overleg, te werk gegaen zy; zo dat men
in het byeengebragte niets vinde, dan 't geen daedlyk uitmuutend,
leerzaem en nuttig is. - Ene meer byzondere opmerking
vordert hier, oozes achtens, het bedoelde dezer verzamelinge;
waerom wy wat bepaelder zullen ftilftaen op de Opdracht en Voorreden voor dit Werkje geplaetst, welken ons desaengaende vetflag geven.
Derzelver Schryver, een Proteftant , zo als hy zelf uitdruklyk
zegt , en , naer men ons berigt , den der ihans geachtfte Leeraren onzer Nederlandfche Kerke, die zyne Landzaten reeds meer
dan eons op de vruchten van zynen weldenkenden Geest, zo
leerryk als aengenaem, vergast heeft, draegt dit Stukje op aen
de Roomschgezinden van Nederland. Meermaels , gelyk hy-te
kennen geeft , vruchtloos overleid hebbende , hoe by zynen
Roomschgezinden Landsgenooten, door zyne pen , dienst zou
kunnen doen, op ene wyze, welke gefchikt was , om by hen invloed te kunnen vinden ; is het hem ten laetfte, zo hy zich
vleit, gelukt eon weg te ontdekken , fangs welken hy zyn bedoelde zou kunnen bereiken. De Brieven en Redenvoeringen
van Pans Clemens XIV, waerdig oin van Roomfchen en Onroomfchen gelezen to worden, kwamen hem ten dezen opzichte
by uitnemendheid dienftig voor; overtuigd van derzelver nut, en
bevroedende dat 's Paufen naem in dezen krachtig kon medewerken ; wenschte by derzelver lezing en overdenking, ter uitgebreidernuttigheid, ook onder de Leden der Roomsch-Catholyke Kerke
hier to Lande algeme.ner to maken. Zulks bewoog hem, duchtende
dat de kostbaerheid van 't gehele Werk, in dit geval, by velen
tot one hinderpael mogte ftrekken, een hulpmiddel daertegen aen
te wenden, dat te gelyk ter hetere bevorderinge van zyn oogmerk
kon dienen. Hy hepaelde zich des, om.... doch wy zullen liever des Schryvers eigen woorden in zyne Opdracht laten volgen.
„ Op dat intusfchen, zegt by, door eenige uitgebreidheid en
kost,baarheid, niemand, die niet gewoon is veel boeken to koopen
en te leezen, worde afgefchrikt van eon Werk, dat hem en zyne
Kinderen tot een gezegend behoedmiddel tegen vee p vooroordeelen , en tot een leidflar tusfchen ongeloof en bygeloof , zou bunnen verftrekken, was 'er niets beter dan het voornaamfte, dat bier
toe dienen kon, dat voor het begrip van Eenvoudigen en Kinderen het vatbaarfte was, uit to zoeken , en hun in een kort begrip
en gefchikte orde onder het oog to brengen. Ik ftolde dit aan hun ,
.die de Nederduitfche Vertaaling bezorgd en kkostigd hadden,
voor; ik overtuigde hun gereedelyk van het nut, dat hier uit voor
anderen zou kunnen fpruiten, en dit was genoeg. 1k ging dan aan
bet werk, en doorwandelde in do oogenblikken, dig ik daar toe
kon
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kon afzonderen , deezen lusthof telkens met een nieuw vermaak:,
ik zamelde blo'emen van een zeker zoort met alle zorgvuldigheid
op, en fchikte ze in deezen ruiker, welke ik u heden aanhiede.
Meer heb ik niet veriigt, en minder kon ik ook niet, zou ik eenigerwyze beantwoorden aan het genoegen en nut, dat ik by elke
wandeling genooten heb. Denkt toch niet, neen denkt niet, dat
'er een adder order de biaden verhorgen, eenig toeleg op uw geloof mede vermengd is. 1k wil my in veritanci nog deugd met
uwen OANGANELLI gelyk ftellen; maar dit durve ik openlyk your
cop en Menfchen betuigen, dat zyne oogmerken niet zuiverder
dit geval konden zyn, dan de myne. Ik heb my, daarom, ma vergelyking van den Franfchen druk met de getrouwe Nederduitfche
Vertaaling in alles aan de laatfte gebonden, hehalven in eenige
weinige plaatzen, daar de vioeibaarheid van den Styl, of de duideIykheid, eenige verandering fcheen re vorderen; welke van te weie
nig belang zyn om aan te ftippen. Zorgvuldig heb ik my gewigt ,
van eenige plaatzen zoo nit hun verband te rukken, dat ik door
eene verininkte voorftelling u in denkbeelden zoude brengen, die
met de gedagten y in CLEMENS niet overeenkwamen: zelfs hub ik
my niet alleen opgehouden by zuike ileilingen waarin wy met u
van een gevoelen zyn; maar ook de zodanige ingevlogren, wa,rorritrent wy veifchillen, op dat gy al do gedagten van uw Opperhoofd zoudt weeten over een ondeiwerp, dat by u van gewigt is.
Zoo heb ik gehancield in opzigt van het Kloosterleeven, waar over
zommigen ie hooge, rmderen misfchien te laage gedagten voeden;
maar waar over GANGANELLI best kon oordeelen, die de voor• en
nadeelen van het zelve by ondervindmg kende. Ik wensch
dan, dat myne poogingen uwe goedkeuring mogen wegdraagen,
en gy van mynen arheid, voor welken ik geene andere erkentenis
van u vordere, een nuttig gebruik zult maaken voor u zelven, en
voor uwe Kin jeren. Voor u zelven, daar gy de beste y ourfchrifien dcr opvoeding in de twee eenite hoofddeelen, en de beste
regelen ewes Levens in de volgende, zult aantreffen: -etz
y our e Kinderen, welke gy, buiten de H. Schrift, geen beter
beginfeien, overeenkomftig uwen Godsdienst, kunt inboezemen,
dan overaf verfpreici liggen in ele Brieven, welke deeze uwe
jongst overleden Pans, aan zyne Vrienden , Gee , telyken van allerleie orde, Bisfchoppen en Kardinaalen gefchreeven heeft. Houdc
u geduurig .nier merle bezig, op dat ze u en him eigen mogen
worden; en wanneer dezelfde geest van gemaatigdheid, van z= . gtnmedigheid, van nechigheid en Christelyke liefde in uwe huizen
en harten huisvest, zoo zult gy gelukkig zyn, en uwe Kinderen
zullen tot beminnelyke en nuttige Leden van de Maatfchappy opwasfen".
By dit eerfle bedoelde Imam vervolgens een tweede oogtnerk ,
waervan de Schryver in zyne hier yen gehechte Voorreden , in
welken by dit Stukje zynen Protettantfchen Lancisgenooten niet
Met de oprichting naertilyk
min ernitig eribeveelt, verflag
van
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van Armfchoofen, bier, en daer in ons Vaderfand, welke ook
yoor de Roomschgezinden opengezet warden, zonder enig.n indrang to maken op de leerftellingen en gebruiken der RoomCche
Kerke, „ be y ond men zich, zegt zyn Eerwaarde, zo my onder.
rigt is , by de halfjaarige uitdeeling der pryzen , in opzigt van
de RoomCche Kinderen , meest verlegen. Bvbels, Testarnenten,
Plalmboeken of Proteilantfche Zedefchriften kon men hun niet
geeven; en egret wilde men ook hun gaarne lets van dien aart
fchenken, waarvan zy een nuttig gebruik zouden kunnen en witlen maaken. Daar de geheele verzameling van Brieven van
cANGANELLI te kosthaar en ook to otnilagtig was, hegreep ik,
dat zulk een Kort Begrip aan het goede oogmerk beter zou kunnen voldoen. 1k hoop , dat het van anderen ook zoo begreepen , en dat deeze Gedagten onder die Schriften gerekend mogen worden, welke tot befchaaving en verbetering van yeeler
barren en zeden, by uitneemendheid, gerchikt zyn."
Wy kunnen, aengezien den voortreflyken inhoud deezer Vetzamelinge, den geachten Heer, die dezen arbeid wel op zich
heeft willen neemen, in dit geval niet berchuldigen van al te
hooge gedhchten desaengaende te voeden. hot byeengebragte
fpreekt hier zo duidelyk, dat wy niet twyfelen, of verilandige
Roomfchen en bercheiden Proteftanten , zullen dit eenpar g getuigen. Oak hebben wy , no en dan, met veel genoegen bemerkt, dat dit Gefchrift, ter wederzyde, zo in het ene a/s andere opzicht, by velen in aenmerking komt; des 'er hoope zy,
dat het zelve eon mitten invloed zal hebben, ter bevorderinge
van Kennis en Deugd; by Roomfchen, daer het ool fpronglyk uit
den fchoot der Kerke komt; en by Onroomfchen, daer een oardeelkundig Proteftant het der moeite waerdig geoordeeld heeft
de hand aen 't werk te flaen, om alles indiervoege in te rich.
ten ,dat het ten meesten algemeenen nutte zoude kunnen dienen.

J• BJORNSTXtiLs Reize door Europa en het Oosten. Tweede Deel
bevattende Midden- en Opper•Italie. Te Utrecht, by G. v. d.
Brink Jansz. en te Amflerdam by de Wed. van Esveldt en Holtrop, in gr. 8vo. 369 biadz.
nvertollig zou het weezen, en op loutere herhaling uitkomen,
' indien wy het byzondere, dat deeze Reisbefchryvende Brieven van veele andere onclerfcheidt, ophaalden , wy hebben het,
ten overvloede, gedaan, in ooze Aankondiging van het Eetfie
Deel (*) dun wy kunnen niet nalaaten met den Hoogduitfchen Uit.
geever aan te merken, dat naar maate de Schryver in het vervolgen zy,ner Reizen, meet kennis, meet ondervincling, en ryper
oor-

(*) Zie Algemeene Itaderl. Letteroeff. I. Duel.
U. DEE!. . A LG. LETTCR. Q. 3.
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oor dcul heeft moeten verkrye'en, en de laater berigten der Landeup
door wake by ge:eisd heeft, in Ouit s claand zeldzaander werden,
do waarde deezer Brieven. mcn reeds aan het eerfte beet
toegekend heft , by de inente Leezers zal vermeerderen. lmmers
heeft de Heer B IORNsTAdr., in het eerst, nooit kunnen denken,
dat zyne Brieven tot zulk een merklyk aantal zouden amgroeijen,
en ten eenigen tyde eene byzondere verzameling waardig zyn; dus
heeft men zich nict to verwonderen, dat de eerfte Brieven, voor
zormnige Lezers, zulk een ove,vioeci van aangenaame berigten niet
he rdhen behelzen , als wel de volgvden: cone omflandigheld , die in bet beoordeeten des:zer Brieven, en in het bepaalen
van cl,:rzel:er egte waar 'e, vottl,r,:kt in aaomerking moet komen.
Dit oncl,..rfeheid tusfthe
eerfte en laater Brieven zalneu nog
to klaarder onld .kken in de voigende Deelen, welker inhoud,
L ezer nog aangenaamer en bevalligei moet wor •
dad enbovel,
den : •vyl do berigte nieuwer zyn. De Brieven uit Konjlantinopel
inzooderheid , ..v e'Ren
Litter- en Staatkundige berigten bedie, welke men op de nog aanftda-lcie Reis , door het
vatten ,
Oosten en iang, Kest van Bdrbaryen to wag_en heeft, zullen de
aand £t van het litibWek tot zig trekken, d„ar men reeds nit eene
ve,taalde proeve over derzelv,r gewigt knn oordeeen. De Brie
Oil I urkye maaken reeds cone as zienlyice verzameling nit , en
in het algemeed zal men in het vervo:g minder reden van klaagen
hebbe dat de Brieven van den er
njOrirtsaii, lets aan de waar.
de vcn nieuwigheid verliezen, aangeaien de fleer ciOkwELL,
thans cone ZAre.dfche uitg raf Liaar van under lianden beeft, en
char mode, ;liar maare d; Brieven van den Schryver inkomen,
by h'aden vo)rtgaat: her dooi zal dc Vertaaler zig in (tat getteld
vinden, urn de volgende Deelen , zonder lange vertra , eing, te levere . ' Jammer is het dat deeze naCpcurende Reiziger die
de geleerde wereld, door zyne nieuwfte narigtcn verpligtre, den
twaaliden van Hooimand des Jaars 1779, te ,S(don chi in Griekenland oveileden is
tlet tegenwoorciige Tweesie Deel bent de Reis door Midden.
en Opp:fr- Italie. Waar de He... 13J5EtNSTam., mar zyne gewoonte,
leevende en doode Geleerden bezoekt , of zyne ontmoetingen met
de eerie Lieden in het Ryk der Letteren en fraaije Weetenfchap,
pen, en in de voornaamfte Boekeryen, hefchryft. Geen wonder
dat by zich eenen ryd to Rome ophoudt in welke Stad
zo veel te vioden was van Koningin CHRISTINA, 't geen by als eels
eed , zeer met zyn Land ingenoinen, vlytig opfpeurt en breedfprdakig mededeelt; eekige min bekende byzonderheden, deeze
Voril:n, die cone zo zel .zaam,; rot fpeelde. hetreffende, zict TITCrk
idi2r g'...boekt. Rome 17erd deezen Vaderlandlievenden Reiziger te
aangenaamer, cm da;. by 'er n(gen zyner Landsgenooten, en by de,
reeste Geleerden een alierbenscht onthaal kntving. 't Zai niet onWCCZell, daar in deeze Reizu ons zo yule ommoctingen
pct .Iiooge Stand6pei:foonea ea Geiceulsa vooiliowen
vernag
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te geeven, van het gehoor 't welk hy met zyne Landsgenooten
hadt by zyne Heiligheid Paus cnEmaNs DEN XIV, ons zo bekend
door zyne Brieven , enz. „ Wy," dus fchryft onze Reiziger, do
voorbereidende byzonderheden vermeld hebbende , ,wy verfcheenen
'al morgens in des Paufen vertrekken: men fchreef aile onze naamen op, die daar op den Paus aangemeld werden. Toen wy, vervolgens, binnen geroepen werden, verzogt men ons onze degens
af te leggen , by aldien wy niet alien in Krygsdienst waren: dus
leiden zommigen van ons Naar Zydgeweer in het Voorveltrek af,
eenigen, naamlyk die Dialers waren, behielden hetzelve: maar
alien moesten wy onze hoeden in de Voorkamer laaten: netreffen.
de bandfchoenen, mof en rotting, niene nd mag daar mede in het
Pauslyke Paleis, of in de Kapel, zelfs niet eens door de eerfte
Wagt, gaan. Ik had de ear, eerst binnen te treeden, en het
woord te voeren, wyl het myne heeren Landsgenooten zo begeerden. — De Pans was geheel alleen in het vertrek, daar by
ons ontving. De Majlro di Camera doet de deur open en we :er
toe, maar gaat niet binnen, als iemand gehoor heeft. Als wy binnen trades, en met het gewoon gebruik deknie'n te buigen wilden beginnen, waarvan men ons reeds in bet Voorvertrek onderxigt had, zeide de Paus , met een lachend wezen „ dat is niet noodig, treed flechts nader," ja hy trad ons zelfs te gemoet: wane
zyne Heiligheid zat niet, maar ftond toen airy binnen kwamen,
en bleef geftadig ftaan. Anders is de gewoone plegtigheid, dat
mien driemaal de knien moet buigen als men binnen komt, eens
aan de deur, dan midden in het vertrek, en eindelyk voor den
Pans, als men hem den muil kust. De thans regeerende
een zeer verlicht vernuft, is geen liefhebber van plegtigheden en
beuzelaryen, en ontvangt elk , inzonderheid Vreemdelingen , op
eene wyze, die hem algemeen bemind maakt. Hy vraagde ons, of
wy alien Zweeden waren? Ik antwoordde, la: en dat van ons zulk
eene groote bezending kwam, om zyne heiligheid om vergifnis te
fineeken. — „ Vergifnis!" zeide by, en zag my met eenige verlegenheid nan. „ Om vergifnis," voer ik voort , „ wegens bet
„ kwaad,dat onze Voorouders de Gothen, in Rome , aange:igc heb,, ben, wy hebben thans beteren fmaak, en zyn meer verlicht,
„ wy komen om weder te herftellen, het geen zy verwoest heb,, ben. Gy ziet bier den heere Graave van CRONtiTEDT , eenen
„ beroenadenBouwkundigen uit Zweeden, by zal voor uwe Heilig.
„ heid Paleizen bouwen; zyn beer broeder zal alle zyne kendighecien in de Vestingbouwkunde in 'c werk ftellen , om de
„ muuren en vestingen weder op te bouwen, die de Gotheu ter
„ nedergeworpen hebben, enz." lit hai nog nauwlyks nitgefproken , als by begun te lachen , my omhelsde, en voor zulk eene
groote aanbieding danitte; naJerhanui hield hy my gelladig by de
hand vast, en fprak veal met ons. Ik zeide hem, dat wy ook
een beroenaden Zweedfchen Beeldhouwer in Rome hadden, die
van onzen hedendaagfchen fmaak in Zweeden' tot een bewys
I 2
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arekte, en dat Alen te . zamen , die de eer madden tegenwoordig te
zyn, beniirmaars der weetenfchappen en fraaije kunflen waren, en
hem alien onze gehoorzaame dienften aanboden. Hy vraagde naar
den naam' des Beeldhouwers , en toen lit den Heer saitorti, noemde, zeide hy , dat by dien naam kende , en met veel lof van hem
had hooren fpreeken. Hy ondervraagde ons, hoe lang wy in Rome
geweest waren, hoe ons de Stad geviel, of wy in onze Woofl ing wel bediend werden, en dergelyken. Ik antwoordde hem,
dat het ons onder zulk eene wyze Regeeying aan niets" onthrak. Ik
ben 'er zeer op gefteld, zeide by, dat Vreemdelingen wel bejegend, worden , en 'wel zo dat zy reden behben on) vergenoegd te
zyn. Hy vraagde wat ons het meest geviel van het geen , dat wy
in Rome gezien hadden? „ Joist het geen wy thans zien," antwoordde ik, „ zulk een fpraakzaamen en liefderyken Regent, die
;, tevens geleerdheid en weetenfchappen bemint , waar van Wy in, zonderheid in' het Mufeum, door hem in bet Vatikaan aange„ legd, zo veele bewyzen kennel).” De Paus drukte my de hand
en zeide.'„ Ik wensch zulk eenen roeth te verdienen." Ik fprak
evervOlgens ook, hoe zeer wy verwendeid waren, zo veele taalen
in de propaganda te hooren , zo veele Vreemdelingen uit verre Landen in 'Rome te zien; als mede, dat wy gehoord hadden , dat zy.
ne heiligheid verfcheiden taalen verftond, zelfs de Oosterfchen,
die mogelyk geen ander Varst in Europa kent. Daar op fprak by
Van zyne LetterOeffeningen , als by Hoogleeraar te Bologna, en,
taderhand , bier te Rome was: dat by Hebreeuwsch , Grieksch,
Latyn. en Fransch verftond, fchoon by niet gewoon was, de Inatite taal te fpreeken: dat hy de grondtaalen in veelerlei opiigt nodig
gevonden halt. Hy verhaalde hoe hy zyn tyd verdeeid had' in dezelve te leeren; „ ik dagt toen nooit," zeide by „ in den ftand te
„ koomen, waarin de Godlyke Voorzienigheid my nu geplaatst
„ heeft." Hy prees ons; wegens de • vordering, welke wy in de
ItaliaanIche taale gerp ankt hadden, voornaamlyk vondt by, dat de
beer Baron RUDBECK , als een gebooren Italiaan , fprak; de beeren ,
lie onlangs na Italien gekomen waren, moeaigde by aati, om gedurig de teal te fpreeken , hoc gebrekkig zulks ook mogt gaan i want
.zeide

hy, longurn ell iter per prcecepta, breve et eificax per exempla.

[De weg van .regels en voorfchriften is lang; die van ddaden eu
'vOorbeelden kort.] Tevens verhaalde by hoe by buitenlandfche
Wlonniken in bet klooster onderWeezen had, enz. Verder'vraagde
.by ors, of wy iets begeerden, waar in by ons dienst kon doen?
Wy verzogten •alleen om zyne gunst en genegenheid. Toen wy
offcheid zouden neemen , vraagde by my , of 'er dan in 't niets
was, waar in hy ons dienst kon doen, en ?wield my tevens by de
hand. fit antwoordde, dat zyn voorbeeld in my eene fterke be.
geerte verwekte, om anderen wel te doen , behalven dat ih reeds
eene neiging hadt , om deugden en weetenfchappen te beminnen ,
weshalven ik de vryheid nam om twee inyner vrienden aan te be;
veelen , vier hoedanigheden en talenten de bercherming van eenen
Paul
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Paus waardig zyn , wien zulke vernuften -zeer nuttig kumieri wetden; 'cr byvoegende, dat de een zig to Napels en de ander zig te
Rome bey ond, Hy wilde weeten wie zy waren. Daar op mem& ik hem den Vader muylksr te Napels, en den Abt utovENAzzt
alh'er , een van de geleercIfte Jefuiten uit Napels. De Paus verze,
lterde my, dat by hun zou wel doen; zulke perfotmen to bevorderen , zeide by, is immers niets anders dan zigzelve te dienen; by
voegde 'er nog by, dat by hunne verdienften reeds, kende. „ Ala
„ ik eens de buitenlandfche zaaken, die my no op de fchouders
„ liggen , zal geeindigd hebben," zeide by, „ hob ik my een by.
„ zonder ftelzel gemaakt, dat ik wil uitvoeren, om Rome te rege„ ren, en alhier kunften en weetenfchappen nieuw leven en een
„ nieuwen moister to geeven; 1k zal bier eene Akademie oprigten,
„ die zig met taalen, oudheden, en de gefchiedenisfe , betreklyk
tot ooze Stad, zal bezig houden; ik zal dezelve met de ge/eerd„ fie Mannen vervullen , die ik ergens kan vinden, zy zullen al„ len hun werk krygen, niemand zal uitgefloten zyn.” /k fivak
ook van verfcheide Geleerden, die ik te, Rome had leeren kennen,
en benlerkte dat het hem welgeviel. Ik noemde hem AssEmANr.
Aanftonds lei hy my de vraag voor, wie van beiden ik het hoogst
fchatte, den Boekbewaarder in het Vatikaan, die den tytel van
Aardsbisfchop to Apamea heat , of den Hoogleeraar in de Propagau'
da en Sapienza? Ik antwordde, dat 1k ze beiden hoogfchatte, en
dat eene uitfpraak te doen • tusfchen twee perfoonen van zo groote
verdienflen, een even zo verlicht oordeel zou vereifchen, als dat
van zyne Heiligheid., om de vergelyking juist te treffen. Hy
vraagde ons, of wy lang in Rome dagten te blyven , en waarheen
wy vervolgens voorneemens waren te gaan? en dergelyken. Als
wy, onder anderen, Bologna noemden, zeide by, dat wy aldaar
zeer fraaije zaaken in bet Inftituut zouden vinden, enz. Toen
wy been gingen, volgde by ons tot aan de dear ,,en vatte zelfs aan
de deur,, als of hy ons uitgeleide had willen doen. Hy veroorloofde ens bet hniebuigen niet, dat men anders , by het affcheidneemen in agt neemt, daar tnede heginnende om de mull te kusfen.
en daar na dezelfde plegtigheden waarneemt, die ik by de intreegroete meldde. Geheel integendeel, bewees de Pans ons ongeloofJyk veele belee.fdheden en betuigingt n van vriendfchap, omhelsde ten laatffen den Baron RUDBECK, kuste hem, en fprak
end zegenwenfchen over ons alien cit. Hy wilde ons niet eens
toeftaan, dat ik my zou buigen , als ik hem voor de herhaalde
toezegging, die by my deed, van de beide Geleerden wel te doen,
wilde bedanken , maar drukte my sal)! de hand , Hoeg my op den
fchouder , en liet my verfcheide maalen zyne hand kusfen een
voorregt dat anders niemand dan Vorften en Kardinaalen . genieten.
Toen wy atIcheid namen, zeide ik , dat wy alien te zamen zo veele ftemmen zouden werden, ow zynen room en goode hoedanighe.
den albmtne, waar wy doorkwatnen , tot in het uiterfte Noorden
ty verbreiden. Hy beantwoordtie dit in de gunitigtte aitcirukkingen.”
13
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Behalven deeze breede ontmoeting trefren wy , in dit Werit,
*eele . hyzonderheden, wegens GANGANELLI, aan, die ons te veel
plaats zouden wegneemen. Zo zeer, egter,, is onze Reiziger met
Geleerden en Geleerde Werken niet ingenomen , dat hy geen agt
op ander./ voorvirerpen flaat. Van den Pretendent , KAREL E.DU.
ARI) STUART, die reeds twee- en vyftig jaar is, meldt by, „ het
is hekend , dat de Pans hem, na zyns Va lers flood, niet voor Koning erkende,fehoon deeze den IConinglyken tytel had, vermids by
-Koning JACOB II1 weed geheeten. Dit verdroot den prins kragtig.
Nicieinin word hy, niet alleen van alle lieden van zyn huis,
waat van anderen , die met hem verkeeren, nog zyne Majefief,: gen ,emd. Hy heeft nu zedert veele jaareu jeer ingetogen geleefd; doch kortlings heeft hy nieuwen !need hekomen, zedert dat
hy in howelyk getreden is met eene jonge Prinfes van sToLman,
die zeer fchoon is. Zyne Koninglyke Hoogheid ryd met haar alle
-ftraaten door, en wont haar, met veel levendigheid, alle merkwaarclige zaaken. Veelen fpreeken van dit huwelyk als van eenen flaatlundigen trek van zeker hof."
Van Rome trekt onze Reiziger over Montefiascone, na Siena,
vsaar eene nieuwe ontdekking of wyze orn basreliefs en alien
lande beelden te maaken, niet vergeet aan to tekenen. „ De
Geleerde dokter LEoNHARD VENGHI heeft, voor drie jaaren , gemonden,ciat een firoomend water in la grotto di fan ferlice tusfchen
Sierra Radicofani eene foort van tarter of zetzel met zich voert,
flat zig tot beelden , zo als men ze hala!len wil, vormt, wanneer
men alleenlyk de modellen en vormen in het water legs. Deeze
beelden zyn hard, wit en glinfterend , en gelyi;en naar albast of
bet fynfle mariner. Men maakt aldaar gedenkpenningen, horstbeeldeo , afbeeldzels , en alles, wat maar basreliefs kan genoemd
warden. Het model flat zes of agt doge!: in den vioeci, naar
.flat men de beelden dik en verheven begeett. Doktor vENent,
dien ik reeds te Rome zeer wet gekend bet), heeft my in Siena ccnige beelden vereerd, die zeer fraay zyn. No heeft hy deeze nitvinding zo verbeterd, dat hy de beelden cloorfchynend, als glas of
albast, kan maaken, het weak afhangt van den Band, die den
modeller/ of vormen in het water gegeven wordt: than de modellen fchuin, clan worden de basreliefs doorfchynend, maar valt het
water regt op de vorm , dan word het beeld ondoorfchynend."
Voorts bezoekt by Florence, en brengt onder andere een aanmerkelyken misflag van den Heer LA LANDE to regt. „ Ik zou,
fchryft hy het fchoone gellagt onregt doen , indien ik een vrouwsperfoon niet noemde, welke eon keizerlyke poates en arkadifche
herderin,onderiden naam van GORILLA OLYMPICA is; zy maakt vaerzen, op ftaande voet, overal wat men wil, en beet daarom
Improvifatrice ; zy fpeelt de viool ook zeer wet. De Heer de LA
LANIDE heeft in zyne Voyage en Italie van de eene twee genaaakt,
als hy Tom. II. p. 433: daar by van de dichters voor de vuist
fpreekt, zegt, liana les femme: font MADELAINZ MOIUtLLI a Na-
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pies & Madame eaRTLLE a Florcnce tender tie Vrouwsperfoonen
'
MORELLI te Napels en Mevrouw coutta.a.
heeft men M AGpALENA
te Florence] want ha is dezefde Dichteres ; de eeifie is haar
vaderlyke naam, de tweede haar herdernaam: by hadt 'er wel
Brie van kunnen maaken: want zy heeft nog eenen naam naar
haaren echtgenoot.'
BJORNS-latIL bezoekt Pifa en Livorno, en vondt op den weg,
tusfchen Florence en Bologna b, Pietranoala, het altoos brandend
vuur Fuoco del ligno genoemd. „ Dit is eon zonderlinge vulkan:
de aarde brand onophoudelyk, zonder dat 'er eene opening komt,
men hoort niet het minite onderaardfche gedruisch , de Yiara
brandt op de oppervlakte, even als wanneer men brandewyn
fteekt, des nagts ziet men dit vuur zeer ver,, des winters ais
het fneeuwt , brandt het fterker , zo ook als bet regent; als men
de vim; op cone plaats uithluscht dan ziet men niets , don eery
drooge zwarte asch, die tamelyk beet is. Het is zonderling,
dat deeze asch na eenen ophoudelyken brand niet zeer , diep is,
maar Ilegts dun op den grand ligt. Op dezelfde plaats, waar
men het vuur uitgebluscht heeft, o q v/flint het, eene kleine wyle
daar na, met hevigheici, ais borer of (Ate in 't y our. De herders braaden en kcoken by dit vuur vieesch, eyeren , kaf'canjen,
en dergelyken, zonder dat bet bun let kost. De vlam is blauwagtig doch midden op de plaats is zy wit en zeer fel. Het is niet
waar, dat 'er groote reeten en openingen in de aarde zyn , gelyk
veelen gefchreven hebben het aardryk is geheel gelyk , aan bet
hangen van eenen grooten heuvel. Onze leicisman ging over de
plaars, midden door de vlam. De ganfche brandende plaats
zal omtrent zeven groote fohreeden in het vierkant hebben,
en rondom is de grand koud. Men kan het vuur met een ftok
een end wegs Voorttrekken; ais then in de brandende asch begins
te trekken , volgt de dam het fpocr,, dat men maaht, zelfs een
end wegs buiten haate gewoone plaats ; doch gaat ras nit. De
reuk van dit your heeft lets van eene flegtbrandende caie , maar
de zwarte asch, waar van ik lets medenatn, en die ik liet km!
worden, ruikt nergens near. Deze vlam veiteert alles , wat men
'er inwerpt; man de aarde, waarop zy brand, blyft zo als zy is.
fterken wind gaat de dam zomtyds veer een' korten tyd nit,
doch ontbrand daarna des te geweldiger. 1k nam de proef om
ze op zommige plaatzen nit to dooven , doch aanitonds vatte het
weder y our. lie daar de zaak zeice. De oorzaak van dit verfchynzel ligt in de berg-olie, welke geftadig van de hoogte des
bergs afwelt. De Ouden hebben vuur, dat zy als eene
godheid aanbaden, eenen tetnpel en een altaar gewyd".
In Bologne vondt by de geleerdheid tot zulk een hoogen trap
gefteegcn, dat zelfs het fchoon geflagt een Hoogleeraars floe] daar
in bekomen heeft. „ De beroemde Mevrouw LAURA Ems r
Hoogleeraares , of hoe moet ik zeegen? de zaak heeft in haar'
perfoon roor 't eerst den vrouwlyken uitgang vereischt --in de
Vatuurkende; nu bedenk ik my, cLt ik Dollrix et Lct?rix InflituI4
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trixque kan zeggen , enz.; zy fpreekt zeer wel Latyn, een
vertunak , haar in deeze taal zeer diepzinnig over ftoffen van de
Natuurkunde en de Eleariciteit te hooren fpreeken, en met groote
bekwaamheid proeven te zien doen. Haar Man , de Heer VERATI,
is Hoogleeraar in de Regten , haar zoon in de Godgeleerdheid ; men,
kan zeggen dat zy te zamen .een trias polylzifior [veelweetige tritsi
uitmaaken". Het Inflituut en de Univerfiteit aldaar , als merle die
vanVet,rata, worden met welverdienden lof vermeld.
Breed is Onie Reiziger over renetie , en de byzonderheden in
die Stad , door hem gezien, verdienen aller opmerking, desgelyks
geen by van Padua, Vicenza ,Verona , Mantua ,Guafiala , Parma,
Illilaan, Pavia, Tortona , Novi , Genoa, Alexandria , en Turin
fchryft. Alles, fchoon , voor geen gering gedeelte de Geleerdheid,
Oudheidkunde, GeleerdeWerken en Geleerde Mannen betreffende, is , gelyk uit de voorgaande ftaaltjes blykt , genoegzaam met andere ftukken doormengd, om deeze Brieven voor allerlei flag van
Lcezeren gelchikt te niaaken,

Pet Reek der Pfalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike
der Gemeente, toegedaan de onveranderde Augsburgfche Gehoofs.
belydenis: op nieuw in Dichtmaat gebracht , volgens befluit en met
goedkeuring van het Eerw. Confistorie binnen Amfierdam. Te
Arnfierclam, by Pieter Meijer , job. Sunder , en Anth. Eichhom,
1779, in verftheiden furniaatet.

fl

onvoorbeeldig Hecht de beryming der Pfalmen en geestelyke
Liederen, dus verre door de Lutherfche Gemeente oozes Vaderlands in hare Gudsdienstoefeningen gebiuikt, (met opzicht tot
taal en uitdrukking) geweest 2y, is ovetbekend. Want, fchoon ook
bier en daar eenige blyken doorl'craalden van den waarlyk DichteiIyken geest des groten Hervormers, na wiens Hoogduitsch zy ten
Jives ten deele gevolgd warerr; dezelven waren onkenbaat gemaakt
door de ongekuischte bastaaidtaal, waar mec zy onakleed en vooi
gedragen wierden: op dat men van 't flordige in cfe vaersmant en
-andere gebreken ftilzwyge. Geen wonder diethalve, dat men in
deze Gemeente federt geruimen tyd , op 't vervaardigen en invoeren
Van een beter Gezangboek bedacht was! Men weet welke pogirl.
gen bier toe in het work gefteld iyn geworden, en met welk cc.
nen uitllag. Thans mag zich de Lutfferfehe ' Kerk van Nederland
geluk wenfchen niet het werk , 't welk wy by dezen aankondtgeb;
en als haar nienw ingevoerd Kerkboeit (van-t welk zy, reeds van
den aanvang dens wars gebruik maakt;) en , als de kunstvrucht
van een gezelfchap onzer tick waanitte I)ichtcren. Dit zeggen wy
that afle vrymoedigheid, hoewel 't onhekend is aan wien men dezeh
bondel y e: fchuldigd z7: daar 't werk zelf 'er ons toe gerach.
tigt.
Alit/
oe
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Alle vergelyking is hateiyk, en wy onthonden ons ,uit dien hoofde, liefst van paralelen tusfchen deze en andere Pfalmheryiningen ,
by de kundige wareld in achting. Men heeft hierin over en weder
de zaak te verr' gefrokken. Het is onmooglyk, dat een werk van
dien aart niet in fommige ftukken overtroffen zou fchoon
't in 't algemeen boven alien uitmuntte: hoe veel te meer, moet dit
plaats hebben in het tegenwoordig geval , waar in 't, na al het geen
reeds in die itofre gewerkt is ,een triumf voor de Dichters geacht
moet worden, hun voor g angers'op te wegen. Dan, alles in aanmerking genomen zynde, kan bun deze lof niet zonder onbillykheid geweigerd worden. Enkele kleine onachtzaamheden in rym
of Woordfchikking moeten niet in aanmerking komen, wanneer
veelvuldige grote fehoonheden een Dichtftuk aanpryzen; en de gedwongen ftyfheid van een pngelukkige Zangmaat trekt niets van
des Dichters bekwaamheid af, fchoon zy een vaers minder bevallig
doet zyn.
Tot een proefje ftrekke, een gedeelte van den twintigften en
honderd zeven• en dealgaell Pfalm.
Ps. XX.

I.
„ De,Heer verhoore u in den nood!
De God der Legerfchaaren,
De God van yacob , altoos groot,
Befchutte u in gevaaren !
Hi] flerke u uit zijn Heitigdora,
En wille uit Sion u
nor alien ramp bewaaren!
2.

Hij neeme in gunst um, offers aan!
Hij fchePp' daarin behaagen,
Het zij .ze in fpijs of drank befiaan,
Rem nedrig opgedraagen!
Hij geeve u Iva uw hart begeert ,
En doe, worneer gij hulp ontbeert,
Uw' wensch gelukkig flaagen!
„

3.
„ Wij roemen op uw ' onderfland,

Die 't onheil wist to keeren;
En belen met een blijde haa ,
En
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En in den naam des Heeren,
Vol moeds de Krijgsbanier omhoog.
God hoore uw bed van 's kernels boog ,
Zo zal geen ramp u deeren!
4.

A, Dees mooge , in dreigend ongeval,
Op wagons zich verlaaten :
Die waanen dat der paarden tal
Hem in den firijd zal beaten
Maar wij; wij fieunen , met meer rein,
Op Heeren hulp , op God alle en :
Hij red verdrukte Staaten," enz.
Ps. CXXXVII.

I.
„ Toen wij , geboeid door 's lYijands magt ,
Aan Babel: firemen zaten,
En troostloos weenden, dreg en nacht ,
Om 't lot van David: Staaten,
Om Sions deerlijk ongeluk;
Had elk van ens, verfinacht van druk
En wars van matOgezangen ,
Zijn harp, met een verzwakte hand
Jan de oude wilgen in dat Land
Mistroostig opgehangen.
2.

„ De ontmenschten, veneer dwinglandii
Ons kluisters dwong to draagen,
Befchimpten onze flavernij ,
En lachten om ens klaagen.
Hun woeste wreedheid , nier voliaan
Met ons in ketenen to flaan,
Wilde ons tot maatzang dwingen.
/Dint, riepen ze, op ons droef geween:
Yerheugt ons hart; komt , wilt ens ese
ran Sian: lie dren zingen.
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3.

Hoe ! zouden we in een vreemd gebied
Tot vreugd ens laaten dwingen?
Hoe ! zouden wij des Heeren lied
Fere van Tempel zingen?
'k Vergeet veeleer mijn rechtehand
Dan u, 6 Stad en Vaderland ,
Wear uit wij Zijrb verdreevm!
Zo 'k t yerufalent! vergeet',
Zo blijv' rnijn tong, verfmacht door 't leed,
Aar.; mijn gehemelt' kleeven": enz.

Surien.fpraak tusfchen JOSEPH en

LIWI Yooden , CHRISTIAAN ex
over het genomen befluit in de vergadering
van den Oeconornifchen Tak; om dezelve met ern Geb>ci te ape.
nen en te fluiten , Haar het fielzel van den Natuurlyken Gods.
dienst; en in overweeginge gegeeven aan alle weldenkende Chris%
tenen, in de Vereenigde Provincien. Door al. Overal te beimmen.
DENKVEY Christenen;

pen zeer gedronge Samenipraak , aileen firekkende om het in den
Tytel gemelde befluit op de laatstg-houdene Veigadering des

Oeconornifchen Taks genomen , in het haatlykst daglicht te ftellen,
ais ware char in eene verzaaking des Christendoms npgeflooten; doch
om 'er zulk een gevolg uit te trekken , moet men even dom
JOSEPH en LEVI, en zo driestyverend als CAIRISTIAAN weezen.

Vermaakelyk Reisprc,r,tfe, voorgevallen in de Tr?kfclztliten van's Haqe tot Utrecht, waar in de Werkjes van scrimz, als mede van
N. L. en M. v. beoordeeld , en over bet tegenwoordig teidsgewrigt
.v,..7p-ineleld word, opg lekend en in 't licht gegeven door m. TUR.
sins. Te Nymegen by A. van Goor 1779.
zeer lang, had de ,Qpiteller van dit Rcispraatje, „ lust
J ang,
„ had om in 't groote Gild der Schreiveren te weezen" maar
vrees van agterhaald te worden belette hem, „ het is geen kinder„ feel dagt by) alles wat men wil zoo maar under bedekte naamen
„ van groote Hoofden te fchreiven, dien willen dat wy zweigen ,
,, en doen war. zy willen.” Zyne Reis heeft hem dien fchroom,
(rtnOtlIn en bemoedigd om „ in de tegenw ocrdige teidsomitancligbcden cull guide 1euw voor Schreivers en Vertaalers, lets aan 't
„ licht
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licht te brengen". Allen fchroom Beeft by egter niet Argelegd.
„lyn flordig fchreiven", zegt hy, „ mag het nadrukken waarcl
„ zyn dan niet, evenswel liebbe fit den Drukker A. van Goer ver.
„ zogt de Exemplaaren te teekenen : op dat (wanneer het algemeen
„ eens fmaak in 't zelve kreigen mogt) de baatzugt zich daar aan
„ niet zon kunnen verzaadigen".
Of het algemeen 'er fmaak in zal krygen weeten wy niet, de
fmaak kan zo vreemd weezen, dat dezelve ons geheel buiten den
gis gaat; doch dat het ons niet gefmaakt heeft durven wy vrylyk
zeggen. Vermaaklyk tytelt m. TURSIUS dit Reispraatje; en dit zal
het weezen voor die op laage fpreekwyzen, perfoopeele fchimp.
fcheuten, woord- en naamsverdraaiiingen gezet zyn: waar in de LUI.
TENANT, een der Hoofdperfoonadien , een Held is „, met deeze
„ heeft hy de Drukpers onnoodig gefatigueerd," om my van zyne
eigene uitdrukking te bedienen: en hack hy „ alle redenvoeringen
„ die niets te bcduiden hadien," overgeflagen: meer dan de hen
van 't papier was uitgewonnen. Dank heh Juffrouw LEESGRAAG,
die den LUITENANT de Party van SCHASZ , en den PROCUREUR,
diens Voorftander en Party van de andere met letters aangeduidde
Schryvers, zeer dikwyls van het ftuk afraakende, daar weder opbrengt. De beoordeelingen draagen van wederzyden de kenmerken van vooringenomenheid en partyfchap: en elk blyft, gelyk het
emeenlyk gaat, zyn eens oinhelsde gevoelen aenkleeven. De
gefprekken , over de tegenweordige tydsoinftandigheden , hebben
niets hyzonders: erg zyn met dezelfde laffe aartigheden opgevuld
als de Beoordeeling der Werkjes.
IM•0131..

,De Man van gevoel. Naar 't Engel:eh gevolgd. Te AmIterdam
by J. D611. Behalven de Voorreden 267 bladz.
in den fmaak van eene Rhapfbdie gefchreeven; in
E enzoRoman,
verre dezelve geen aaneengefchakeld verhaal behelst , maar
uit losfe Itukken beftaat, behouden, zo men wil, doordien het
Gefchrift zelve toevallig gered is ult de handen van een Pastoor,
een liefliebber van de Jagt zynde, het papier allervoortreffelykst tot proppcn voor den fhaphaan gevonden had. Dit zy zo!
het Stukje laat zich, in een ledig uur , ter uitfpanninge,leezen: de
gevallen, die 'er in voorkomen, zyn meerendeels aando.fn1yk voor
een geveelig hart; en de losfe aanmerkingen , bier en daar in 't
zelve verfpreid, over veelerleie foorten van chara&ers, draagen
getuigenis van des Schryvers corded.

AL GEMEENE
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN
De Godlyke Zendingen van JOANNES den DOOPER , en JE<
sus CHRISTtTS, onderzogt en hewezen door WILLIAM BELLS
M. A. Lid van het Magdalena Collegie , te Cambridge.
Uit het Engelsch vertaald. Voorzien met eene Voorrede
van. C. BONNET, Dr. en Pr. in de H. Godgel. op de
Hooge Schoole , te Utrecht. In 's Gravenhage by J.
Bouvink , 1779. Behalven het Voorwerk , 322, bladz, ira
gr. offavo.
ny het vervaerdigen van dit Gefchrift , heeft de Eerwaerde Bell enigermate een nieuwen weg ingeflagen
ter ftavinge van de waerheid der Euangelifche Gefchriften ; welke krachtig dient ter bevestiginge van 't bewys,
dat men ontleent , uit de kundigheid en oprechtheid der
Euangelie-Schryveren, 't welk hen alleszins geloofwaerdig maekt , omtrent het geen zy verhalen. Hy vooronderflelt naemlyk, als ten overvloede door andere bewezen , de echtheid der Euangelifche Schriften; ais gefchreven door geloofwaerdige Mannen om en aen dies
tyd wanneer die gebeurtenisfen, welken zy vertneiden,
voorgevallen waren, en als onvervalscht ons ter hand
gekomen. Dan, dewyl zommigen dier gebeurtenisfen
fteunen op het getuigenis van anderen , welken den Euangelisten hunne berichten desaengaende medegedeeld
hebben, zo gaet de Eerwaerde Bell in dezen een flap verder, ter onwraekbarer bevestiginge, dat die Euangeliefchryvers door gene valfche berichten misleid geworden
zyn: ten welken einde in aenmerking komt, of die verhaelde gebeurtenisfen ons geen eigen kenmerken van,
waerheid aen de hand geven , en of niet de natuur van
"t verhael zelve dient, om ons deze berichten als geloofwaerdig te doen erkennen. Zyn Eerwaerde levers
ons, als ene proeve van deze manier van onderzoeking,
en van dien bewystrant , zyne overdenkingen , wegens
de berichten van Yoannes den Dooper en 7efus Christus
ale
K
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als famenloopende, om ons overtuigelvk te verzekeren
dat jefus waerlyk van God gezonden is ; achtervolgens
het getuigenis van oannes den Dooper,, door God ten
dien einde gezonden, om als een Voorlooper van hem den
Mesfias gecuigenis te geven.
„ In de byzondcre behandeling bier van ," (om ons tc
bedienen van des Vertalers beknopte opave,) „ houd
de Schryver dezen weg, dat Hy zyne flelling bewvst
eerst van ter zyde en daarna regtareeks. Zydelings
doet Hy zulks , uit het getuigenis van oannes den Dooper,, ten behoeve van yefus ; de waarheid van welk getuigenis Hy afleid, nit zyne Godlyke zendinge, die Hy
bewyst, uit de wonderdadige gebeurtenisfen, voor en by
zyne geboorte voorgevallen. Regtfireeks betoogt
ily dezelve, uit de wonderen, die de komfte van yefus
in de wereld voorgegaan en vergezeld hebben".
3) Doch gelyk Been dezer Bewyzen van kragt zoude
kunnen zyn, 'c en zy 'er alvoorens aangetoond' wierde,
dat de gemelde wondergebeurtenisfen, opzigtelyk tot
beide de genoemde Perfoonen , waarlyk beftaan hebben,
zo betoogt Hy de waarheid daarvan, door te doen zien,
dat dezelve onmogelyk, noch door Hun, noch door iemand voor of na Hun , kunnen verzonnen weezen; en
dat t.) zo door eene befchouvving, van de onjlandigheden
en Wand der geenen , die aan dit Bedrog fchuidig zouden
rnoecen zyn geweest; als 2.) uit den cart der zaake zelfs;
waarna Hy 3.) nog, nit de gedragingen van a'oannes en
yefus , jcgcns elkander bewyst, dat men ze onmogelyk
voor Bedriegers kunne houden." - De Eerwaerde
Bell, hier mode dit gewigtig onderwerp afgehan.deld hebbende, trekt ten laetfte, tot een flot van zyn Wcrk,
al het beredeneerde te famen, ()in de kracht van ieder
byzonder gedeelte van zyn bewys , en de vereende klacrblyklykheid van 't geheel, te duidlyker onder 't oog to
brengen.
Men ziet in 't geheele beloop van dit Gefchrift , dat
onze Schryver met eene onvermoeide oplettenheid alles
heat gade geflagen, wat hem voor den geest gekomen
is; waer in iemand eenig gefmeed bedrog in deze pmfehe Gefchiedenis, in 't gebeurde voor , by en na de geboorte van die twee doorluchte Perfonaedjen, zou kunnen wanen te mogen plaetzen. Alles, itap voor flap,
zo te fpreken, nagaende, Milt by, met een web.
wik-

VAN JOANNES EN JESUS.

135

wikkend corded], dat generleie verdenking van die natuur hier met enige waerfehynlyneid aengedrongeii kan
worden; en dat alles integendeel ten fterkfle pleit, voor
de geloofwaerdigheid der verhaelde voorvallen. — De.
ze manier van betoogen , 't is waer, is wel wat omflachtig, en ze mag daer door fommigen wat te langwylig
toe fchynen; maer men leze het Werk, gelyk het verdient , met alle oplettendheid; en men zal 't niet vervelend vinden; men zal integendeel met genoegen gewaer
warden , hoe alles trapswyze diene, om ons de kracht
der waerheid fleeds duidelyker te doen bemerken. Om
dit nog wat nader onder 'c oog te brengen, zullen wy
kortlyk den voortgang van het onderzoek, nopens het
Verhael der wonderen, by de ontvangenis en geboorte
van 7oannes opgeven; waer uit men enigzins kan afleiden, hoe wel dit onderzoek ingerigt zy, om ons door
de verbindtenis van het ene gedeelte aen 't andere, geliadig tot meerder zekerheid op te leiden.
Indien men, (dus y ang het onderzoek aen ,) de gefchiedenis der geboorte van yoannes den Dooper,, als een
verdicht fluk wil verwerpen, dan moet men beweren,
dat ze erdicht zy , — of door Lucas; — of door
de Apostelen van efus, — of door Jefus, in verbindtenis met hun ; — of door Yoannes met zyne Discipelen, of eindelyk , door Zacharia en zyne Medegenooten:
Houd men zich, na de handtastelyke ongerymdheid der
eerstgenoemde vooronderftellingen , met den Eerwaerden
Bell overwoogen te hebben, aen de laetfle verdenking;
dat het bedrog te zoeken zy, by Zacharia en zyne Medegenooten, dan moet men noodcvendig ene der volgende onderfiellingen toeflaen.
(i.) Of Zacharia en Elifabeth moeten de oorfpronglyke
fmeders van 't zamengevoegd bedrog geweest zyn , en
yefeph en Maria daer toe overgehaeld hebben. (2) Of
wel, elk van bun, de ontwerpers van ieder hyzondere
famenfpanning. ( 3 .) Of eindelyk , Maria en yofeph moeten de frneders van beiden geweest zyn , en Zacharia
overgehaeld hebben, om 't den op zich te nemen.
De Eerwaerde Bell, ieder dezer onderftellingen ter
toetfe brengende, wont derzelver onbeftaenbaerheid,
door ene afzonderlyke overweging van de Characters en
andere omfiandigheden der helanghebbende partyen. Verder vestige by het oog, op den eigen aert van 't bedrog,
ell
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en bewyst , dat hetzelve zo ongeryrnd is, dat niemand
onderfteld kan worden , dwaes genoeg geweest te zyn,
om het uit te denken : waernevens hy ten laetfte nog
voegt , enige aenmerkingen over verfcheiden byzonderheden, welken in de uitvoering van het vooronderftelde
Bedrog voorkomen , en die nooit gebeurd, of ,door Zacharia en zyne Medegenooten in het zelve zouden kunnen
aengenomen zyn, indien zy waerlyk dat Bedrog gefmeed
hadden. Wy zullen , na 't voorftellen van dit beloop, om nog een ftael van 's Mans wyze van voorftelling geven, uit deze byzonderheden overnemen een
gedeelte zyner aenmerkingen, betreffende de onwaerfchynlykheid , dat Zacharia, om zyn bedrog geloofwaerdig te maken , den rol van een itommen voor den tyd van
negen maenden op zich genomen zou hebben.
Hy zou, zegt hy, daar hy het volkomen gebruik
39
zyner fpraak bezat , zig hier door, geduurende den tyd
van Negen Maanden , tot eene volftrekt onafgebrokene ftilzwygendheid veroordeeld, en dus under een bedwang gebragt hebben, niet alleen allermoeilykst om na te komen ,
en allerongefchiktst voor de uitvoering zyner voornemens,
inaar tevens allerbekwaamst om hem te verraden.
nzoeilykheid van zulk een bedwang, voor zo lan55 De
gen tyd, was alleen genoegzaam , om iemand 'er van te
rug te houden. Dan, al ware dit zo niec geweest, zo zoude 't zelve, met de voortzetting der za:nenfpanning , doch
zo zeer geftreden hebben, dat hy 't , om die reden, zoude nagelaten hebben. Hy deed thans niets meer, dan den
grond te leggen , tot een langduurig en hachelyk bedrog,
by 't welk Maria en Yofeph , zo wel als by, zeer veel
belang hadden, en waarin zy hunne rollen zelfs ras zouden beginnen te fpeelen. Maar nu was het allernodigsc,
dat zy elkanderen , in zulk eene gevaar- en moeilyke onderneming , onophoudelyk tot eene onwrikbare dapperheid en trouwe aanfpoorden, en derhalve zo dikwyls mogelyk over dezelve, en de gevaren , waarvoor zy zig
inoesten wagten , in gefprek traden; daar de vreemde
uitvinding, waarvan wy fpreeken, of alle dergelyke onderhandelingen kragtdadig belet, of Zacharia, en het geheele Bondgenootfchap met hem, aan het uiterfte gevaar
van ontdekking, geduurig blootgefteld zoude hebben.
„ Maar bovendien, kan men 't gelooflyk agten, .dat
Zacharia, op zyne eige altoosduurende waakzaantheid,
ZOO
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zoo zeer betrouwd zoude hebben, van zig te verbeelden, dat een enkel befluit, om als fpraakloos voor te kotnen, hem in bat zoude flellen, cm, voor zulk eene
aanmerklyke lengce van tyd, volfirekt fl om te blyven? zoo
dat hy, geduurende dezelve, zig noch in 't minst vetgeten , noch een enkel onbedagt woord fpreken zoude,
en dus de bedriegery doen uitlekken? Ja, is 't waarfchynlyk, dat iemand, van eene zoo lange ondervinding en byzondere voorzigtigheid als hy, zyne godloosheid aan
zulk een blykbaar gevaar van ontdekking zoude blootge..
field hebben? My dunks, dat Beene onderftelling belachelyker kan zyn. Zeker, indien het voor hem onmogelyk ware geweest, om een 'ander hulpmiddel, aan het
zelve einde beantwoordende, uit te denken, zoo zoude
by .de geloofbaarheid van zyne onderhandeling met den
Engel, liever alleen op zyn lang gevestigd gezag hebben
doen berusten, dan nog bovendien te tragten , om dezely e door een bedryf, dat hem byna wiskunftig moest
verraden, te bevorderen (*)."
Om dit in een nog helderer licht te plaetfen, ftelt onze Schryver bier tegen over het geen van Maria, in een
foortgelyk geval, in die omftandigheden, verhaeld word.
Op de verfchyning des Engels, en deszelfs boodfchap,
is zy niet minder verbaesd, en wont, in den eerften
opilag, niet min duidelyk haer volttrekt ongeloof. Zy
ecbter blyft ongeftrafc; daer. 't intusfchen veal waerfchynlyker is , dat elk van hun in dac geval ene dergelyke ftraf voorgewend zou hebben , of, zo flechts een van
bun, als dan Maria, en niet Zacharia. 't Is toch, zo
als zyn Ecrwaerde vervolgt, „ klaar, indien men toegeeft ,
(*) „ Vermits men uit onze vertaling niets neer kan afleiden,
zo hebben wy alhier onze redeneringalleen bepaald, tot de onderflefling, dat Zacharia, naar alien aanzien, alleen Flom is geworden. Doch eenige der. Neste Uitleggers zyn Non gevoelen dat
by mede met doofheid zoude geflagen zyn geweest. [Zie HAMM.
over Luc. I. 62. LIGHTFOOT over Luc. I. 22. Gelyk mede LAMT
over de laatstgemelde plaats.] Gaat deze uit]egging door, zo
worden de ongeiymdheden , die wy, met opzigt tot de eerflo
onderflelling reeds gemcld hebben, op eens , zo ongemeen fterk
dat men been de minfle zwarigheid kan waken, om bet voor
onrnogelyk to houden , dat een Bedrieger het gevaar van zulk een
als waarvan wy fpreeken , zoude hebben durven loopen."
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geeft, dat het voor Zacharia mogclyk geweest zy, om
zich geduurende zulk een langen tyd fpraakloos Le houden, dat hy zulks alleen gedaan kan hebben, uit hoofde
dat hy nodig agtte, dat zyn verhaal van de verfchyninge
des Engels, en het geen dezelve aan hem voorfpeld had,
door een fchvnbaar wonderwork geftaafd wierd. Doch,
indien Zacharia, met alle de voordeelen van zyne gevvyde Ampcsbediening , vergevorderde jaren, en langgevestigde agtinge, zyn getuigenis alleen niet genoegzaam oordecide, om, in het verhaal van zulk cen voorval, geloofd te wordcn ; hoe konde by zich dan verbeelden dat
des Engels verfchyninge aan Maria, verzeld met eere
nog ongelyk vreemdere voorzegging, op hare enkele
verzekering, voor waar zoude worden aangenomen ?"
De oplettende Autheur dit nailer geftaefd hebbende, zo
uit de ongelykheid der Getuigen , als uit het verfchil
der Gebeurcenisfe, en de nevensgaende omftandighcden,
bid ons op, om met hem vast te ftellen, dat men, in
geval van bedrog, hier eer twee dan flecks een wonder
verdicht zou hebben; en zo al een, dan eer ten behoe.
ve van Maria. Vermoedelyk zouden wy dan gezien hebben ,-of dat Maria, en niet Zacharia, voorgewend had,
met ftomheid te zyn geflagen, of immers, dat aen haer ,
insgelyks, ene niet minder fchynbare wonderftraf ware
opgelegd geworden.
„ Men kan, zegt zyn Eerwaerde, ten laatfte, nopens
deze byzonderheid, bier tegen niet inbrengen, dat Bedeiegers dikwyls zeer onheitaanbaar handelen, zo, dat
zy zich, in 't eene geval, door hunne misflagen , zullen
verraden , en wederom in 'c ander, op het zorgvuldig, en met het grootfle beleid, daarvoor in agt nemen.
Want, om niet te herhalen, 't geen wy r-ccis zo dikwyls
gezegd hebben, namentlyk, dat, indien Zacharia wezen-

lyk een Bedrieger was, hy de listigfte en ornzigtigfle
moot geweest zyn, die de Wereld ooit heeft voortgebragt ; zoo laat de byzonderheid, waarvan wy fpreken,
zulk eene onbeftaanbaarheid Diet toe; vermits het uit
den aart der zake blykbaar onmogelyk fchynt, dat hy op
het wel ontvangen zyner vertellin g zoo zeer geler, en op
het goed gevolg van die van Maria, welke van beiden
verre 't meeste gevaar liep , om verworpen te warden,
,geen de minute agt geflagen zoude hebben. Want zy waren ten nauwite met elkanderen verbonden, en inoesten
der-
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derhalve noodwendig onder een en dezelve befchouwing
vallen. Doch alware zulks voor Zacharia mogelyk ge.
weest, zo zoude 'c nog ten uiterften ongelooflyk blyven,
dat dit, door yofeph en Maria, met dewelke het geheel
Bedrog moest • beraamd wezen, mede konde gedaan zyn;
en zy wiles, waarin buns Zoonr veiligheid en goed geluk
zoo zeer betrokken waren , over het hoofd gezien hebben; te meer, daar de byzondere zorg, die Zacharia
voor zyn bedryf toonde, allergefchiktst was, om hen
te herinneren, dat zy dergelyk een hulpmiddeI veel nodiger hadden dan hy, om de rol, die zy fpeelden, te
doen goedkeuren."
Wy kunnen voorts dit Artykel niet vvel beiluiten,
zonder den Lezer nog met een kort woord te melden,
dat de Voorreden van den Hoogleeraer Bonnet, aen 'c
hoofd van dit Werk geplaetst, waer in zyn Hooggelcer.
de den welverdienden lof aen dit Werk geek, te meer
der lezinge waerdig is, om dat zyn Ed., buiten andere
byzondere aenmerkingen, 'er ingevlogten heeft , een beknopt voorflel , ten betooge van Gods wysheid eri goedheid, in de beftuuring der dingen, die tot zyne Kerk betrekking hebbV, als blykbaer in de zendinge van Yoannes den Dooper, en het voorgevallene in die dagen; zo
omtrent yoannes den Dooper als omtrent yefus Christur
zeIven.
Leerredenen. van C. J. ZOLLIKOFER , Predikant der Evangeliesch Hervormde Gemeente te Leipzig. Naar den tweeden
druk in bet .Nederduitsch overgezet. Vyfde Stuk. Te Amfierdanz by P. Meijer 177o. In groot oetavo 3ro bladz.
Leerredenen
A Iles, wat ter aenpryzinge, der voorige
kon.dienen,,komt, ook

van den. Eerwaerden Zollik.ofer
te itade met opzicht tot dit . gedeelte dezer.Verzamelinge, dat een elftal van weluitgewerkte en reek leerzame
Redenvoeringen behelst. De vier . eerflen• gaen over bee
kwaed dat in de Waereld is ; en ftrekken, om ons te
ren, hoe wy het zelve, zo het natuurlyk als zedelyk
lovaed, hebben te befchouwen , om 'er wel over"te oordeelen, en her met de hooglie goedheid van God overe;;11 Le brengen.
Hieraen volgen twee Leerredenen
K4
te.
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tegen de zonde van Onkuischheici; welker eerfte de tchan,
delyke hoedanigheid en de fchadelyke verdervelyke ge,
volgen deezer zonde voorftelt; waerop de twede heil,
name regels aen de hand geest, door welker opvolging
men zyne onfchuld bewaren, of zyne verloren vryheid
weder verkrygen , en de zonde der onkuischheid vermy.
den kan. Voorts ontmaeten we twee Leerredenen geIchikt ter nagedachten over openlyke vermaeklykheden;
waer toe het gebruik in die Gewesten , van alle openbare
vermaeklykheden, zo in den voorbereidingstyd tot het
Kersfeest, als in den zogenoemden Vastentyd , op te fchorten , zyn Eerwaerden aenleiding verleende. Gcbruik maken.
de van de eer fte tydsomftandigheid, ftelt by zynen Toehoorderen voor , de genoten , en in die dagen afgebroken, gezel.
lige vreu g de en verlustigingen, eens na te denken. Hier
toe wil hy, dat zy de volgende Vragen, die hy breeder
overweegt, in opmerking zullen nemen. (1.) Is deeze.
vreugde dat gene, waervoor men dezelve gemeenlyk
koud? Voldoet zy gantfchelyk aen de verwachting , die
men 'er van had ? (2.) Zyn ze voor my geheel zonder
nadeel geweest ? (3.) Wat zou 'er toch het gevolg van
zyn, wanneer ik deze vermakelykheden en verlustigingen
te menigvuldig gebruikte ? (4.) En eincielyk , zyn 'er
niet Dog edeler en duurzamer verlustigingen en verma,
ken, dan die genen zyn wegens welker genieting ik tegenwoordig rekening met my zelven houde? De overwo.
ging dezer Vragen breDgc den Leeraer verder tot het
aendringen van etlyke nutte leeringen, die 'er uit wort,
Vioeien ; en vernomen hebbende, dat zommigen zyn
voorftel niet wel begrepen , ja mogelvk misbruikt hadden, zo hervat zyn Eerwaerde dit onderwerp , in ene
daer aen verknochte Leerreden , in den Vastentyd. Ver.
re is her van hem, alle gezellige vreugde te wraken; dan
Ode, matiging, hepaling en voorzichtigheid, zegt hy,
moeten hier plaets hebben. Ten einde de Toehoorders
daeromtrent behoedzamer te maken, brengt hy hun nu
verder voor den geest etlyke bedenkingen, zo over hec
verlies van tyd, als over den fchadelyken invloed , op
ooze denkwyze en gemoedsgefteltenis, welke de al te
rnenigvuldige genieting der gezellige vermaeklykheden
naer zich trekt ; waer aen hy ten laetfte nog hecht, ene
overweging van het voorwencirel, 't welk men van de
grocer gezelligheid, die dacr door hewerkt word, afield;
ECU andere bywaciQie. Q/Uttaudigheid t CDC FCestt
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viering, ter gedachtenisfe van de Kerkhervorming, be.
paeit hem in ene volgende Leerreden, om zyne Toe,
hoorders behulpzaem te zyn, tot het vormen van juiste
begrippen , nopens de voordeelen der Hervorming.
bier in te beter te flagen, doet by hen eersc opmerken,
waerin deze voordeelen niet beftaen., of wat de Hervormers niet gedaen hebben , en ten deele niet konden doen:
en vervolgens bepaelt by hunne aendacht op het gene*
waerin de voordeelen hunner hervorminge wezenlyk be.
ftaen, en wat zy daedlyk te wege gebragt hebben. Met
opzicht tot het eerfte, kan men, uit de toenmalige oni-.
ftandigheden gereedlyk opmaken, dat de voordeelen, die
wy aen de Hervormers te danken hebben, niet daer in
beftaen, „ dat zy ons eon geheel zuiver, van alle valfche
„ of onbepaalde denkbeelden vry,, volmaakt begrip van
„ alles wat tot den Godsdienst behoort, nagelaaten;
ons daardoor van alle eigen navorfching, van alle
„ nieuw onderzoek ontheven; en ons tot aan de uiter.
fte grenzen der menfchelyke kennis wegens Gaddely3> ke dingen gebragt hebben." .Zyn Eerwaerde dit be.
knoptlyk in 't algemeen aengeduid hebbende , heldert het
zelve voorts ten klaerfte op, door de uitbreiding der
volgende aenmerkingen. (i.) Vele, ten dele ge.
wigtige, leerftukken van den Godsdienst en het Chris.
tendom kwamen toen ten tyde in 'c geheel in gene byzondere overweging; werden niet voor leerftukken aenvoor.
gezien, die men zich mogelyk duidelyker ofjuister.
itellen kon, dan tot heden gefchied was, en werden derhalve geenszins op nieuw onderzocht. (2.) Verfcheiden
andere leerftellingen werden, in de hitte van den ftryd,
die over dezelven ontftond, niet naeuwkeurig genoeg bepaeld. (3.) Menige andere leerftellingen en misbruiken
werden toen, wegens de vrees voor te veel en te groten
aenftoot , en dewyl men nog niet hoopen kon met de
gantfche waerheid to zullen doordringen, onderzocht en
onbetwist gelaten, of, maer in weinige opzichten en cmftandigheden , veranderd en bepaeld. (4.) Somwylen
mengden zich menschlyke zwakheden en hartstogten,
geesc van tweedragt en van partydigheid, in het onderzoeken van Godsdienftige leerftellingen. (5.) En laetstlyk
waren , by alle deze verhinderingen en ongunitige omftan-,
digheden , ook de meeste hulpmiddels, tot befchouwing
Van bet aenvnonien leerbegrip, ten tyde van de Her,
VOX*
K5
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vorming, noch zo algemeen, nosh zo bruikbaer, als zy

One tyden zyn. Wat nu verder nog aengaet
de voordeelen, welken de Hervormers ons daedlyk te
wege gebragt hebben , zyn Eerwaerde- telt dezelven indozervoege op. (I.) Ene, aenmerkelyke vermindering
van .het Bygeloof, dat te vooren in de gantfche Christelyke Kerk heerschte, en dan ook nog tegenwoordig
in een maer al te grooc deel van dezelve heerscht. (2.)
De verzwakking van het menschlyk aanzien in Godsdienftige zaken, en de beperking van het ingefloopen en toen
zo zeer misbruikt gezag, niec alleen der hooge, maer
ook der lagere Geestlykheid. (3 ) Het vrye onverhinderde gebruik der Heilige Schriftuur. (4.) En eindelyk de
groter vryheid van onderzoek, het bevestigde en erkende refit van eigen oordeel in Godsdienftige zaken. De.
ontsou.wing van dic alles Reef; den Leeraer, ten Clot zyner N:erhandelinge, rakende dic onderwerp, verfcheiden
matte le'eringen en plichtsvermaningen aen de hand, ten
&tide zyne.Toehoorders op te wekken, om een verftan.
dig en. dankbaer gebruik van alle die voordeelen te ma.
ken. - Wyders behelst dit Deel nog twee Leerre&nen , die de waerde van een goeden naem, en de gewigtigheid van, een Jaer,, ten onderwerp hebben.
eerfte ftrekt om een ieder,, door 't bezef van 't grootc voordeel dat een een goede naem , zo voor ons zelven
als voor de maetfchappy, heeft , aen re moedigen, om,
langs alle eerlyke wegen, een goeden naem te verkrygen., .of dien te bewaren ; en tevens om te toonen, aen
welk ene ftrafbare wreedheid zy zich fchuldig maken,
die den goeden naem des Naesten, op enigerleie wyze,
aengrypen of verdacht maken. - En de laetfte
dienc:, om ons op te ldiden, tot ene aendachtige overweging van de vier volgende gewig,tige Stukken. (x.)
Hoe veel goed of- kwaed wy in een jaer doen, en hoe
zeer wy daerdoor onze volmaektheid en gelukzaligheid
bevorderen of verhinderen kunnen. (2.) Hoe vele gewigtige en tot in het oneindige zich uirftrekkende gevolgen
het .goede en bet kwade , 't welk wy in een jaer verrichten, zo wel ten aenzien van onszelven, als ten aenzien
van andere menfchen , naer zich trekke. (3.) Hoe verfehillend de toekomende jaren in velerleie opzichten van
het tegenwoordige zyn kunnen. (4.) En ten laetfte, hoe
onzeker het zy, of dit niec het laetite jaer van ons 'even
zyn
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zyn zal. De overweging van het: een en; 't ander
behoorde elk onzer, gelyk zyn Eerwaerde ten befluito
wenscht, op te wekken, „ om, zo fang het dag voor
ons is , dat gene te doen, 't welk wy hier op Aarde
„ re doen hebben, en het met onverwykle..blymoedige
„ zorgvuldigheid te doen, op dat niet iernand ,onzer de
„ nacht des doods overvalle, voor dat by zich tot den
„ ingang in de eeuwigheid bekwaam genttlakt heefel"

Godgeleerde Verhandelingen , door c. j. VOORDA , Rent;wester der Geestelyke Goederen te Leeuwarden. Te Leeu,:
,warden by G. 'Fresling, 177e. Hetkiieen. het VOOrberigi
160 bladz. in -gr. oEtavo.
Stukjes van die natuur,, door den Heer voorV roegere
da gemeen geit,aekt, hebben ons. zyn Ed. reeds doen

kennen, als iemand, wiens fmaek gevallen is, op het
nafpooren van den zin zulker plaetzen der Heilige Schrif.
ten , welken ene duistere zyde hebben. Men heeft
Mans poogingen, om 'er enig licht aen toe te brengen, met recht, vry a1gemeen gunitig beoordeeld, en
zal des ook gene reden hebben, otn , deze nieuwe proee
y e van zynen arbeid te wraken. Le benelst een qfcal
van Verhandelingen over voorftellingen, die de Uitleggers der Bybelhiaden verfchillend ontvouwen; en waer
over de Heer Voorda zyne gedachten indiervoege meld,
en zodanig met bewyzen verflerkt, dat het nagaen van
dezelven gevallig kunne zyn, voor hun, die zich op
deze foort van Bvbeioefening toeleggen.
Aenvanglyk geefc by ons ene letterkundige ea g eheimzinnige verklaring van bet gezicht van Moles en de zeventig Oudften, die, volgens Exod. XXIV. 9, lc) en
op den berg geklommen zynde, den. God van Israel
zagen, en onder zyne voeten als een. yeerk,van SaPphyrileenen,
en als de geftaltenis des Bowls in fleszelfs .klaeriheid ; zonder
deswegens, (gelyk een algeineen vooroordeel de men.
fchen veelal deed duchten,) enig onheil te ondergaen;
genietende integendeel een volkotnen -welftaned, als uit
hun gedrag na dat gezicht bleek; want Hy .fl-rekte zyne
hand niet uit tot deze afgezonderden van de kinderen Israeli ;
n2aer zy aten en dronken na dat zy God gezien Madden.
op
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Op de verklarina van dit gezicht , 't welk zyn Ed. befchouwt als betreklyk tot de dagen van den Mesfias,
ter aenduidinge van het toekomende geestlyk Koningryk van den verhoogden Middelaer; volgt ene overweging van het onherroepelyk ftrafvonnis, door Koning
Salomo , over Adonia uitg,efproken , i Kon. II. 23, 24.
De haetlyke aenmerking van den Heer Baile over
dit gedrag van dien Vorst, noopt onzen Schryver tot
een nader onderzoek. En 't komt hem voor , dat men,
alles nagaende , duidelyk kan bemerken, dat Adonia,
met zyn verzoek om Abifag te huwen, niets minder
bedoelde, dan zich van de opvolging in 't Rykshefluur,
na den dood van Salomo , te verzekeren ; en dat deze
flap Salomo, ter beveiliginge van zyn Ryk voor zyn
Huis , gerechtigde ter uitvoeringe van het ftrafvonnis,
waeronder Adonia reeds te vooren lag; van 't welke hy
alleen vrygefproken was, onder voorwaerde, dat hy,
in zyn volgend gedrag, geen wettige reden tot nadenken aen Salomo geven zou. Zo toch was Salomos tael,
toen Adonia overtuigd was van zyne doodfchuld, we.
gees zyn bedoelden opftand, x Kon. I. 52. Indien by
een vroom man zal zyn, daer zal niet van zyn hair op de
aerde vallen ; maer indien in hem kwaed hevonden zal warden, zal by f. iervtn. - De derde Verhandeling van
den Heer Voorda heefc ten onderwerp de Godvruchtige waterplenging I Sam. VII. 6; alwaer aengetekend
flaet, dat het Volk, in een tyd van benaeuwdheid, te
Mizpa vergaderde, water fchepte , en dat uitgoot voor
aengezicht des FIEEREN. Het eenvoudige dezer plechtige verrichtinge maekt derzelver bedoelde, hoe duidelyk
diestyds ook begrepen, thans raedzelachtig; van waer
men velerleie gisfingen deswegens gemaekt heefc, die
onzen Autheur geenzins voldoen. Zyns oordeels is de
beste weg , om 'er zich een gegrond denkbeeld van te
vormen, na te gaen, of die plechtigheid, door klare
en zearverflaenbare fpreekwyzen der Heilige Schrift,
kan worden opgehelderd. De fpreekwyze van uitgeflort
te worden als water, zyne ziel uit te florten in den dood,
zyne ziel of zyn hart uit to gieten, en uit te florten als water , hier en daer in de Bybelbladen voorkotnende, met
nevensgaende zinfpelingen op water, in derzelver onderfcheidene betekenisfen nafpeurende, doer zulks hem, alles
zamen trekicende, ftellen, dat Israel naestdenklyk
met
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met deze treurplechtigheid, het volgende heefc willen
te kennen geven. „ Dat hun burgerftaat door regeeringloosheid zijne fterkte verloren had; dat zij, niet aan elkander kleevende, zonder kracht waren om ftaande te
blijven, en aan hunne vijanden te kunnen weerftand bieden ; dat de overheerfching der Philiftijnen hunne maatfchappij onteenigde, en deed te gronde gaan ; en al hua
aanzien deed verdwijnen en verfmelten; dat zij wijders,
van deeze hunne elende een zieltreffend gevoel hebbende , ontlwting hunner harten in hartbreekende klagten en
onophoudelijke traanen zogten; dat zij ook de hand Gods
in dit alles erkenden, en, met hunne innigfte zielsverlangens , in ernst en oprechtheid naar God waren uitgeftrekt, naar hem uitziende, om van hem , naar zijne algenoegzaamheid, hell en hulpe te begeeren, in alle die
uitgeftrektheid , welke de grootheid en menigvuldigheid
hunner elende thans kwam te vereifchen." - In ene
volgende Verhandeling overweegt by de wonderlesfen
van Salomo, Pred. VII. 16, 17, wees niet al te rechtveerdig - wees niet al te godloos ; en wont dat dezelven ,
fchoon 't niet wel doenlyk moge zyn, het juiste oogmerk des Predikers te bepalen , in vele opzichten een
goeden Godsdienftigen zin kunnen hebben. - Ten
laetfte deelt ons de Heer I7oorda in dit Stukje nog mede,
zyne bedenkingen over de negen en negentig rechtveerdigen,
die de bekeering niet van noode hadden , en de meerdere blydfchap in den hemel ever een zondaer die zich bekeert, volgens
Luc.X V. 7. De rechtvaerdigen , hier bedoeld , zyn , vol.
gens zyne gedachten , waerlyk gevestigde Godvruchtigen, die in Gods genade bewaerd worden , zo wel voor
ten zwaeren zondenval, als voor ene hebbelyke verflauwing; die dus de bekeering, zo als dit woord in die be•
trekking gewoonlyk gebezigd wordt , niet van noode hebben. En de hie zondaer die zich bekeert is een mensch,
welke ook by die negen en negentig behoorde , maer afgeweken, doch nu wedergekeerd is. Die honderd maken
met elkanderen uit de godvreezende Jooden van dien tyd,
waer van echter een tot een zondigenden ftaet vervallen
was , en van welken by nu weder te recht gebragt
In deze herftelling als ene volmaking van 't geheel vind onze Autheur den grond van die meerdere blydfchap in over_
eenkomst met het geen onder de menfchen plaets heeft,
0, Dee.
by de heatelling van cm gefchonden auk,
29
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ze hondert ,fchaapen, zegt hij, behooren bij elkander , en
zijn eene kudde, aan den Mesfias van den Vader
eeuwigheid gegecven. Door 't verlies van een fchaap
Zija de overige negen en negentig een onvolkomen getal,
en eerie gefchonden kudde: weshalven, door 't verlies
:van een, fmert verwekt word over alle, en het wederNinden van dat een verwekt blijdfchap indiervoegen, dat
blijdfchap over een is blijdfchap over alle, als welke,
door het wedervinden van dit een weder voltallig, en
tot een geheel geworden zijn. Het is dan zeer raquurlijk,
dat de blijdfchap over negen en negentig, tot welke nog
ien behoorcie , minder zy, dan, over een, die deeze
negen en negentig voltallig maakt , en in derzelver waarde herftelt."
rerhandelingen over de vier Male dingen, Dood , Oordeel, Heemel en Hel. Door w. BATES, Dr. der H.
Godgel. Uit het Engelsch vertaald , door E. NooTEnoom.
Tweede Stuk. Te Utrecht by A. v. Paddenburg, en to
Amfierdam by J. WCSZin c, Wz. 1779. In gr. °flaw)
259 bladz.
de, in het eerfle Stuk voorgedragen, befehouwing
Op van den Dood en het Oordeel (*), volgt, in dit tweede Stuk, ene overweging der heilryke of heillooze gevolgen daeraen verknogt, ene volkomen gelukzaligheid
in den Hemel, of ene ten hoogfte rampzaligheid in de
Helle : welke twee onderwerpen de Eerwaerde Bates, op
dezelfde manier als de voorigen , behancielt , in ene leerzame voordragc, en ernftigen aendrang dozer Scukken ,
die onbetwistbaer ene verftandige en gemoedlyke oplettendheid vorderen.
Met opzicht tot het eerfte, de Hemelfche gelukzaligteid, merkt hv, uit de woorden van den Pfahndiehter,,
Pf. XVI. i I ; Verzadiging van vreugde is by U1P aengezichte ; liellykheden zyn in uwe rechte hand eeuwiglyk , als ene
algemeene (telling Dat de genieting van de tegenworrligheid van God in den Hemel , de hoogfle en eeuwige geLkzaligheid der Heiligen is. En hierop bepaeit zyn Eetwa,:cde
Agem. Varlerl. LItteroefir. I. Deed, bi. 523.
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de zich , om, in de verhandeling van dit ftuk, (r.) te
overwegen , de plaets , waer in de Godlyke tegenwoor.
digheid op ene heerlyke wyze geopenbaerd word. (2) Te
toonen, dat de genieting van de Godlyke tegenwoordigheid de hoogfte gelukzaligheid der Heiligen zy. En (3.)
te bewyzen , dat de gelukzaligheid eeuwigduurend zal
wezen. Het befchouwen hiervan doet hem den Lezer
onder 't oog brengen, de jammervolle dwaesheid der
menfchen, in zulk ene zaligheid van de hand te wezen;
en een ieder noopen, om met alien ernst en vuurige begeerte zyne krachten in te fpannen, om dezelve te verkrygen. Zulks leid hem ter overweginge der oorzaken
dier zaligheid , en der middelen, om dezelve deelachtig
te worden; welke overweging by vergezeld doet gaen
van wel overdachte onderrichtingen, en indrukbare beweegredenere
Op ene foortgelyke wyze richt de Eerwaerde Bates
zyne volgende belchouwing van den rampzaligen fleet
des onverbeterden Zondaers , of die der Helle, in. Hy
maekt met den aenvang gebruik van de ontzachlyke omfchryving, die Jefus 'er van geeft, zeggende: daer hint
worm niet fterft , en het vuur niet uitgebluscht word, Marc.
IX. 48. Op die omfchryving vestigt by zyn voorftel;
Dat de firaf van die genen, welken hunne aengename , of
voordeelige, zonden willen aenhouden , zeer zwaer en eeuwig
zyn zal. Achtervolgens dit voorftel maekt by zyne Ver.handeling', over dit onderwerp tweeledig: gaende het eerfte gedeelte over de zwaerte , en het tweede over de eeu.
wigheid der ftreffe. En hier uit leid zyn Eerwaerde ten
laetfte enige pradikale gevolgen af, die by op ene overtuigende wyze voordraegt. Wanneer men bezeft , hoe
duidelyk en nadruklyk God zyn vreeslyk ftrafvonnis
over de zonde geopenbaerd hebbe, ontdekt men aen de
ene zyde de grootte der Godlyke barmhartigheid, die
zulks gedaen heeft, om de menfchen van de zonde af te
fchrikken, ten einde daer door hunne rampzaligheid voot
te komen ; en, aen de andere zyde, de fpoorlooze on.
bezonnenheid veler menfchen, welken desniettegenftaende aen hunne zondige begeerlykheden den losfen teugel
vieren. De overdenking hier van moet ons aileszins
aenfpooren, om ftandvastig te gelooven en ernstig te
overwegen, zo het Been God den onboetvaerdigen gedreigd als den boetvaerdigen toegezegd heeft; om daet
door
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door te krachtiger van de Zonde afgefchrikt, en tot dc
Deugd overgehaeld te worden. Eindelyk behooren wy
'er ons tev ens door opgewekt te vinden , tot ene des te
fterker erkentenis van onze verplichting aen Jezus Christus , en zyne ons aen Hem ten naeuwfte verbindende
Liefde, daer Hy ons,
uit de vademlooze diepte der
,) afgrond van de Hel, tot in den fchoot van God, tot
in den Troon der gelukzaligheid verheven heeft."
Encyclopedie van de Historifche , Wysgeerige en Wiskundige
Wetenfchappen, grootdeels volgens de Schetfen van %glen
den .Neer H. s. REIMARUS, uitgewerkt, door J. G. BUSCH,
Profesfor in de Wiskunde te Hamburg. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel. Te Arnfterdam by de Erven F. Houttuyn 1780. Behalven den Inhoud 248 bladz.
in gr. yam.
de alvoorens bepaalde orde van dit Werk,
A gtervolgens
van welks inrigting en uicvoering wy, met de be-

fchouwing van 't eerfte Deel, een genoegzaam verilag
gegeeven hebben, om 't zelve als een nuttig en leerzaam
Bock, inzonderheid voor de fludeerende Jeugd, te doen
kennen, is dit tweede of laatfte Stuk gefchikt, tot het
nagaan der Wiskundige Weetenfchappen.
De Hoogleeraar Busch, dit onderwerp behandelen , brengt ons aanvanglyk onder het oog, het nut
van een welingerigt encyclopedisch voorftel der Wiskunde ; ontvouwt ons voorts de leer der grootheden in 't
gemeen; en toont ons tevens aan het verband der Wiskunde met alle andere Weetenfchappen; 't welk hem to
gelyk met een kort woord gewag doet maaken van de
verfchillende verdeelingen der Wiskunde.
By de Grieken droeg deeze Weetenfchap den naam
van Mathefis , zo veel als Doffrina, Disciplina, of Onderiwyzing ; 't zy om dat ze dezelve als eene Weetenfchap
by uitneemendheid befchouwden , of om dat zy de eerfie, en, door haar verband met de Wysgeerte, ook de
laatfte was, die op hunne fchoolen behandeld werd.
Ter oorzaake van dit verband paste men al van oudsher
de Wiskunde op veelerleie Weetenfchappen toe, dat
veelvuldige verdeelingen van dezelven to wege bragt;
van

ENCYCLOPEDIE.

149

,van waar nog eenigen in de voorige Eeuw,, in hunne
groote Leerboeken der Mathefis , 44 volkomen ynathematifche disciplinen tellen. in de laatere Leerboeken heeft
men dit ftuk met meer oordeelkundige onderfcheiding behandeld, agt geevende op die Weetenfchappen, welken
zich geheel en al, of doorgaande, wiskundig laaten ontvouwen, en die van welker onderwerpen men weinig,
of ten hoogfte niet alles, met eene wiskundigezekerheid
Onze Hoogleeraar,, dit gade flaande,
zeggen kan..
houdt zig aan de thans gebruikelyke verdeeling van de
af getrokken of zuivere en toegepaste Wiskunde; dan hy
oordeelt het raadzaamst , 't gecn men gemeenlyk tot de
battle brengt nog in twee clasfen to fchiften, naamlyk,
in eene eigenlyk gezegde toegepaste, en in eene gemengde
Wiskunde ; tot welke laatfte dan die Weetenfchappen
behooren, in welke het gebruik van de gronden der zuivere Wiskunde flegts hier en daar plaats heeft. — Ter
duidelyker ontvouwinge hier van ftrekke het volgende ,
dat hy desaangaande wat laater bybrengt, als hy tot het
behandelen der toegepaste Wiskunde overgaat.
„ Met de kennis van zekere dingen, zegt hy, is de befchouwing van derzelver grootte zo naauw verbonden „
dat wij dezelve nooit tcr zijde kunnen ftellen , wanneer
wij belang ftellen, in het doorzicn van derzelver natuur
en eigenfehappen , en in het verklaren van de verfchijnfelen, die zich aan dezelve voordoen. Dergelijke dingen zijn de bewecging en krachten der lichanien; hec
licht met alle zijne werkingen en verfchijnfelen; de hemelfche lichamen , met alles, wat zich aan dezelve V001.
doet; benevens de toepasfing van dat alles, tot nut van
het menschdom. Doch, in tegendeel, zijn 'er vele bezigheden, die tot de behoeftigheden, het genoegen en
gemak des menschlijken levens verftrekken, in welke
men, wel zonder ophouden, zich met de bepaling van
zekere grootheden moer bezig houden, doch die eene
menigte van dingen en willekeurige bepalingen onderftel.
len, die voor gene mathematifche ophelderingen of bewijzen vatbaar zijn. Men kan, bij voorb. van de bou.
kunde, van de muzijk enz. die ten deele ware behoeften
des levens vervulkn, ten deele tot 's menfchen vermaak
dienen, pier zeggen, dat het in dezelve alles op de ma_
thefis aankome. In de architektuur fteunen vele dingen
alleen op de ondervinding, of op gebruiken die willekeuII. DEEL.
rig
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rig zijn ingevoerd, op den finaak , die zich nog niet volgens mathematifche regelen wil laten dwingen , offchoon
het waar is, dat de grondregels , volgens welke wij het
ware fchoone beoordeelen , met zekere inathematifehe
waarheden in verband than. De theorie der muzijk is
gegrond op de mathefis en de natuurkunde: doch het is
ook zeker, dat men alle vermaak, 't welk dezclve veroorzaakt , genieten kan , zonder zich met de theorie in
te laten. De verfcheiden fmaak in de muzijk, die bij
verfcheiden volken geheerscht heeft, of nog heerscht,
zou niet hebben kunnen ontftaan , zoo alles in de muzijk
op de mathefis gegrond was; wier gronden onveranderlijk zijn, en geene verfeheidenheid of afwisfeling in de
gevolgen toelaten.
Van die dingen, met wier behandeling de befchouwing van derzelver grootte naauwst
verbonden is , kunnen wij derhalve zeggen , dat de mathefis een beftendiger toepasfing op dezelve vinde, dan
in deze laatfte, in welke zij zich , am zoo te fpreken,
alleen van tijd tot tijd inmengt. Wy hebben derhalven
redenen, om 'er twee kiasfen van te maken , en de eerfte
tot de toe vaste , de laatfte tot de vermengde mathefis te
rekenen."
Uic kragte deezer verdeelinge handelt de Autheur bier
eerst over de afgetrokken of zuivere Wiskunde , waartoe
behooren de Geometric, Arithmetica , Algebra en de Trigonometric , of de Landmeetkunde , Rekenkunde, Letterrekeningkunde , ook wel Stelkun,de geheeten, en de Driehoeksrekeningkunde. Van iedcr deezer • Weetenfchappen een beknopt verflag geevende , vlegt by 'er ook Kier en daar
algemeene leerzaame aanmerkingen in, daar hem de befchouwde Weetenfchap aanleiding toe verleent. Zo
deelt by ons, order anderen, by voorbeeld, mede de
volgende onderriating nopens het verfchil tusfchen de
Analytifche en Synthetifche Methode.
„ Men pleeg , zegt hij, ook de Algebra in haven geheelen omflag de Analyfis te noemen , gelijk, bij de Franfchen en Duitfchers, de gene die de Algebra in een
wijden omvang verflaat , een Analyst beet. Doch dit
is eigentlijk de benoeming van eene methode, die niet
alleen in de mathefis, maar ook in de filozofij , tot
kennis der waarheid, en tot overtuiging van derzelver
zekerheid, gebruikt words. Daar zijn over het geheel
twee wegen, om tot kennis der waarheid en tot overtui-
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tuiging van hae zekerheid te komen : de eerfte is, wanneer ik van de duidelijkfte en eenvoudigfte waarheden beeinne , van dezelve tot haare naaste gevolgen , en voords
van de gevolgen dier gevolgen, en zoo verder voordga,
daar dan alles, wat uit de waarheid wettig en ongetwij.,
feld volgt, zelfs waarheid wezen moet. De rij van fluitredenen, door welke het verband van de aangenomea
ftelling, met de voorgaande waarheid, getoond worth,
is haar bewijs. De tweede is, wanneer ik eene ftelling
in mijne gedachten opmake, zonder vooraf te weten, of
zij waar of valsch is; doch dan alles zoo ontwikkele, dat
deze ftelling onderftelt, dat mij eindelijk blijkc, of in
deze onderflellingen iets opentlijk waar of valsch zij.
home ik in deze ontwikkeling en nafpeuring van alles,
wat zulk eene ftelling onderftelt, tot ftellingen, die
openlijk waar zijn, zoo is de ftelling waar, die niets dan
waarheid onderftelt. Het is dan ook niet moeilijk , den
famenhang van deze ftelling met de eerfte grondwaarheden te tooncn,ien een bewijs van dezelve volgens de eerfte methode te ontwerpen. Doch verval ik tot openbare
dwalingen , zoo is de ftelling valsch, die zulk eene openbare dwaling onderftelt. De eerfte methode beet de Synthetifche , de tweede de Analytifclie.
„ De Synthetifche methode doet eigentlijk alleen dit, dat
zij, i) ten opzichte van waarheden, die reeds erkend
waren , derzelver zekerheid aanwijst. Wanneer , bij
voorbeeld, in geometrifche handboeken de leerftelling
wordt opgegeven, in ecnen rechtlijnigen driehoek zijn
de drie hoeken gclijk aan twee rechten ; zoo komt deze
ftelling voor als eene waarheid, die de leeraar reeds erkent; de fynthetifehe demonftratie volgt dan, in welke
het verband van dcze leerftelling, met andere, reeds te
voren erkende, waarheden, words aangewezen. Of q)
men gaac in dezelve van reeds erkende waarheden voord,
tot andere, wier grond zich in de eerfte openbaar antdekt. Deze ftellingen noemt men dan corollaria of gevolgen. Doch in deze orde van mathematifche waarheden
is veel willekeurigs, en vele Stellingen komen in het eene bock voor als Leeritellingen, die in een ander den
Imam van Gevolgen dragen.
Deze lecrwijze is derhalven niet zoo zeer gefchikt tot
de uitvinding van waarheden en van derzelver bewijzen,
als wel am waarheden„ die reeds erkend waren, in derzel.
La
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zelver verband aan te wijzen, 't wells: te ontdekken dik•
wils voor het verftand zeer moeilijk is. - De Ana.
lytifche leerwijze is van meer diensc, tot het ontdekken
van waarheden, die, noch wij, noch iemand voor ons,
ooit begrepen had. Zij helpt ons niet alleen derzelver
verband met andere waarheden onderzoeken , maar ook,
wanneer wij tot valfche ftellingen vervallen, de gronden
doorzien, uit hoofde van welke zij valsch zijn.
„ Beide deze bewijzen gelden in 't gemeen , ook in de
filozofij. De betogende leerwijze, waar mede de Wolfianen zo veel op hadden, was niets anders dan de fynthetifche methode. Doch hoe dikwils maken wij, ook
van deeze leerwijze, geen gebruik in onze filozooffche
onderzoekingen, dat wij eene gewaagde ftelling ter nederzetten , dan derzelver onderftellingen ontwikkelen, en
onderzoeken , of wij, in deze onderftellingen , op open=
baare waarheid of onwaarheid nederkomen. De zogenaamde reduEtio ad abfurdum in filozooffche gefchillen is
eigentlijk niets tinders, dan een analytiesch onderzoek,
nopens de onwaarheid van eene ftelling."
Op de befchouwing der zuivere Wiskunde volgt dan in
dit Gefchrift wyders de eigenlyk gezegde toegepaste Wiskunde. Hier onder hetrekt de Hoogleeraar de Mechanica,
Optica , en de Astronomic, of de Beweeg. en Werktuigkun•
de , Gezigtkunde , en de Hemelloopkunde. Daarbenevens
brengt by 'er nog toe de Akustika , of Wiskundige Muzyk, in zo verre derzelver theorie voor eene machematifche bepaaling vacbaar is. Het laatstgemelde Stuk draagt
by beknoptlyk op zigzelve voor, maar de andere opgenoemde Weetenfehappen ontvouwt hy meer byzonder
in derzelver onderdeelen. Zo draagt hy eerst voor 't
geen de Beweeg- en Werktuigkunde , in 't algemeen , betreft ; en flan voorts het oog op het geen omtrent dezelve in aanmerking komt, zo nopens de Vane Licha•
men, als de Vloeiftoffen en rielftoffen (*). Op eene Berge(*) be Heer Vertaaler is bier, als uit zyne aantekening blykt,

eenigzins verlegen geweest, met de overzetting van 't woord iiguida, dat hem het Nederduitfche waterige heeft doen verkiezen;
maar beter onderfcheidt men , op het voetfpoor van den keurigen
Vertaaler der Natuurkundige Lesfen van den Abt Nottet, de woorden fluida en Upside, of fluid4s en liquides, in Nederduitsch
door Vioeifloffen en Ylietftoffen. Zie ook Pad. Leneroef. Mengel-
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gelyke wyze behandelt hy de Gezigtkunde, fpreekende
vooraf van de Gezigtkunde in 't algemeen , en vervolgens
van de Spiegelkunde , Doorzigtkunde en Verfchietzigtkunde
in 't byzonder. Hieraan volgt verder eene vooritelling
van de gronden der verdeeling van de Astronomifche
Weetenfchappen , met eene nevensgaande befchouwing
van de Hemelloopkunde, van de ongegrondheid der Starrenwichelaary,, van de Land- en Zeevaartkunde , van de Zonnewyzerkunde , en Tydrekenkunde. By gelegenheid van dit
laatite Artykel maakt hy ook gewag van den Almanach,
waaruit wy nog eene en andere aanmerking kortlyk zullen overneemen.
Toen men in de dagen van yulius Ccefar den verwarden
Almanach eenigzins te rechte bragt , hield men zig, vermoedelyk gemakshalve, aan de bepaaling van 't Zonnejaar op 365 dagen en 6 uuren; hcfluitende den dag,
welken men dus jaarlyks overhield , in vier jaaren in te
haalen, door 't vierde jaar op 366 dagen te brengen.
Dan de i i minuten, in deeze rekening te veel genomen,
maakten, in 13o jaaren, bykans een vollen dag, en dus,
in 1430 jaaren, ri dagen. Dit verloop ontdekte men
reeds in de vyftiende Eeuw, dan 't liep aan tot in 't
jaar 1582, eer Paus Gregorius het in de Roomfche Kerk
doorzette, om 't verdere gevolg hier van voor te komen, bevelende dat men de elf dagen, die men te veel
had, uit den Almanach zou weglaaten (*). Tevens
werd 'er , om voor het toekomende zorg te draagen,
vastgefteld, dat alle laatfte jaaren van eene Eeuw, de
vierde Eeuw uitgenomen zynde, gees, fchrikkcljaaren
wee(*) Het getal van elf fchynt den Hoogleeraar bier misleid teheb.
hen. Het verfchil tusfchen het Astrononzisch- en Burgerlyk Zonnejaar op u minuten, of naauwkeuriger op rt minuten en 3 fecunden , gelled zynde, geeft, in den tyd van 1257 jaaren, ruim 91 of
ongeveer to dagen. Ook was de tyd der dugs en nagts gelyke
lengte, in dat tydheftek van 1257 jaaren, die verloopen zyn, zedelt het Concilie te Nicea , in 't jaar 325, men men den tyd der
vieringe van 't Paaschfeest beperkte, tot op het jaar 1582, toe!)
Pans Gregorius beflooc het gebrek te herftellen , to dagen vetfchrikt. De Evennagtstyd viel in. 't jaar 325 op den 21 Maart,
en in 't jaar 1582 op den a x Maart; 't welk dien Opperkerkvoogd,
niet elf , maar tien dagen nit den Almanach deed weglaaten, oak
de zaaken dus weder op den veer van. 't Ian 325 te brengen.
L
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weezen zouden; waardoor dc zaal: zo vet in orde ge.
bragt is, dat de misrekenmg., in 19 Eeuwen, nog geen
vollen dag kan uitmaaken. De Proteitan ten , ten deele
bevrecsd van den Paus te veel gezags te geeven, ten
deele begrypende, dat men nog te veel uit de oude almanachs'oerekening behouden had, 't welk der astronoe
mifche naauwkeurigheid hinderlyk was, kwamen veelal
niet dan fehoorvoetende tot het overnemen van den
Gregoriaanfchen Almanach; welkcn ook zommigen vetbeterden, door alles onmiddelyk volgens de Hemelloopkunde te berekenen; het gulden getal, de indiEtien en
epaCten ter zyde gefteld zyndc. Dit heeft inzonderheid
veel invloeds op de berekcning van het Paaschfeest,
en de daar van afhangende feesten; daar de Niceafche
J(erkvergadering bepaald heeft, dat men het Paaschfeest, op dat men het niec ten zelfden tyde met de
Jooden mogte houden , zou vastftellen op den Zandag
die onmiddelyk volgde, op de voile maan, na dags en
nachts gelyke lengte in 't voorjaar.
3! Dit onderftelde nu, vervolgt onze Schrijver,, dat
men onder de Christenen astronomij genoeg verfiond,
om het ware oogenblik, zo wel van de dags en nagts
gelijke lengte, als van de voile maan te bepalen. Toen
dit befluit gemaakc werd, was 'er nog astronamijfchc
kcnnis genoeg onder de menfehen offchoon niet onder
de kristenen , en alierminst onder de leeraren der Ker.kc. Men heeft daarom ook allerlei hulpmiddelen tot
clergelijke berekeningen verkozen , inzonderheid de zogcnaamde epakta, die niet naauwkeurig met de astrono,
mijfche gronden inftemmen. Het ergfte was, dat men
de dags en na g ts gelijke lengte op den 21 Maart van den
juliaanfchen almanach , waarop het naar de rekening van
(lien tijd viel , voor beftendig vastftelde. Wanneer in de
volgende tijden, met de overige wetenfchappen, de as.
tronomij geheel verviel, merkte men nochtans meer en
meer dcze toenemende afwijking, en inzonderheid de
verfchuiving van het Paaschfeest, met de veel te laat
onderitelde dags, en nagts gelijke lengte. Dit was de eeg
nige aanleiding, die eenig fchrijver tot in de I5de eeuw
fomtijds had, om iets van de mathefis en inzonderheid
van de astronomij te hewerkcn. Met de invoering van
den Gregoriaanfchen almanach, heeft zich de Roomfche
kea QP.Zn gait deze vaarigheid geholpen, Doch aljes
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in hare almanachs rekening nict te recht gebragt, OM
dat zij het oude kunstmiddel tot de berekening van de
mann , de epakten, niet verworpen hebben."
Met het afhandelen hier van, komt de Hoogleeraar,
volgens zyne voorgeftelde verdeeling, ten laatfte tot
de gemengde Wiskunde ; waar toe by vooral brengt, de
BOW en Krygsweetenfchappen. By de befchouwing der
Burgerlyke Bouwkunde paart hy, als daartoe behoorende,
den Water. en Scheepbouw : en onder de vnordragt der
Krygsweetenfehappen, behandelc by de Taktika , met
de Kastrameratie , voorts de Artillery- en Fortificatiekunde , henevens het geen het verdeedigen en aanvallen betreft ; waarop by , ten Pot , nog met een korc woord,
de Franfche Krygsfehoolen , als van een huttigen invloed,
met lof vermelcit.
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t geen wy, met de afgifte van het eerfle Deel ,
raakende deeze Onderzoekingen nopenr den Koophandel ,
of Gedagten over de belangen der Handeldryvende Natien van
Europa , gezegd hebben (*), was genoegzaam om dit
Gefchrift als een leezenswaardig Bock aan te kondigen,
en een ieder naar vervolg der behandelingc van dit onderwerp te doen verlangen. Aan de gunflige denkbeelden , diestyds 'er van gevormd, fchiet de Autheur ook
in deezen geenszins te kort , vecleer mag by gezegd worden , in het thans gemeen gcmaakte gedeelte 'er dermaate
aan te voldoen, dat men des te fterker haake , naar de
voltrekking van het Plan, dat hy zig met opzigt tot dit
Stuk gevormd heeft ; waarvan hy ons , by voorraad , het
volgende Berigt , by manier van eene Iniciding tot dit
tweede Deel, wel liceft willen erl ecn en .
Zyn Ed. het ftuk der Muntfne:ien afgehandeld, en het
nadeel van derzelver vermemgvuldiging y our de Maatfc h an (*) Zie Hedend. Pad. Letteroef. PH. D. bl, 40o..
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fchappy, in 't eerfte Deel, ontvouwd hebbenie , fchikt
nu dit tweede, overeenkomftig met het toen voorgeftcl1
de, tcr befchouwinge van de verdere gevolgen , der ver-•
merderinge van dien overvioed van verbeeldende tekenen , door Papieren, welken die tekens verbeelden. Eu
hv onderrigt ons desaangaande bier terftond, dat hy,
on- der de benaaming van Papieren, niet alleen betrekt, alles, wat Muntfpecien of derzelver Telswaarde verbeeldt
mar tevens alles, wat ftrekt, om het credit, 't zy van
Mogenheden of van byzondere Perfoonen, te verfterken
of te vermeerderen. Ter ontvouwinge hiervan maakt by
dit tweede Deel drieledig. - In 't eerfte zal hy zyne gedagten voorftellen over de voor of nadeelen der
hedenthagfche Banken. voor de Maatfchappyen.
Het tweede fchikt hy, ter Overweeginge van het geen
men de Wandeling of den Omloop van het Geld noemt
en wat daar toe betrekking heeft; dac hem aanleiding
zal geeven, om te gelyk te handelen over den oorfprong
der Lombarden , den ouden en tegenwoordigen Invest, het
Crediet omtrent byzondere Perfoonen, met betrekking
tot den Koophandel, en 't algemeene Crediet, of den oorfprong der Nationaale Schulden by meest alle de Mogenheden van Europa, mitsgaders den invloed van dit alles
op de gehcele Maatfchappy. Voorts 'hat het derde Stuk van . dit tweede Deel aanvanglyk te gaan, over
de uitwerkzels der Wisfelbrieven; met nevensgaande aanmerkingen over 't heilzaame Bier inrigtinge, en 't geen
ter veibeteringe van dczelve te wenfehen ware. Hier
benevens zal dan de Autheur zone gedagten mededeelen
over het Evenwigt van den roophandel; en het groote
voorftel van dit zyn Werk oplosfen; of naarnlyk , de
Koaphandel in ooze dagen niet te uitgebreid , en dear doornadeelig zy voor het weezenlyke belang van 't Menschdom? En
op dit Mies zal hy eindeiyk laaten volgen eenigealgcmccnc denkbeelden, nopens de waare belangen der verfchillende Staaten van Europa; ten aandrange van 't hoofdbedoelde dat by zig voorgefteld heeft; te weeten , te
toonen: Dat de waare- Rykdom van ieder Mattfchappy voorzzumlyk beflaat, in 't getal , de handige arbeidzaanzheid
de leevenswyze van derzelver Ingezetenen : en cl,at gevolglyk,a,lles , wet de goede zeden en bevolking ken benadeelen, naiuttrlyk te houden zy , voor firydig met cle 'mare belangen van,
(je. Autheur te
V-adex &'*? CefG
Mozsclido.m.
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kennen, dat by, na 't afhandclen van dit alles, nog een
Aanhangzel by zyn eerfte Deel zal voegen, nopens de
Munten der Ouden ; gemerkt hem daaromtrent eenige
nadere ontdekkingen ter hand gekomen zyn, welken ter
ophelderinge van het voorheengemelde kunnen dienen.
'fer nafpooringe van het eerstgenoemdeStuk, de voorof nadeelen der hedendaagfche Banken voor de Manfchappyen , handelc de Authcur eerst over de Banken in
't algetneen; dat hem inzonderheid gewag doet makers
van de Bank van Venetie , welker oprigting zommigen tot
een zeer vroegen datum brengen, en die veelen aanzien,
als het model, dat men zig in de laatere Banken ter navoiginge voorgefteld heeft. Zyn Ed. de gewoone misvatting hieromtrenc tegengegaan hebbende, doer ons opmerken, dat men alle de vcrfchillende Banken tot twee
foorten kan brengen. De eerfte foort komt voor als eene enkele bewaarplaats van een weggeleiden fchat; maar
de tweede is te gelyk handeldryvende; waardoor het
Bankcomptoir inkomt als de cerfte Bankier der Natie,
ter plaatfe daar men de Bank op die wyze ingerigt heeft.
Beide deeze foorten, zegt hy, zyn volkomen vereenigd
in de Banken van Amfterdani en London; die by by uitlick, ter behandelinge van dit onderwerp, tot een voorbeeld verkoozen heeft ; en waaromtrent die van An2fier41am , ongeveer eene Eeuw voor die van London opgerigt,
natuurlyk eerst in overweeging komt.
Onze Autheur,, den uitflag zyner nafpooringen, nopens
die beide Banken, zullende mededeelen, vindt het vooraf geraaden, een duidelyk verflag te geeven van de maEier,, op welke men ‘ d.ep Handel dreef, zig omtrent de
Geldwisfeling enz. gedroeg, v6Or den tyd der oprigtingen dier Banken. Ingevolge bier van bepaalr hy zig
eerst, tot een beknopt gefchiedkundig verflag van den
Hollandfchen Koophandel in vroegere dagen , tot dat de
Regeering van Amfterdam, in den jaare 16o6 het oprigten eener Bank reeds in overweeging genomen hebbende,
in den jaare 1608 daartoe befloot; waarop de daadlyke
fehikkingen in den jaare 1609 werkftellig gemaakt werden. Langs deezen weg tot de melding van het oprigten der Amfterdamfehe Bank gekomen zynde, geeft hy
voorts eene naauwkeurige befchryving van al het merle,
waardige, dat omtrent derzelver bedoelde, fchikking,
beftier, bedryf, ea, zo wel vroeger als laater toeftand,
1$
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overweeging vordert , en openlyk gemeen gemaakt mag
worden ; met nevensgaande oordeelkundige aanmerkingert
over dat alles. Op eene dergelyke wyze draagc zyn Ed.
vervolgens voor, het gefchiedkundige beloop van den Engelfchen Koophandel tot aan de oprigting der Bank van
London, in den jaare 1694 tot hand gebragt ; van welke
de Autheur insgelyks een onderfcheiden verflag verleent.
Uit de ontvouwing van dit alles leidc zyn Ed.
ten laatfte af, dat de Banken, welken op den y ou van
die van Anifterdam ingerigt zyn, zeer heilzaam en voor
den Staat en voor den Koophandel zyn; maar dat zulks
zo onbepaald niet gezegd kan worden van de Londonfche
Bank en foortgelyken; a/s welken zeer groote verliezen
en nadeelige verwarringen kunnen veroorzaaken, die het
nut en voordeel, dat zy der Maatfchappyen konden toebrengen, verre overcreffen. 's Mans bedenkingen
desaangaande vereifchen zekerlyk de oplettendheid van
alien die 'er helang in hebben; en alle Liefhebbers van
nafpooringen , welken den Koophandel betreffen , zullen ,
by het doorbiaderen van dit Gefchrift, zo ten aanzien
van het Gefchiedkundige, als ten opzigte van de Banken , reden vinden , om des Autheurs aangewende moeite danklyk te erkennen.

Gedenkfchriften , dienende tot de Gefchiedenis van T ODEWYK
XIV en XV. Door den Beer Abt MILLOT , Lid van de
Academien der Weetenfchappen van Lions en Nanci. Vierde Deel. Te ilmflerdarn by Yntema en Tieboel 17 19.
In groot atm, 348 bladz.

T 'l dit gedeelte, 't welk zyn aanvang neemt met de ope-

ning. van den Veldtogt , in den jaare ri o g , en voortloopt tot de Utrechtfche Vrede in den jaare 171 3 , met
een heknopt verflag van 't leevenseinde van Koning Lodewyk XIV, in den jaare 1715; ontmoeten we eene menigte van Staatkundige byzonderheden, welken ter ophelderinge van het voorgevallen in die dagen ftrekken.
De verfchilIende inzigten van ;t Spaanfche en Franfche
Hof ; welk laatfte inzonderheid , des oorlogens moede,
fterk naar Vrede haakte, en 't Spaanfche Hof poogde
over te haalen, om mede te werken , of zig ten 'Matte wet
CC
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te laaten gevallen de poogingen en fchikkingen , die men
aan 't Franfche Hof werkftellig wilde maaken, om den
Oorlog , met de tegen hen vereenigde Bondgenooten,
ten einde ce brengen, geeven bier toe eene ruiine Itoffe.
En onze oordeelkundige Schryver ontvouwt ons desaengaancle, uit de hem ter hand gel:omen Gedenkfchriften,
even als omtrent de voorige gebeurtenisfen, onder een
aaneengefchakeld verhaal van 't beloop der zaaken, zo
van deeze als van de zyde der Bondgenooten, het merkwaardigfte tusfchen die beide Hoven, en derzelver Staatkundigen, in deeze dagen voorgevallen. Gemerkt
dit alles, vooral van de Franfche zyde, en vervolgens
van die der Engelfchen, onze Bondgenooten, een zeer
grooten invloed had op de omfiandigheden van onzen
5-mat, zo maakt zulks dit vierde Deel des te merkwaardiger voor onze Vaderlandfche Leezers; 't Welk hen,
die fmaak hebben, in eene gefchiedenis vooral van de
ftaatkundige zyde te befchouwen, dit verflag met te
meerder genoegen zal doen doorbladeren. Het bezef
hiervan heeft ook, naastdenkelyk, den geagten Vertaaler deezes Werks genoopt , om by dit Deel, meer dart
by een der anderen, etlyke aanmerkingen van zyne eigen
hand te voegen; inzonderheid met betrekking tot zoda.
nige byzonderheden , die onmiddelyk tot onze Gefchiedenisfen behooren ; welken overtuigelyk toonen, dat hy,
de vertaaling van een Staatkundig Gefchrift op zig genomen hebbende, geen Leerling in 't nagaan van Staatkundige onderwerpen zy. Zulks ftraalt boven al door in
zyne aantekeningen , wegens het bier gemelde nopens
de laatfte Vredehandelingen; 'die met het tekenen der
Utrechtfche Vrede afliepen, waarop wy, als een aanmerkelyk voorval onzer Vaderlandfche Historic, nog een
weinig zullen ftille flan.
Met den dood van Keizer yofephus , den 17den vat
Grasmaand des jaars 1711, waarop de verhefling van des.
zelfs Brooder Karel tot de Keizerlyke waardigheid, gelyk men verwagt had, den Izden van Wynmaand des.
zelfden jaars, volgde, begreep het Franfche Hof dat
men van'cle tocnmaalige oinitandigheden ernftig gebruik
behoorde te maaken, om de reeds ondernomen, en dikwerf geftaakte, Vredehandelingen door te zetten; ten
welken einde het op nieuw alles aanwendde, om het
paanfehe Flof tQC bet doen der noodige afftanden over
te
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te haalen. Koning Lodewyk XIV flond 'er fterk op aan
by zynen Kleinzoon, beweerende in een Brief van 22
luny 1711, dat 'er voor hem geene andere goede raadflagen te volgen waren , dan die de Vrede konden bevorderen, terwyl zy hem op den Throon zouden vestigen.
De Markgraaf van Bonnac , als buitengewoon Afgevaardigde aan 't Spaanfche Hof, met het noodige Berigtfchrift, ter verdere bewerkingc hier van voorzien zynde , bragt het eerlang zo verre, dat Koning Philippus V,
met eigen hand, eene Volmagt fchreeve, waarmede hy
zynen Grootvader magtigde, om met de Engelfchen,
nopens de voorafgaande punten, overeen te komen. Ko.
ping Lodewyk trof eene zekere overeenkomsc met hun,
die, hoewel eenigzins anders dan men bedoeld had,
zyns oordeels , niet van de hand geweezen moest worden ; en Koning Philippus berustte, fchoon niet zonder
betuiging van tegenzin , in de gemaakte fchikking.
Daarbenevens drong Koning Lodewyk gefladig aan op het
voltrekken van 't Verdrag, dat men met den Keurvorst
van Beieren gemaakt had, volgens 'c welke die Keurvorst
gefleld werd, in de bezitting van 't geene van de Nederlanden nog overig was. Men draalde hier mede in
Spanje, terwyl men in Frankryk naar de uitvaardiging
der daar toe noodige Staacsfchriften verlangde; waarte.,
gen de Spaanfche Staatsdienaar, de Graaf van Bergeik,
zig aankantte. Deeze Staatsdienaar , die by Philippus
hooggefchat wierd , veel invloeds op hem had, en waarlyk vol yvers en doorkundig, maar zeer flerk met zyne
eigen fiellingen ingenomen was, had naamlyk altoos ee-

ri onderhandeling met Holland in 't oog. „ Hy vrees,, de, dat een plechtige affland der Nederlanden, aan,
„ den Keurvorst, den Vrede of moeilyker te verkry„ gen, of duurder zoude maaken; en daarenboven maakte hy weinig that op de goede trouwder Londenfche
„ Staatsdienaaren, niettegenflaande men alle reden had,
,' om in dezelven vertrouwen te ftellen, Koningin An„ na en haare Staatsdienaars verlangden niet minder na
/) den Vrede, dan het Hof van Frankryk (*). De be33 ken(*) „ Men fchynt, [gelyk de Heer Vertaaler reeds by eene voorige gelegenheid opgemerkt heeft,] aan het Spaanfche Hof, de ge,
fteldheid der Engelfche Staatsdienaaren niet zo goed gekend te hetiben, als aan het Franfche. Reeds in de Lento van het jaar r7ro-,
was;
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„ kende kuiperyen en flreeken , die bet aanzien van

„ Marlborough hadden over hoop geworpen (*), hadden
,, geWas de Hertog van Shrewsbury tot Groot-Kanrelier aangelleld. Op
den veettienden van Zomermaand deszelven jaars werd de Graaf
van Sunderland , Schoonzoon des Hertogs van Marlborough, van
zyne be tiening van Geheiwfchryver van Staat heroofd , en den
/glen van Oogstmaand onderging de Graaf van Godolphin, Groot.
Schatnteester, en des Hertogs vertrouwdfte vriend , bet zelfde lot.
De Haren Harley, St. yohn en Darthmouth werden tot Staatsdie.
mars aangefteld; niettegenftaande de Keizer, en de Staaten der
Vereenigde Nederlanden , trachtten, de oude Staadsdienaars in be.
dieninge te doen houden, was derzelver voorfpraak vruchtlons,
20 wel als het aanzoek door de Bank van Engeland ten zelfclen ein.
de gedaan. Frankryk beloofde zich , niet zonder re.den , veel goeds
van deze verandLringe. Men begon welhaast eene nieuwe Vretieshandeling met de Engelfchen, die eerst voorgaven, gezamentlyk
met hunne Bondgenooten , te zullen handelen; doch binnen kort
alles voor de Bon lgenooten verborgen hielden, zo veel zy kon.
den. Frankryk kende de gefleldheid deezer Staatsdienaaren , wist
hoe zeer dezelven tegen Marlborough en de Whigs waren ingeno.
men, en hoe noodig zy den Vrede hadden , ow zich in hunne
posten ftaande te houden , en om hunne verdere ontwerpen voort
te zetten. En van deeze kundigheden wisten de Franfchen zich
meesterlyk re bedienen. Men zie WAGENAAR Vad. Hist. XVII D.
bl. 39r. enz. en TINDAL in zyne Continuation, Vol. V. bl. 309. enz.
(*) Abigail Hill, naderhand getrouwd aan den Heere Masham ,
eene Nicht der Hertoginne van Marlborough, maar welker Vader,
door onvoorzichtigen handel, zichzelven in den grond had gehol.
pen, was , zo wel als haare Zuster,, en twee Broeders , aan de Her.
toginne hare welvaart verfchuldigd. Deeze had haar, by Konin.
ginne Anna , nog by het leer en van Koning WILLIAM, eene Kamerjuffersplaats bezorgd. Zy wist zich van de genegenheid , welke
haar deeze post vet fchafte , ow de Koningin clagelyks to fp; eeken,
zeer wel te bedienen , ow derzelver gunst geheellyk tot zich to
trekken, en beloonde de weldaadigheid der Hertoginne , door de.
zelve , nevens den Hertog derzelver Gemaal , den Graaf van Godolphin , en de overige vrienden des Hertogs , te berooven van
de genegenheid der Koninginne. Zy werd Merin geholpen door
den Heere Hari, y, naderhand Graave van Oxford , ook eenen
Neeve van haar, maar die, naar men verhaalt , zich weinig met
Naar bemoeid had , eer zy in gunst geraakte. Deeze twee wisten
der Koninginne diets te tnaaken, dat de Dude Staatsdienaars en de
Veldheer, haar niet genoeg gezach lieten, en de Koningin, die,
gelyk alle Vorften, haar gezach liever zag vermeerderen dan
verminderen, geloofde dit ligilyk, en vatte eenen onverzoenbaa-

ren
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gevoelens voortgcbracht, geheel itrydig met die van
deezen doorluchtigen en eerzuchtigen Veldoverften.
.31
Men was in onderhandelin g getreden; men was van
3)
weerskanten overeengekolnen , met eene ongeveinsde
3)
openhartigheid.
De Hollanders hadden te vergeefs
33
hun best gedaan , om deeze onderhandeling te doen
33
afbreeken (*). De vruchten derzelve te verliezen,
3)
„ zoude het grootfte ongeluk geweest zyn, dat Frankrvk en Spanje had kunnen overkomen."
Niet minder fterk, dan op het afdoen van de zaak
des Keurvorften, ftond Lodewyk op het uit den weg ruimen cener andere zwaarigheid. Men ftond eene Byeenkomst van FranIche , Engclfche en Hollandfche gemagtigden , te Utrecht , te houden ; maar Engeland en Holland waren niet gezind, terflond Brieven van Vrygeleide aan Spaanfche Gemagtigden, op dezelve, te verleenen: en Frankryk wenschte het Spaanfche Hof over te
om 'er genoegen in te neemen, dat de Spaanfche Gemagtigden 'er niet zouden verfchynen, dan na
dat de voornaamfte voorwaarden van den Vrede geregeld
zouden weezen (t). In 't vooritellen en aandringen
hierren afkeer op tegen dezulken, welken zy te vooren meest was

toegedaan. Account of the ConduEt of the Dutches of Marlborough. p. 177 &c. De Schryver van een Fransch Stukje, onder
den tytel van Esfay fur les Grands Evenemens par les petites
Caufes , verhaalt, Hertogin, het verlies der gunite van de

Koningin hemerkende, in plaatze van te trachten, om dezelve
door infchikkelykheid weder te winnen, alto gelegenheden waarnam, om der nieuwe gunftelinge en der Koninginne fpyt te veroorzaaken. Part. I. p. 216. De Hertogin fchynt eene Vrouw
geweest te zyn, van te veel moeds en oprechtheids, ow de gunst
van Anna door vleiery te winnen of to hehouden."
(*) , De Hollanders hadden niet hun best gedaan om den
Vredehandei te doen afbreeken, maar wilden alleenlyk , dat men
niet dan met gemeen overleg zoude handelen. De Engelfchen
gaven voor het zelfde te begeeren, maar hielden hun woord zo
Hecht, dat zy, meer dan vyf maandeniang, heimelyk met Frankryk hanrlelden, zonder den overigen Bondgenooten ergens kenIsis van to geeven. Zie WAGENAAR ter aangeh. plaatze, en hl.
t6 enz."
(f) „ Men konde de Gezanten van Philippus op de byeenkornst niet toelaaten, zonder hem te erkennen in de aangemaa.
tigde hoedanighedon van Ironing van"Spanje, (gelyk do Graaf
van
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hiervan vond de FranIche buitengewoon Afgevandigge
een merkelyken tegentland, vooral van de zyde des
Spaanfchen Staatsdienaars; wiens denkwyze in dit geval
overeenkwam met den mood des Konings, het onverfchrokken chara&er der Koninginne, en den cart des
Spaanfchen Volks. Men kwam hierdoor zelfs wel eens
tot fcherpe woordwisfelingen: maar de noodzaaklykheid
van den Vrede, en 't onvermogen, OM ,buiten de hulp van
Frankryk , den Oorlog uit te houden , bragt het Spaanfche Hof in eene onvermydelyke afhanglykheid, en nood.
zaakte het, om zo te fpreeken, Frankryk bier in ten
wille te zyn. De Bondgenooten ftonden aan op hunne
weigering; en Lodewyk vorderde cen Volmagt, die uitgeftrekt genoeg was, om , in den naam van Phi/ippus,
alle noodzaaklyke afftancien te doen, met uitzonderinge,
evenwel van Spanje en de Indian. „ Het verbadze,"
(fchreef die Vorst , by deeze gelegenheid , onder anderen aan den Heere van Bonnac, den 22 December ,)
„ hem [te weeten Philippus] niet, dat by in den Brieve,
„ van welken ik U het Affchrift zende ," (deeze Brief
was gefchreven door BOLINGBROKE , op verzoek der Algemeene Staaten ,) , de uitdrukking zict van den Her.
„ tog van Anjou; en der gewezen Keurvorflen van Keulen en
„ van Beieren. Deeze zyn de laatfie uitwerkzels der
„ boersheid en der wanhoope van de Hollandfche party,
„ die hardnekkig het voortzetten van den Oorlog bled
3, vorderen (*). Zy zal welhaast van ftyl veranderen,
„ gevan Bonnac den Koning duidelyk onder 't oog bragt,) en dit be•
geerde men niet te doen , voor dat men gezien had, hoe de
Vredeshandel zoude afloopen , fchoon reeds in deezen tyd, ook
bier te Lande, niet weinigen van gevoelen waren, dat men Philippus Spanje en de Indian moest laaten behouden, zo, om dat
zv tot de verovering dier , Landen geene kans zagen, zedert den
Veldflag by Villa.viciofa, als, dewyl Carel, door den dood van
zynen broeder yofephus bezitter geworden was van de geheele
Oostenrykfche Heerfchappye, •en denzelven ook eerlang in de
Keizerlyke waardigheid opvo!gde. WAGENAAR XVII Deel, bl.
399. Ook weigerde men de Gezanten der Keurvorften van &ia
ren en Keulen te ontvangen, die beiden in den Ryksban waxen.
"Pd. bl. 424. 428."
(*) De befchaafde Lodewyk de XIV had eveneens gehandeltiorn.
trent Willem den III, IA oleo
niet voor het iluiLen Van den
Rys.
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gelyk zy tegenswoordig reeds genoodzaakt is teveran®
deren van gedrag." Weinige dagen , na het ontvangen
van deezen Brief, gelukte het den Markgraaf van Bonnac
de begeerde Volmagt voor zyncn Vorst te verkrygen.
Zeifs deed de Graaf van Bergeik gewilliglyk wat men van
hem begeerde; zich vleiencie, daar hy vervolgens een
der Gevolmagtigden zou zyn, dat by als dan, wanneer
de Spaanfche Gevolmagtigden op de Byeenkomst te Utrecht zouden toegelaaten worden, wel ftoffe zou vinden,
ter ocfeninge van zyn Staatkundig beleid. Alles dus gefchikt zynde , zo volgde eerlang die ftaatlykeByeenkomst
zelve, welker eerftc zitting gehouden werd , op den 29tten
van Louwrnaand des jaars 1712; waarop eindelyk , na
veelvuldige onderhandelingen, de Vrede, tusfchen Frankryk en Engeland , benevens Savoije , Portugal, Pruisfen
en de Staaten , op derzelver tekening, den twaalfclen
April des volgenden jaars , den Volke te Utrecht openlyk aangekondigd werd. Hoch van dit laattle behelzen
de Gedenkfchriften, in deezen door den Heer Abt Millot
pebruikt, niets , vermids ze zig niet verder uittlrekken,
dan tot het jaar 1711. Ter dier oorzaake verwyst hy
den Leezer verder, nopens dit Stuk, wel inzonderheid,
tot de Gedenkfchriften van Torci , en meldt desaangaande
alleenlyk bet volgende.
„ In deeze laastgenoemde Gedenkfchriften ziet men , hoe
„ veel toegeevendheid de Engelfche Staatsdienaars, hoe
„ groote begeerte zy ook mochten hebben om den
Vrede te fluiten, gebruikten omtrent hunne Bondge.
1)
„ nooten, en vooral hoe veele infchikkelykhcid jegens
gevoelens van een trots en onfluimig Volk, dat de
,5
„ Staatsdienaars zyner Koningen ftraft over de verrich„ tin3)

Ryswykfchen Vrede erkende als Koning van Engeland, en tot
dien tyd toe geenen hoogeren titel gaf dan dien van Prins van
Oranje , fchoon Willem zekerlyk een veel gegronder recht, de verkiezing, naamlvk, van een vry Volk, dat zynen dwingeland ver.
dreven had, of door denzelven verlaten was , had op den Engelfchen throon , dan Philippus op den Spaanfchen; daar 't Huts van
Oostenryk eenen wettigen eisch had op de Spaanfche Nalaatenfchap.
En zo lang Engeland en Holland Philippus niet erkenden als Koning van Spanje, konden zy hem geenen anderen titel geeven dan
dien van Hertog van Anjou:—..— Dat ook de Hollanders van
venen eerlyken Vrede niet afleetig waren is boven aangemerkt.

Maar
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tingen, welke het veroordeelt (*). Men ziet in dat
Werk, hoe de dood des tweeden Dauphins, gevolgd
„ van die van deszelfs ()mitten zoon , deed vreezen, dat
„ de beide Kroonen op een Hoofd vereenigd zouden
„ worden ; den plechtigen afftand, welken men vorder„ de van Philippus V, om deeze ongerustheid te verdryven; en de itancivastigheid, met welke by zyn ver.
31
„ woest Ryk verkoos boven de vleiende hoop van wel„ haast Frankryk, en een gedeelte van Italie, te bezit„ ten (t). Men ziet daar den hoogmoed der Hollande„ ren gefnuikt door den Maarfchalk van Pillars , en den
„ Prins Eugenius , na zoo veele overwinningen, op zy„ ne beurt geflagen. De Vrede werd getekend in het
jaar
„

Maar zy wilden, dat men de Wapenen niet nederleide, zonder
van zulken Vrede verzekerd te zyn.”
(*) Men weet bykans niet, hoe men deeze woorden van den
Schryver moet opneemen. Meent hy ze ernstig , of fpot hy? Te
recht neemt hy de Engelfchen een trotsch en onfluimig Volk. Onze Nederlanders hebben, zo we! als verfcheiden andere Volken,
daarvan niet dan te veel ondervinding. Maar met hoe groote
trouwhartigheid deeze onze goede ,en getrouwe Bondgenooten, by
de Utrechtfche Vredehandeling, waakten voor de belangen van den
Staat, hoe vriendlyk en gemeenzaam zy met de Nederlandfche
Staatsdienaars omgingen, met hoe groote openhartighcid zy denzelven van alles kennis gaven , en met welk eene belangloosheid
zy de grootfte voordeelen voor ons bedongen, kan men leezen by
Wagenaar,, by Engelfche Schryvers zelven, als Tindal, Burnet en
het Raport van het geheime Committee , aangeffeld onder de Regeeringe van Koning George den 1. Ondertusfchen moet men aanmerken, dat men dit alles meer te wyten had aan de Staatsdienaaren,
dan aan het Volk, waarondcr veelen verre waren van dit gedrag
goed te keuren.”
(t) Billyk mag men twyffelen, of Philippus alle hoop op de
Franfche Kroon opgaf, wanneer men in aaninetking neemt, dat
Terri zelf Rail de Engelfche Staatsdienaaren, met ronde woorden,
en in de fterkfte uitdrukkingen , verklaarde, dat het recht van
Philippus op de Franfche Kroon , door geenen afftand, konde weggenomen, of verloren worden. Zie WAGENAAR Vad. Hist. XVII
Deel , 472, en breeder 'mom, Conan. Vol. V. p. 514 enz.
En dat Philippus naderhand dien afIland van weinig kracht oordeelde, blykt genoeg nit zyn gehouden gedrag, geduurende de minderjaarigheid van Koning Lodewyk den XV. Zie WAGENAAR XVIII
hl. 163 enz.
11.
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• jaar 1713. Lodea,vyk XIV bebield den Ens, welken by
had aangeboden of te flaan ; Philippus bleef in de be.,
9)
11 zittinge van Spanje en de IndiOn ; en Keizer Carel de.
wilde den Oorlog voortzetten , en verloor groo.
•$1 te voordeelen, Welke by getrokken zou hebben van
„ eenen Vrede ter rechter tyd gefloten."
Voorts filar ons, nopens dit Vierde I)eel nog te melden, dat het zelve, buiten _cene menigte van berigten
aakende deeze en geene byzondere voorvallen , die geduurende dat tydperk, zo in her Geestlyke als Waereld.
tyke, opmerking vorderen , ons een verfiag geeft van
eenige eigenhandige Gefchriften van Koning Lodelvvk
XIV; die de Hertog vim Noailles uit het vuur gered
heeft. „ Op eenen avond, naamlyk, in her jaar 1714,
35 zond de Koning den Hertog in zyn geheim vertrek,
3) OM .daar papiercn te zoeken, die met des Konings
3) eigen hand gefchreven waren, en welke hy wilde
,) in het vuur werpen. Fly verbrandde 'er terftond
3) verfcheiden van, die bctrekking hadden tot den goe.
3) den naam van fommigc perfoonen; hy ftond gereed
OM al het overige re verbranden; Aantekeningen,
Berichten, Brokken van zyn betrefTende den
Oorlog of de Staatkunde: de Hertog van Noailles
3)
bad hem ernstiglyk, datde Koning ze hem wilde
5)
geeven , en hy verwierf deeze gunst. klv heeft,
in het jaar 1749 , de oorfpronglyke Schriften ter
3)
bewaaringe nedergelegd in des Konings Boekery."
De Heer Abt Minot melds ons derzelver algemeenen inhoud, en deelt 'er re gelyk nog eenige
zondere aantekeningen uit mede, die 's Vorfien oharaca
ter ter eere fttekken.

Kari
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Kurt Verhaal van eenige zeldzaane en weetenswaardige Byzondcrheden, alonzme zo zeer niet to vinden, en suede voorge lien by
de roemrugtige en zeer merkwaardige Inweminge van 's Hert(renbosch en Wezel : gepaard met een beknopt aaneengefchakeld Gechiedverhaal van die beide zonderlinge Geb2urtenisfen: vol eer
in 't czar 1629 zo kort op, en na dLn anderen voorgevallen; en
nu op verzoek uitgegeeven, by gelegenheid van des AuCieurs
plegtige Redenvoerin.g , gedaan den a6 September 1779, ter ge.
dagtenis van 't derde yubile verovering deezer Hooftillad,
als mede firekkende tot een vermeerderd ilanhangzel , van zyne
reeds voor 21 7aaren gedaane , en nu ook suede wederom van
nieznrs uitgegeevene, Llerreden over die zelve Materie. Door
3oncnimus MORACIIIUS, Rustmd Leeraar te 's Bosch. Te's Bosch
by J. en H. Paiier,, 1779. 20 bladz. in 4t0.

f

thans ruim tachtig jaarige Eerw. MOBACHIUS, den 17 Sept. des
D eJaars
1758 het JL;bile der veroveringe van 's Hertogenbosch go.
vierd hebbende, voelde zich, niettegenftaande zyne bekomene
rust, opgewekt ow den 17 Sept. des Jaars 1779, bet 15o Jan,
en dus het derde Jubile deezer Gebeurtenisfe, andermaal plegtig
in 't openbaar te vieren. De Predicatie ter voormaalige gelegenheid gedaan ziet het licht, de laatfte heeft by niet uitgegeeven;
maar de eerfte thans doer herdrukken, en tot cone bylaage bier
van dient bet gemelde Verhaal, in den opgegeeven tytel, breed
genoeg omfchreeven. Het kan dienen tot einden dror zyn
waarde zelye in 't voorberigt gomeld. „ Om die geenen die hier
of elders, myne voorheen gedrukte Leerrede reeds van over large mogten bezitten,en dus Beene lust hebben, die van nieuws zich
eigen te !maker), niet vertteeken to laaten blyven van zo veelo
nieuwe en merkwaardige byvoegzels, in de voorige niet te vinden
of flegts maar met een woord toen aangehaald, zo is men to raade
geworden, ow ,ten dienfte van dezulken, deeze merkwaardigo by.
voegzels , nevens con =ILI:Alger Gefchiedkundig verhaal van het
onverwagt en zo merkwaardig inneeznen van Wezel , met een apart
Tittablad , ook afzonderling voor hun , die meerdefe kosten whin
menageeren, uit to geenen, als welken zulks dan van zelfs ligdyk
agter de voorige gedi Like Lcerreden kunnen laaten innaaijen : terwyl het zelfs ook anderen, (ben het niet con venieert, dezelve
tweeds uitgave dus vermeeide.rd to koopen, en egcer ter gelegen•
heid van dit derde ,7ubile, door my gevicrd, begeeriggeworden
zyn , om ten minfien jets merkwaardigs aangaande de verovering
van 's Bosch en Wezol , ter gedagtenis, ook zelfs van hunne Kindsren en Kindski;zderen, in eigendom to bezitten, y our eon klein:je,
konnen dit afzonderlyk Aanhangzel bekomen."

Me
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De Spectator der yeugd, of Mengelinzon ter vorming van het V.
flood , den Sinaak en het Hart. Uit het Hoogduitsch vertaald.
I Deel. Te Antfl. by J. van Gulik, 1779. Behalvm de Yoorreden 259 bl. in 8vo.
p en Speftatoriaal Werkje, waar van het plan des Hoogduitfehen
Schryvers veel goeds belooft. Het is vournaamlyk , fchoon
het jeugdig deel der beininnelyke Selce niet geheel vergeeten
wordt, your aankomende JOngelingen gefchikt. De Speftacor Levert de vrugten zyner waarneemingtm, in yeelorlei zaaken, op,
ook die rot het geleerde onderwys behooren. Hy bedient zich
van de Gelchiedkunde, en menu 'er leevensreg.ilen onder , ont
leend van de deugdzaamfte Menfchen van hen, die 's Menfchen
hart, en de verichillende betre.ckingen in het leeven , grondig kennen , en gef'caafd door eigene bevindingen en waaineemingen : by
doet waarfchuwingen en vermaaningen ten opzigte van de gevaa:ren en klippen des leevens ,waar voor de Jeagd, voor welke deeze
bladen beilemdzyn welhaast zal blootgeiteld vincien: by deelt
dikwyls nutte anecdoten, kleine bemerkingen, gezamelde Brieven
van jonge !leder: mede, die weezenlyke origineelen, en geene verdichtzeleu zyn: by zoekt den fmaak te verwekken in het zinnelyk
fchoone en het zedelyk goede, door het ontleden van beproefde
meesterftukken. Hy fchryft niet voor Kinderen , wier zielsvermogens nog zeer zwak zyn, maar your de rypere Jeugd, die , eenigzins bygeftaan door anderen, zelve reeds haare verdere vordering
kan uitwerken.
By de Nederduitfch.e Vertaaling heeft men eenige flukken
en andere voor een gedeelte, overgeflagen: als tc hyzonder
trekkelyk cot Duitschland: en de Boekverkuoper verzoekt „ dat,
iemand, kundig in het Ctuk der Opvoeding, den Spel7ator der
eur,rd , met origeneele of andere , tut deeze Lander, byzonder
betrekkelyke, optlellen gelieft te verryken , men dezelve aan hem
zende: welke by belooft, indicu zy met de onginerken en het
plan van dit Wericje overeenkomen , in de volgende Deelen te plan;en , en de moeite naar behooren te vergoeden."
Het tegenwoordig eerfte Deeltje bevat XXV. Stukjes van zeer
cmderfcheiden aart, beantwooedende aan den Tytel van Mengelingen: die op verre na alle niet op denzelfden prys Le fchatten zyn:
en geen wonder , 'er „ komen Opftellen in voor van jonge Leerlingen , die zy onder het oog van bane Leerintiesters en dour
deeze aangevoerd, of anders ook wel geheel door eigen kragten,
gemaakt hebben ;" die , „ gelyk de HoogduitIcheVoorredenaar te regc
cAminerkt," in geenen deele moeten befchouwd worden als voorbeelden ter navolging: maar als zodanige, welke kunnen dienen ora
- Ver4ticielen op te weKken. „ Myn Neef," dos laidt een
Myn ,NeJ, c‘g i jonge,
4441, bier de, XVI plats hel‘leecknk.
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onbedorven noon der natunr, zond my voor cenigen tyd bet volgende aandoenlyke verhaal. Waarain zou ik 'er iets in veranderen?
Hier is het, waarcifte P.
„ Myn Vader word door zyn heroep dikwils geleid naar de nederige hutten der armoede, en fomwylen verhaalt by ons tooneelen
uit dezelve , die een Item zouden kunnen beweegen, en die ons
alien in traanen doen uitbarflen. Veelmaals kunnen wy niet bezeffen , dat in het midden van zo veele ryke en vesmogende lieden
nog zo veelen woonen, die order elende zuchten. Maar wie genaakt hunne button? En zy hebben veelmaals niemand, dien zy
zouden kunnen zenden , zegt Vader.
„ Eens vond by de Weduwe van een Soldaat, op een elendig
ftroobed, met den dood woritelen. Op haare zyde lag een kleirt
meisje, dat met de flappe nederhangende hand zyne zieltoogende
moeder ifreelde. Wanneer myn Vader in de kamer trad, liet het
de hand der moeder vallen, lachte hem zoetjes toe, flak de handjes naar hem uit, en , toen by zeide , wil je by my kornen Kind?
kroop het naar hem toe. Terftond ram hy het Kind in zyn huis,
bragt het op, en het het onderwyzen , want hy dacht om de woorden van Jesus. „ Zo wie zodanig kind ontfmgt in mynen naam ,
„ die ontvangt my." En nu dient hem het meisje en hemint hem
gelyk een Kind zynen Vader bemint. Wanneer hem het meisje
dank zegt, dat zy zeer dikwils, en zelfs met traanen, doer, dan is
by gewoon re zeggen: eon heval u inmers zo liefderyk aan myne befcherming en zorge, wie zou lets van dien aart kunnen
weigeren ? En dan zegt hy tegen ons. Doet wel Kinderen !
COD vergeld ons zulks met gantsch byzondere zeer groote vreug.
de, en de gedachten, iets van dien hart gedaan te hebben, veroorzaakt voornaarnlyk dan een groot vermaak, wanneer men reeds
met den eenen voet in het graf gaat, gelyk ik, myne lieve Kinderen. Als dan , waarde Oom , fchrcijen wy alien , en zyn niet in
that lets, ook niet het minfte, to antwoorden".

Franfche Spion te Londen. Eerie Stock. In 's Gravenimge ,
by H. H. van Drecht.

neeze Franfche Spion te Londen, die zyne Leezers, op cent

vreemde wyze, de geheele weield rondvoert, verklaart: „
was van voorneemens aan het hoofd myner befpiegelingen, eene
regel Hebreeuws , Grieksch of Latyn te plaatzen , het geen Naar
een grooten naam zou gegeeven hebben: dewy! 'er niets is, dat
meet gezag aan een tydfchrift geeft, dan die bewyzen van geleerdheid. De Leezer blyft nooit in gebreke van een werk
levendig te vinden, wanneer
Schryver de fpraak der dooden
gebruikt. Maar ik heb bevonden , dat de waanwyzen van deeze
CCM DOMEAUS , HESIODUS PLATO, JUVENALIS , en auderen reeds
M3
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in dnizend ftukjes gekorvcn hebben , ow 'or hunne boeken mede
to verfieren, en dat die plaatzen tegenwoordig niet dan opgewarmde
kost zyn, in de Letterkunde ; daarenboven heb ik gedacht, dat
een text niet paste dan voor een opftel of voor een preek ; maar
de voornaamfte rodeo die my bepaald heeft om 'er geen gebruilt
van to maaken, is , om dat de LatynIche Schryvers eens uitgeput
zynde, en 'er geen nieuwe voor den dag kunnende brengen, men
gezegd zou hebben, dat ik op het end van myn latyn was; het
%yolk de grootfte fchande is , die men tegenwoordig eenen Geleerden kan aandoen.
„ EArenwel zou ik niet gaarne Zion, dat men dagt, dat dit eene
uitylugt is, wan van ik gebruik maalt , ow myne onkunde te bedekken , en dat ik nooit gcmeenfchap gehad hob met de groote
geesten, die voor twee duizend Jaaren leefden. Om het gemeen
van myne Latiniteit to overtuigen, zal ik hier eerie ry latynfche
fpreuken plaatzen, met de vertaaling daar onder, op dat de Bisfc1-:oppen en Dames van rang bet zelve zouden verftaan kunnen.
Ik zal meer doen; ik zal zeggen tot welt( can einde ik dezelve
zou gebruikt hebben, indien ik ze tot eon Zinfpreuk voor myna
ReJenvoeringen verkcozen hack:" Dit doet de Schryver,
en volt 'er een : ge bladzyden suede.
Duch, n'ettegenftacwde deeze betnig,ing van goon Spreuk of
Motto to gehruiken , vinden wy op den Tytel de bekcnde pints
HORATIUS.

Ouid verunz atque decens curs et rogo t omnis
In hoc fuw.
't Ware te wcnfchen, dat hy, deeze altoos in 't oog gehouden
hadt ; het verum en decens of hot waare en betaamelyke ontbreeken, door zy, volgens dit woord van HoRATIUS, het hoofdbe.
doelde in alles moesten wcozen, niet zelden.
Wy zulien ons nict ophouden met 'er ftaaltjes van te leveren,
zy zouden onze Letteroefeningen ontcieren. Aileen willen wy nog,
eer wy dit flak ter zyde leggen, met de eigen woorden des Spions
opgeeven, wat de Leezers van hem to wagten hebben, en bier
uit mogen zy zelvebcoordeeten hoe het zeggen van HORATIUS met
dit Work ilrooke.
;, Eon Franfche Spion te Landen onderfleit een maaker van Lasterfchriften , eon' ftookebrand, een letterkundigen moordenaar,
welke, den flag toebtengende, de hand wegtrekt.
„ Voormy ik verklaar al bier, dat ik geene zottigheden aan de
lieden zeggen zal , veel min aan de Grooten; bet is my nia onbekend, dat 'or in die image fireek van de waereld zoer gekke
menfchen zyn; maar zy zyn hoven de berisping: alle pylon die
men op hen affchiet worden ftomp; 't geen men zegt vet-Lest zyne
krq,t en kan hen niet bereiken.
„ Myne
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„ Myne waarneemingen zullen niet dan de openbaare oncieugden
en de algemeene thatkundige en zedelyke gebreten aantasten.
bezit genoeg letterkundige zwetfery , om eenen byzanderen vyand
te verachten; ilt zal niet dan tegen gantfche Legers ftryden; dit is
e en bewys van myne befpiedkunde.
„ Wat de onderwerpen betreft, ik zal dezelve verwisfelen.
Een.Schryver,, die eon tyclIchrift in het licht geeft, moet doen als
ten Groote, die open tafel houdt, wellts Spyzen met den verfchillenden fmaak van zyne gasten moeten overeenftemmen.
„ Om my naar de verfchoidenheid der fmaaken van myne
Leezers to fchikken, ziet bier hoe myne letterkundige tafel be•
diend zyn zal.
Ik zal eene Seep geeven voor alie Tanpotages, die my de eer
zullen aandoen , om aan myne tafel to eeten; eon groot auk gebraade rundvleesch, gefchikt voor de Engelfchen, die geene goede
maaltyd in de letterkunde zouden doen kunnen, zonder de roastbeef; een groat Ituk zwaar oin te verteeren, over' de belangens
der Vorsten, voor de geenen, die eon iterke en heete maag hebben in de flaatitunde ; ho:nders voor de zwakke geftellen en de
geestige waken, die niets dan wit vleesch verteeren kunnen;
gouts voor de franfche Leezers , die voor eene faun zyn, daar Cancel , Nagelen en Nootemuskaat inkomt; opgejaagde room , voor
de geenen, die zich met niet anders dan het leezen van bound..
achtige en ydele blauwboekies ophouden; en op het einde van de
maaltyd, op hot defert, kleine aangenaame vertellingtjes , voor hen
die zich op de fraaije letterkunde toeleggen."
Alle doeze Spyzen meter) ooze Neclerlandfche Leezers niet zeer
gemond hebben , aithans Wy zien op den Tytel , dart ciceze eerfte
aanrigting in de Jaare 1778 is opgefchoteld; en, voor zo verre wy
weeten , is 'er nog goon tweccie gevolgd. Ook zullen zy ooze
Leezers niet uitgeeoodigd hebben oin van dit eerito sneer to prole
von.

Ilekckncle Vcrhaalen. Naar hot lloogduitsch van den Baron
Kamerheer van haare Rusfisch Keizerlyke
w
Deel. re _.n,/t. by A. E. Munnikhuizen, 1779. in 8vo 195 bt.
't p cone gegronde aanmerking van zeker Fransch Schryver „ De
„ vroegfte Wysgeeren verwierven grooten mein , met de
„ Menichen, de beginzels der Deugd, en de betragting van hun.
„ non Pligt , te leeren. Maar welhaast heeft men, om zich to on„ derfcheiden, deeze lesfen te gemeen geworden zynde, eon'
„ tegen toverge.ftelden weg ingeflaagen. fit is de oorzaak der
„ ongeryinde Stelzels, enz.” Wy mogen, in zekeren zin , dit
zeggen op de Helt-xlende Schriften, teepasfen. Het Hekelfehrift
heeft,
M4
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heekin vmegeren tyde, gediend om de verftandloosheid en verkem.cd.
hedett der Menfchen in een befpotlyk Behr voor te !teller), al jokkende Waarheiden D:ugd in te fcherpen ; oude , nicuwere en hedendaagfche Schryvers zyn p ier in ook gelukkig geflaagd; dock
men vindt 'er, dic de Hekelpen opvatten, en, in fled,: van de
fchynvertooninge van Vertland , Deng(' en Godsvrugt doer cc
ilryken , en naar verdienften te gispcn , Waarheid en Deugct
hoonen , en door die fch-mde eere meenen in te leggen.
Deeze bedenkingen rolden ons ter penne uit zo als wy de
liekelende Verhaalen; Silvaans Bibliotheek of Geleerde Avontuu.

ren); De Twist over het Gnafeg . chub, eene Gefchiedenis uit eon
ander Waerelddeel ; de Opvoeding der Moalti , geleezen hadden.
Geestigheid daar aan te ontzeg,gen zou de2ze Verhaalen. te kort
doen. Maar jammer dat men geestigst meent te weezen als men
gebeurtenisfen der Heilige Bladeren in een hefpotlyk licht plaatst.
Van verwarring der denkbeelden handelende, legt de Baron een
zyner fpreekeren deeze woorden in den mond. „ Zoo myn vet„ Hand niet verleegen flaan daar ik die woorden boor? De„ zelve wemelen in het zelve rond gelyk rotten en muizen, of
„ gelyk de rein,: en onreine Gedierten in den dock , die uit
„ den hemel voor de voeten a an den heiligen Apostel nederge„ laaten werd.”
Wy zullen het by dit eene ftaaltje maar laaten, alzo wy het nodig nog nuttig vinden, meer van dien aart op te geeven. Genoeg
2a1 het zyn de Gronden van Zedeleer van zynen Waariteidfpreeleer bier nog to laaten volgen ; om 'er het verderflyke van tc
ontdekken. „ leder Mensch ontfangt van de natuur zekeren bepaalden grond tot den aanleg van zyn karakter : zyn lichaamlyk
„ geftel werkt veele jaaren lang op zynen geest, eer hem door het
onderwys eenige denkbeelden en grondflellingen kunnen inge5)
Arent worden; geduurende
dien tyd word niet alleen de
50
hoedanigheid en de graid zyner heerfchencle driften bepaald ;
maar by wordt ook ondertusfche,n voorbereid, ow zekere foort
van indrukzelen ligter dan anderen aan to neemen. In deezen
50
toefland treft hem het onderwys van zyne Leermeesters van
51
„ zyne Boeken, en van den ommegang met andere , menfchen;
„ door alle deeze drie kanaalen vloeien hem eene menigte van
denkbeelden toe, van welke echter geene andere byblyven,
„ dan die met de fchikking overeenkomen, welke het lichaam aan
,, den geest reeds gegeeven heeft”.
„ Onze hegrippen van
goed en kwaad , van 't geen begeerenswaardig of verwerpelyk
is, groeijen allengskens uit die ry van indrukzelen, welke het
lichaam en de uitwendige toevallen op ons gemaakt hebben ,
diensvolgens, in den grond genomen, uit onze neigingen: en
31
„ waarin beftaat het zedelyke anders dan in de begrippen van 't
Ver.
„ geen wy vliedew, en 't geen wy begeeren moeten?
„ der; niet alleera hangen deeze tydelyke grondltellthgen van den
„ by-
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byzonderen tatuurlyken nanleg der menfchen af; maar ook hun
piterlyke flaat verandert dezelve noodzaaklyk. — De eene
„ ftaat veroorlooft zekere deugden niet, welke de andere nood• zaaklyk vereischt; men vergete de lesfen, die de Graaf van
• C HE S TERFIELD in zyne Brieven aan den Jongen 6 T A N H 0HOPE geeft, met het onderwys, dat ieder braave en eerlyke
„ Vader aan zynen Zoon, die voor de groote Waereld nict beflemd is , behoord te geeven; de eerfte beveelt zyn' Zoon eigentlyk niets anders dan de fynfte bechiegeryen, de fynfte konst
,, van liegen: de andere zoude den zynen tot het tegenovergeflel„ de, als ongeveinsdheid, opregtheid en veele andere foortgelyire
Gy heedeugden aanmaanen. Beiden hebben zy gelyk.
• ren Moralistic begint van agteren af aan; gy ftoffeert eene pop
„ met alle moogel'ke deugden, die gy maar ergens vinden kunt,
„ ftelt die dan ten coon, en roept: Aan deeze moet men gelylt
Op dat menfchen k an cm'
zyn! Waar toe dient het toch?
goeden inborst naar een doel zullen loopen , waar toe hen do
adein ontbreekt , en zichzelven angftig kwellen , Ivan:leer zy
merken , dat zy dat doeleinde nimmermeer bereiken kunnen ; of
,, op dat anderen in 't geheel niet in de loopbaan der deugd tree,, den : am dat men den gantfchen weg zo hobbelig maakt , en met
• zulke fcherpe doornen beftrooit. Gy hebt al te zamen lets ro• manesk....
„ Myns bedunkens is de aangenaamfle en vrolykile ze'eleer zekerlyk de beste , de ftrengfle en droefgeestigfle, in Tegendeel,
„ de flegtfte, die, gelyk nog onlangs iernand van eerie gcede ze„ deicer vereischte, alleen bittere en wrange geneesmiddelen
Wat my aangaat , ik wil gaarne voor eene
,, voorfchryfr.
1k kan my oink met geene mu„ dergelyke kuur bedanken.
„ gelykheid verbeelden , dat HY, die aan het geringfle Infe& eene
„ volmaakte gelukzaligheid gefchonlcen heeft, den Mensch alleen
„ op deeze planeet zoude geplaatst hebben, om aldaar met vree,) zen en beeven , zonder ophouden , aan zichzelven teheitelen
„ en te fchaaven. en zich geduurig te ontrusten om dat by geen
allervolmaaktst ftandbeeld uit zichzelven vervaardigen Lan. Thans
volgt ieder Sterveling, in fpyt van alle zedelesfen, den weg
• langs welken de natuur en het noodlot hem geleiden , en inclien
deeze, gelyk tot nog toe gefchied is, een leder van ons op y ea„ fchillende wegen brengen, zo is het niet te denken dat de al,' vermogende Item van een Moralist ons al te zamen op een'
algemeenen weg zal kunnen lokken , enz.
In den Twist over het Gnafeg-chub maakt de Schryver eene
oanmerking: „ Al wie de gefchiedenis der Christen kerk met aan„ clagt beftudeerd heeft, zal zeer ligt begrypen kunnen hoe het
„ daar mede gelegen was”. Wy widen wet behennen , dezelve
niet genoeg beftudeerd te hebben , oni alles , wat in deeze Ge,Tchiectenis nit een ander WereNdeel voorkomt, toe te pasfen ; doch
ge
„
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genoeg om eenige voile fchimpencle trekken klaar tC healer.
ken.
De Opvoeding der Mozhi fchertst niet onaartig met eenige Stelzels der Opvoeding, fchoon dikwyls in niterften loopende , door
geen der Stel4elfcinyveren in dit ftuk bedoeld; en wie de even.
genocide groncien der Ze ielecre zich herinnert , zal van het Ze.
delyke dier Opvoeding geen verheevene begrippen-kunnen koesteren.
Moeten 'er meer ftukjes van komen, wy wenfchen ze prya.
waardiger te vinden.

Galante Diehtluimen. Dat zelfs de Scherts der malfche Wellust
vry van Vuigheid en Bordeeltaal zy. 1780. 30 bladz. in 8vo.
The beteekenis van het woord galant is ongetwyfeld zeer ruin
in het dagelyks gebruik, en men past het op zo verfchillende taken toe, dat 'er nauwlyks een ftandhoudende zin aan te
hechten is. Doch zo men in 't werkje, waar van wy by dezen
verflag geven, iets galants vinden wil, het is in den zin van on-,
gebondenheid, en onbefchaamdheid, dat men 't woord bier moet
opvatten. Want hoe zeer de Schryver zich in zyne Voorrede
tegen de voile Bordceltaal verklaarc, die in foortgelyke ftukjes,
als 't zyne, gewonelyk heerscht; hoe zeer wy wel willen toethan, dat by dezelve 'ermyd hebbe; de inbeelding words door
zyne Dichtluimen niet minder bezoedeld, dan door de vaerzen van
eenen GRECOURT en anderen, die by deswegens berispt. Of zyn
voile denkbeelden min verachtlyk, dan losfe uitdrukkingen? Bezwalken zy de inbeelding, bederven zy 't hart, en kwetzen zy
de goede zeden, min dan de onbefchaafdheid der woorden?
lirtusfchen, 't is niet zeer te vrezen, dat lewand, die eenigen
fmaak hecft, door de Galanterie van dit werkje bedorven zal
worden. Wy ten minfle hebben , niet zonder waIging, dit ellendig zamenraapfel van fprookjes en puntdichtjes, kunnen doorlezen. Niet flechts uit hoofde van de algemeene bedoeling, die
niets anders is , dan, door 't opwarmen van afgetleten fchertferyen,
het Huuwlyk befpotlyk en haatlyk, en de fcnone kunne verachtlyk
te maken ; maar ook nit oirzake van de erbarmelyke vinding der
weinige oirfpronklyke ftukjes, (de meesten, Navolgingen van bekende Schryveren zynde,) die 'er in gevonden worden , zo wel als
van de flyfheid en flordigheid der vaersmaat, die alle kundig,e 00ren beleedigen moet, en 't geestige , dat nog in lommigen der
vertaalde flukjes mocht fchuilen, gcheel en al wegneeint door eene gezochtheid van woorden, die er onbeflaanboar Trie is. Doch
ook, deeze geestigheid koomt ten meesten decle op laife zo wel als
zedenloze boert uit. Len der Franiche ftukjes, bier nagevolgd,
en de JON GE GELIEVEN betyteld, willen wy dan echter van uitge
zon.
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zonderd hebbe. nit flukje is in het oirfprongklyk teder , natuurge!'cilreven, en ademt c-en' eerbaren
lyk, gevoelig, en
degloed , zo wel als hoo.7.rliting voor de beinin/yke tvecierhelft van
bet menschlyk geachr. idet past dus zonderling in ecn Bondeltje
als dit! Loch dit flukje is ook reeds in bet Nederdditsch
overgebracht , en door de kunflige Navoiging van den Hr. "an flukes
Bakker (*) , by lieden van fmaak , bekend geworden. En vie het
in de Proeven van Uchtlievencie Mengelingen van dien Dichtcr
gelezen heeft, zal weinig lust hebben om deze kreupAe Overzetting te leren kennel].

BENSON , ou rinnocence opprim6e. Traduite do 1'Anglois.
J ULIE
A. Paris chez Mer!got le Jeune, & a Rotterdam chez Bennet

& Rake 1780. In octavo 466 pp.

, by nitneemendheid begaafd met natuurlyke en verkreegen
j vermogens , zo agtenswaardig van wegens haar Vcrftand en
Vernuft, als nit Imorcie van haar zedelyk charafter,, is bier telkens ,
wanneer ze haar gelukftaat als voor oogen ziet, of zig daadlyk in
gelukkige oinflandigheden bevindt, Moot gefteld aan rampen: die
haar leeven nit eerie gefladige wisfeling van geluk en rampen , in
een hoogen trap, doen beftaan. Ten toppunt van bittere tegenheden fneuvelt zy zeifs ten isatile, door de hand van itiaren Egtae.
hoot, (na dat by zelf door zyn verraaderlyke party cloodlyk ge•
kwetst was ,) die haar zo teder liefde als by van haar bemind
werd, in eene woede van jaloezy, welke men zynen geest had
weeten in te drukken, en die men, op de bedriegelykfte wyze,
bykans onvermydelyk, in de hevigtle werk2aamheid bragt.
Alie deeze onheilen , door haaren ganfchen leevensloop, worden
veroorzaakt , door eene minnenydige Italiaanfche C.:ourtifane; die,
het verlies van haaren zogenaamden Minnaar, zints deszelfs openbaaren Minnehandel met yulie , op beiden zoekt te wreeken; en daarin,
vooral met bctrekking tot guile, kragtdaadig onderileund wordt,
door een beestagtigen Engelfchen Baronnet, die bekwaam is , om
Zy flaagen ein.
alles aan zyne vuile Listen op te ofreren.
delyk , als boven aangeduid is, met beidcr dood, in 't heilloos opZet der Courtifane om zig te wreeken; doch zonder dat de Baronnet zyn verfoeilyk oogrnerk bereikt; en niet zonder dat yulie ,
na het fpoedig agterhaalen en gevangenneefnen van die affchuwelylie wangedrogten, nog tyd en gelegenheid heeft, om haar Gemaal,
op de ontegenzeglykfle wyze, van haare zuivere onfchuld te over•
tulgen : wiarop zy in bedaardbeid den geest geeft , en by met eene ark bewoogen geestgefteltenis het leeven eindigt.
Het gantfthe beloop dies Gefchiedenis is , met eene ongedwon•
gen tusfchenvlegting van bykomende gevallen , zeer wel opgefteld;
door cone genoegzaame verftheidenbcid van characters verfeevendigd,
(*) riladz, 13.
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digd, en 't gefchikte to pas brengen van deeze en geene bedenkingen leerzaamer gemaakt. Wel hyzonder client het, naar het hoofd.
bedoelde des Opftellers, om ten duidelykfte te toonen, het gevaar
van ongeregelde driften, en van de gevoeligheid der Vrouwen,
als ze, het ,zy in daad of waan, beledigd zyn. Het welk jonga
Lieden infcherpt, om alleszins daartegen op hunne hoede to zyn ;
en zig, naar de algemeene les , tegen de eerfte beginfelen van een
redeloos of onvoorzigtig gedrag to wapenen.

Het Oog in't Zeil , in vyftiq geestige Vertoogen, door J. C. WEYERIvIAN. Gefareevengeduurende zyne detentie op de Voorpoorte
van den Hove van Holland. Naar deszelfs eigen Handfehrift
gedrukt. Te Leyden by C. van Hoogeveen Junior en C. Heyligert, 1780. Behalven de Voorreden 400 bladz. in quarto.
in den Jaare x768 en 1769, zagen de eerfte vyf- en twintig
R eeds
Vertoogen van dit Werk het licht; dan met derzelver uitgave
deed een der mededeelhebbende Boekverkoopers afftand van den
handel; 't welk de verdere afgifte diestyds verhinderd heert ; tor
dat men nu eindelyk beflooten heeft , de overige Copy, met de
alvoorens gedrukte Vertoogen, in Bens het licht te doen zien. De
Liefhebbers der Schriften van Weyerman kunnen nu hiermede
hunne verzameling volledig maaken; fchoon anders het Work op
zigzelve niet veel betekene, en veelligt het minfte van 's Mans
Hekelfchriften zy. Meerendeels althans is de fcherts in deeze
Vertoogen of fat• of plomp, en dikwerf zo onhebbelyk , dat men
den lust tot het verder doorbladeren verlieze. 't Is jammer dat
enders groote Geesten , waaronder ook Weyerman tot zekeren trap
behoorde, tot zulke laagheid in hunne Schriften vervallen kunnen.

Het Noodlot van Amerika, of Samenfpraak betreklyk tot den Oorlog.
Te Gond, by J. F. v. d. Schueren. In octavo 12o bl.
Vlaamfche vertaaling van le Destin de l'Anerique? een
Eelle
fchrift dat, gelyk we by deszelfs Franfche afgifte aangeduid
hebben (*),veel ophefs maakt, doch in 'tweezenlyke weinig tee
zaake doet.
(*) Zie boven,bladz. 43.

AL GEMEENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
De Grondvesting van het Christendom, volgens de opgave
van :oden en Heidenem ten bewyze aengevoerd , voor de
Waerheid van yefus Godsdienst , door den Hoogleeraar
BULLET, Deken der Hooge Schoole to Befancon, enz. en
naar de Engelfche uitgave van W. SALISBURY B. D. in
't Nederduitsch gevolgd. Te Leyden by L. Herdingh ,
1779. Behalven bet voorberigt en den bladwyzer,, 237 bl.
in gr. 8vo.
onlangs (*) hebben wv onzen Leezeren aangeZ eerkondigd
de uitmuntende Brieven tot verdeediging van
de voortplanting des Christlyken Godsdiensts , door R. WATSON ; en getoond hoe zy uitfteekend voegden by de beken•
de Brieven van ROUSTAN : het Werkje, 't welk ons than&
ter hand gefteld worth, zal by 't eerstgemelde eene plaats
verdienen : zo om de gelykaartigheid der ftoffe, fchoon
uit een geheel ander oogpunt befchouwd, als om dat 'er
mede veele aanmerkingen , tot wederlegging van den
Neer GIBBON, tegen wien WATSON zyne Brieven inrigt,
in voorkomen.
Wy moeten den oorfprong en toeleg van 't zelve wat
nader doen kennen. De grond van dit Werkje is een
Fransch Stukje , van den Hoogleeraar BULLET, getyteld
Histoire de l'Etablisfement du Christianisme , tiree des feuls
Auteurs fuifs & Payens , ou l'on trouve une preuve folide de
la veritó de cette Religion; zo zeldzaam ,dat Dr. LARDNER
betuigt, dat by 'er noch in Engeland, noch in Holland,
noch zelfs ook in Frankryk , een eenig exemplaar van had
konnen bekomen. De Heer SALISBURY was eindelyk een
der drie cxemplaaren magtig geworden , welke Mr. THOMAS LIPYEATT van Befancon in Engeland gebragt hadt,
die,
(*) Zie van deeze Brieven by de Drukkers deezes , YNTRIAA
Loured'. 45 van dit
I.. DLEL. ALG.LETT. )1".
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die, op 't fterk aanftaan van eenige zyner vrienden , het
ondernam 't zelve in 't Engelsch te vertaalen, en met
eenige gewigtige byvoegzelen te vermeerderen. Deeze
Engelfche Vertaaling, waar in veele Aanmerkingen veerkomen die ter wederlegging dienen van Mr.- GIBBONS
berigt wegens het Christendom en deszelfs eerfte Leeraaren, heeft de Nederduitfche Uitgeever, die zo min als
de Heer LARDNER niettegenftaande alle aangewende
poogingen, het oorfpronglyk Fransch , tot nog , niet
heeft kunnen magtig worden, gebruikt, en meer gedaan
dan enkel overzetten: hy volgde dezelve op eene vrye
wyze, de vryheid neemende om 'c in eene geheel andere orde te plaatzen, van welken handel hy een voldoend
berigt geeft. Het Werk heeft 'er by gewonnen : ook
vocgde hy de Aanhaalingen en Aanmerkingen van den
Neer SALISBURY, door deezen agter aan geplaatst , onder
op den voet der bladzyden. Dit brengt te wege, dat,
daar de Uitgeever ook zyne byzondere Aanmerkingen
mededeelt, en Aantekeningen op Aantekeningen maakt,
het Stukje daar van als overlaaden fchynt: een kwaad
zeker niet te verhelpen, of de Nederduitfche Uitgeever,
die niet als Vertaaler,, maar als Navolger,, inkomt, moest
zicn, gelyk hy eene enkele maal doet , meer vryheids
in den Text aangemaatigd hebben, 't gcen op eenige,
fchoon op alle plaatzen, niet te doen was. Men denke,
egter,, niet, hier Nooten zonder Text te zullen vinden.
Het Wcrkje ftrekt , „ om ieder onzer Landsgenooten,
die nog niet betoverd is door het flikkerend dwaallicht,
dat hier en daar uit de vernuftige Schriften van den
Dichterlyken Afgod dezer Eeuwe fchittert , noch bedwelmd door den fynderen nevel, die uit de harsfens van
fommige zoo hoog bewonderde Wysgeeren onzer dagen
opflygt, ja elk onbevooroordeeld mensch te doen zien,
hoe ten voile de Christenheid voldoen kan aan den eisch ,
met welken het Ongeloof haar wel Bens heeft uitgedaagd:
om naamlyk de onbetwisthaare hlykhaarheid der Gebeurtenisfen , waarop onze heiiige Godsdienst rust , te ftaaven met getuigenisfen van zulken die geen CHRISTEN1 N lvaren.-" Een
eisch mcermaalen van ter zyde of opzettelvk genoeg gedaan , en wel byzonder door een Licr voorEaamac Godgeleerden in En geland , Dr. LARDNER , in zyn groot en kosthaar Werk Colleffion of Testimonies ; doch hier in kleinder begrip gebragc, en voor alien verkrvgbaar gemaakt.
i) GOD
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GOD, " (dit is de taaf van den Hooggeleerden Eur,5
LET,}. „ God, die het Christendom van allerlei foort van

bewys wilde voorzien, heeft het niet ontbioot gelatect
van zulke. bewyzen , die uit de belydonis van'deszelfs
vyanden zyn op te maken. Niet dat yooden en Heidenen cenig oogmerk hadden, om de gedachtenis van de
grondvesting en den aenwasch van Christus Kerk in ftand
te houden; geenzins — hun haet het hun niet toe, een
naeuwkeurig en onpartydig bericht te geven van eene
Maatfchappy, die zy met alle hunne magt zochten nit
te roeijen en te vernielen. Maer ziet bier de diepte der Godlyke Raedflagen! — de lasteringeri — de
fcheldwoorden — de fmaedredenen — de mishandelingen de bevelfchriften tot verbanning — de rechtflreekfche vervolgingen, waartoe deze bitterheid hen
vervoerde, toonen ons op wat wyze het Euangelie is
uitgebreid; en deze zyn de Gedenkfchriften , die 'er voor
ons overblyven, om deze Gefchiedenis op te geven,
v-olgens het plan, dat wy ons tans hebben voorgefteld.
)5 Wy bieden dan hier den Tegenkanteren van het
Christendom, bet eenige foort van bewys aen, 't welk
zy zoo gereed vorderen, en waerdoor zy betuigen, zich
te zullen laten overreden. De belydenis van Perfoonen, geheel niet ten voordeele van onzen Godsdienst ingenomen , die,
ver van denzelven een goad hart toe te dragen, uit al hun
magt arbeiden , orn dien te order te brengen. De oprechtheid , waer mee wy,de tegenwerpingen onzer oude vyanden opgeven , en de ongemeene zorgvuldigheid, die wy
gebruiken , om derzelver gevoelens niet te bewimpelen,
zullen aen de hedendaegfche vyanden van onzen Godsdienst kunnen doen zien, dat wy 'er niet op uit zyn,
om iemand by verrasfing te overreden ; maer alleen om
de wAEIIHEID in het licht te ftellen; doen zien,
hoe onbillyk het verwyt is, dat zy den Christenen zo
dikwyls hebben te gemoet gevoerd , als of deze alle
bane oude Schriften hadden vernield, die 'er tegen hun
geloof waren opgefteld. Wel verre dat wy zouden vreezen, dat die bekend wierden, brengen wy ze zelve voor
den dag ; daer ze een allervolkomenst betoog ten onzen
voordeele opleveren ; — en teffens zal de welmeenende Christen zich geenzins ergeren aen de hier opgegevene lasteringen ; maer integendeel der Voorzienigheid
dankbaer zyn, cn in zyn geloof bevestigd worden, van
weN2
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wegen de voordeelen., die zich in deeze heiligfchennis
voor ons opdoen."
In vier Hoofdafdeelingen worth het gantfche ftuk begreepen. - De I behelst de gecuigenisfen der vyanden des Christendorns , aangaande de afkomst, de verrigtingen, de leer, de lotgevallen en dood van JESUS, als
mede van de leer, de zeden, de natuurlyke onbekwaamheid en geringheid zyner NAVOLGEREN in het uiterlyke.
- De II fchetst ons den Staat der JOODEN en EELDENEN : de Afgodery,, de Zedekunde, en de vooroordeelen der laatstgemelden: den toeftand der wereld in 't alvmeen , en van het Roomfche Ryk in 't byzonder.
De III levert ons de Gefchiedenis der Voortplanting
van het Euangelie, tot den dood van JULIANUS.
De IV behelst gevolgen, uit de gegeevene verhaalen,
voor de Godlykheid der Euangelie Leere. Hier worden
in aanmerking genomcn, de uitgeftrektheid der onderneeminge ; de uiterlyke geringheid van het middel; de lasteringen van Heidenen en yooden • de verdichte wonderen;
de fchriften der Wysgeeren; de vcrleiding; gelykfoortige onderneemingcn als van LYCURCUS , SOCRATES en andercn van APOLLONIUS , MOHAMMED, Zendelingen; benevens
andcre tegenwerpingen. Waar uit eindelyk dit BESLUIT
gebooren worth.
13 Nu dan hebben wy van yoden en Heidenen een twecvouwige belydenis. Zy erkennen , ingewikkeld, de wezenlykheid der wonderwerken van JESUS en zyne Discipelen , en zy voorzien ons van Gefchiedverhalen, waeruit
wy de Gefchiedenis der Grondvesting van het Christendom
hebben faemgefteld, en welke gebeurdtenisfen behelzen,
die de wezenlykheid dezer wonderwerken noodzaeklyk
onderftellen.
„ Gebeurdtenisfen , beleden door zulken, die het
grootst belang hadden in dezelve to wederfpreeken, zyn
onbetwistbaer.
„ De wonderwerken van JESUS en zyne Discipelen hebben derhalven den trap van zedelyke zekerheid.
13 Het is bewezen, dat
God de Werker is van deze wonderwerken;
„ Derhalven,
Is God de Stichter en Infteller van den Christlyken
Godsdienst :
„ Maar nu,
Een
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Een Godsdienst, die het getuigenis , en dc goedkeuring der Godheid voor zich heeft en het werk der
Godheid zelve is, is zekerlyk een waere Godsdienst (*):
Derhalven
DE CHRISTLYKE CODSDIENST IS WAER."

Van den fchryftrant in dit Werkje , vol geleerdheids , gehouden , diene ten voorbeelde de wyze waar op de uitkomst
van de Prediking der Apostelen , niet tegenitaande alle gemelde hinderpaalen, voorgefteld wordt. „ Kon men wel ccnigerhanden voorfpoed verwachten aen de zyde dier Mannen, die allerlei foort van tegenfpoed te overwinnen hadden, en 'er ondertusfchen geene midcielen tegen te werk
ftelden, dan die zelve tot hinderpalen voor hun moesten
dienen. Aenden eenen kant vertoonde zich een Godsdienst
prachtigen bekoorlyk , dien men door de Goden zelvegefticht achtte , en zo oud hield als de wereld zelve —
aen den anderen kant een idle nieuw,, fireng , en eenvoudig
was. Aen de eene zyde waren de oude Wyzen, de Phi.
lofophen , de Mannen van vernuft , Keizers , Overheden, Heirlegers , ja de gantfche wereld aen de andere eenige weinige, meestal geheel ongeleerde , weerlooze hulplooze. Mannen, zonder verdeedigers. Aen den
eenen kant was gezach , was onmenschlyke woede; —
aen den anderen kant , zwakheid , geduld , dood! Daer
waren moordenaers — hier onfchuldige flachtoffers!
Aen Welke zyde dan moest de overwinning overhelwie itond hier te zegepralen ? — kon het
len ?
wel iets anders zyn dan de Afgodery ?
nochtans
het was het CHRISTENDOM.
„ Men zond wel bevelen uit van den troon der aerdfche Majefteit, en uit de Gerichtshoven , dat men dc
Goden moest aanbidden ; maer deze ontmoetten nicts
dan verachting. JESUS, aen het Kruis verhoogd , riep
van daer „ komt alien tot my !" en de menfehen liepen ,
in fpyt van gaig en rad en brandende ftaeken, te Hemwaerd !
Twaalf Galilars voerden den Godsdienst van hunnen
gekruicigden MEESTER in, Diet alleen onder de yoden, die
zynen dood geeischt hadden, maer ook onder ontelbaere
mee(*)jULIANUS,

in Cyrill. Lib. X. ad finem.
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meenigtens can Reidenen. Hun Item ging uit over de
geheele aerde, en hunne woorden tot aen de einden der
wcrelt! Waer is een land, in de toen bekende werelt ,
daer zy met een aental geloovigen achterlieten ? waer
een Gewest , daer zy de Zegevaenen van Jesus CITRISITS
niet hebben opgericht? Zy brachten die Volken onder
bet juk des Euangeliums, den welken de Ronzeinen nooit
hunne wetten hadden konnen geeven: en de Kerk was
kort na hare oprechting reeds verder uitgebreid dan de
Heerfehappy der Keizers. Het Roornfche Keizerryk had
zeven honderd overwinnende jaren noodig, om zich to
vormen. De Christlyke Godsdienst heerschte al in zyne
kindschheid, over geheele Volker]. Vergeefsch oefende
de geheele werelt haer vermogen, om denzelven to onderdrukken; zy is in hare poogingen to fchande gemaekt; vergeefsch vereenigden zich Wyzen, Wysgee_
ren en Staetkundigen te famen, om dien Godsdienst om
verre te werpen, die alomme zegepraelt over hunne ondernemingen. Alles is to zwak, wat men tegen de Christenen aenwendt. De Apostelen worden gelasterd, mishandeld, gevangen genomen en ten dood gebracht; maer
dit ftraffen van hunne perfoonen maekte geen einde
van hunne onderneemingen; hunne Leerlingen, erfgenaemen van hunnen moed en ftandvastigheid, klimmen
op hunne beurt 'met vreugde de kruisbergen en fchavotten op, en, om de uitdrukking van hunnen grootften
vyand te bezigen , vliegen den Marteldood te gemoet.
Zy zyn zonder ophouden vervolgd, en werden Dimmer
moede van her lyden; de pynbanken fcheenen de lokaezen tot hunnen Godsdienst, en de yslykfte wreedheden,
wel verre van her uit to roeijen, dienden alleen om hun
getal te vergrooten.
dood, die akelige verwoester aller maatfchappyen, vermenigvuldigde die der Christenen. Het bloed der
gemartelde aristenen fcheen een vrugtbar zaed, om
needs een grooter getal te doen voortkomen.
„ Eindelyk opende het gros der menfchen hunne oogen voor het licht; de Tempels werden verlaten; de
offeranden bleeven achter; geen boom of iteengroeve Levert langer Goden of Godinnen op; en jrsus maekt zich,
door eene zegeprael, volmaekt nieuw in foort, en Hem
alleen eigen , van zyne vyanden zo veel aanbidders. Door
eene vervolging van driehonderd jaren, door pynigingen
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gen en wreedheden, en allerlei moorderyen , kwam 'er
eene Christeti , werelt to vciorfchyn. Met coNsTANTINus
fteeg het kruis op den Keizerlyken croon, en dat Romen ,
dat alle de fcepters der aerde in haere handen hield, gebruikte dezelve nu ter befcherming van het Euangelie.
Deze Stad, de Vorflin der Nation, werd naderhand een
prooi en flavin der Barbaren , die op hun beurt die Alleenheerfchappy overweldigden , welke weleer alle andere verzwolgen had. Het grooter deel der Staetcn uit
hare puinhoopen opgebouwd, viel weder op hunne beurt.
Maer in het midden dezer omwentelingen, die het Heelal deeden fchudden, ftaet CHRISTUS Kerk, alleen zo onbeweeglyk als haer Stichter, zonder ooit te wankelen.
Zy won aen door de vermindering van Romens luister. Zy
zag, de overwinnaers , die de Hoofclitad der werelt
in ketenen lagen, aen haer juk onderworpen, ja zich 'er
op beroemen, dat ze hare kinderen waren N. En welke zwaere fchokken de inwendige verdeeldheden , veelvuldige fcbeuringen , en beklaegenswaerdige verbastering
der Kerkhoofden dit gebouw van JESUS Kerk ook fomtyds deeden/yden, het ftaet nog heden; ja, hoe zeer ook
vernuft en valfche Wysbegeerte haer in deze dagen met
eenige nieuwe, doch meestal van de oude vyanden ontleende, wapenen befpringen, daer doet zich van tyd tot
tyd meer en meer waerfchynlykheid op, dat ook deze
vyanden evert ,als de oude, ,flechts middelen zyn in de
hand der Voorzienigheid, otri haer te zuiveren van alle
ingefloopene byvaegzels en bygeloovigheden, en dus de
waere Kerk eerlang in nog grooter luister zullen dcea
zegepralen."
Agter dit aukje volgt een 4anhangzel, behelzende cenige betwiste getuigenisferi. — I. Het opfdtrift van NERO: by 't vermelden van 't zelve maakt BULLET, van de
vernieling door den tyd en door onkundige handen gefprooken hebbende , deeze aanmerking. „ Daar is keen
gedenkftuk der oudheid, welks behoud wy ons met meer
verzekerings belooven konden, dan de Gefteentens van
Arundel. Geplaatst in den Tempel der Zanggodinnen,
in
(*) 't Geen hier in 't overige dezer Reden volgt, zegt de
VER,
ET

achtte ik niet ongcpast by de woorden van

te voegen.
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in 't midden eener weetgierige en geleerde Natie, fcheen
deze kostbaere fchat beveiligd voor allenadeelen. Nochtans lezen we in de Miscellanies of VINGOL and MARVILLE Tom. II. p. 311 , dat het grooter deel dezer marmere Gefteentens, geduurende de onlusten in Engeland,
gebruikt wierd tot het herftellen van Poorten en Schoorfteenen." De Engelfche Vertaaler de Heer SALISBURY,
heeft, ten deezen opzigte, een misflag ontdekt waar van
by in eenen Brieve, geplaatst in het Gentlemans Magazine for May 1779 p. 245, berigt geeft, en waar van wy
bet hoofdzaaklyke zullen optekenen : denkende lands
deezen weg aan de begeerte van den Nederduitfchen Uitgeever zie zyn Voorberigt , b1.7 , te voldoen. Te weeten,
dat 'er een misflag is in de aanhaaling van BULLET; de
Schryver is VIGNEUL IVIARVILLE een vercierde naam voor
den weezenlyken DOM. NOEL D ' ARCONNE. Voorts zuivert
by de geleerde Maatfchappy te Oxfort van eenig deel gehad te hebben aan de verminking of het bederf deezer
kostbaare Gedenkftukken , die dezelve niet in hezit kreeg
dan eenigen tyd naa de herftelling , in den Jaare
MDCLXVII. Ook vinden wy een naderen Brief over
den tegenwoordigen toeftand waar in zich deeze Opfchriften bevinden in 't zelfde Maandwerk for yuny 1779
p. 297. — II. Brief van TIBERIANUS Landvoogd van Palxstina prima aan Keizer TRAJANUS nopens de Christenen.
— III. Het Bevelfchrift van ANTONINUS aan de Staaten van
.Afie, met recht toe gefchreeven aan den eerfien van dien naam,
den Zoon en Opvolger van ADRIANUS. IV. Het Bevelfchrift van DECIUS. - V. Het getuigenis van JOSEPHUS.
Alle deeze worden onderzogt, de gevoelens, omtrent
derzelver egc- en onegtheid, van wederzyden voorgedraagen , gewikt en gewoogen. Dan wy hebben lang ge,.
rioeg van dit geleerde Werkje gefprooken, en 14 vzert
onzen Leezer tot het zelve,
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.De Christelyke Leer, aangaande den inwendigen Godsdienst
voorgaleld, door O. LESZ. Dr. en Pr. der H. Godgel. en
Akademie-Prediker to Gottingen. Volgens den laatflen
druk , uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by A. v.
Paddenburg 1779. In groot octavo 524 bladz.
er behandelinge van dit gewichtig onderwerp, legt
T
.1- de Hoogleeraer Lesz , ten grondflage, ene zeer wel
ingerichte uitbreiding, of verklarende overzetting, van
Rom. XII en XIII. En hierop vestigt hy het volgende
plan van den waren Cristelyken Godsdienst. „ De Religie , zegt hy, beftaat dus in
Eene geheele verbeetering van onzen Zin en onzen
IT/andel.
I. In ecne geheele verbeetering Van onzen Zin. In de Ziel
van een Meuse'', die God op de regte wyze dienen wil,
noeten de volgende Neigingen heerfchen.
1. Eene door het Geloof in yeas gewerkte Kinderlyke
Liefde tot God. Rom. XII. 1 , 2.
2. Zelfbeheerfching. (Zelfverloochening , Heidenmed.) Rom. XII. 2.
3. Ootmoedigheid. Rom. XII. 3-6.
4. Euangelifche Menfchenliefde. Rom. XII. 3-6.
8-16 en XIII. 8-1o.
Deeze Deugden maaken den Inwendigen Godsdienst uit.
II. In eene geheele verbeetering van onzen wandel. De
wandel van een Mensch, die God regt dienen wil, moot
een zigtbaar Afdrukzel van zyne Liefde jegens God , en
de hier mee onaffcheidlyk gepaart gaande Zelfbeheerfching,
Oottnoedigheid en Menschlievendheid zyn. Dernalven
vordert de waare Godsdienst.
1. Ten opzichte van de Beroeps- en Standsbezigheden; — Arbeidzaamheid en Getrouwheid in het Beroep.
Rom. XII. 6-8. i 1.
2. In Tegenfpoeden ;
eduld. Rom. XII. 12.
3.- Ten opzichte der Aardfche Goederen en Genoegens;
Maatigheid en Kuisheid. Rom. XIII. 11-14.
4. In het gedrag ouitrent onze Evenmenfchen;
oprechte Hoogachting v n elk Mensch, Rom. XII. 9, Jo.
— Vredelievendheid. 17 ,18. Rechtvaerdigheid. XIII. 8.
Teder Medelyden en Deelneeming aan eens anderen vreugde.
XII.
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XII. 13-15. Weldaadigheid ten opziclit van het Lichaamlyk , en voornamelyk van 't Geestlyk en Eeuwig Geluk van an.
deren. , 9. Welvoegelykheid. 1 7 . Liefde jegens onze Vyanden. 17. 19 -- 21. Gehoorzaamheid en Liefde jegens de O yerheid en het Vaderland. XIII. 1-7.
Deeze handelingen maaken den Uitwendigen Godsdienst
uit."
Naer dit plan fchikt zyn Hoogeerwaerde vervolgens tien
Leerredenen, welker uitvoering alleszins leerzaem en op.,
weklyk is. In dezelve handelt by van den Waren Godsdienst in 't gemeen ; de Natuur en Kentekenen der Lief:.
de jegens God; de Natuur van den Christelyken Heiden.
rnoed , benevens deszelfs Gronden ; de Natuur van, en
de Beweeggronden tot de Christlyke Ootmoedigheid; de
hooge Waerdy der Evangelifche Menschliefde, mitsga.
ders derzelver natuur ; met eerie hygevoegde Leerreden
over de fpooren van Gods Goedheid , in de van Hem be.
volen Zinsverbetering. Verder heeht de Hoog.
leeraer,, by wyze van Aenhangzel, hier aen nog, drie
Leerredenen, over Gods Barmhartigheid, , de Gehoor.
zaemheid jegens God, en den pligt van een Christen;
om geen onrechtvaerdig Goed te bezitten; benevens nog
twee Leerredenen over de Christlyke Huisoefening.
Deeze, zegt de Hoogleeraer Lesz ten befluitc
55
zyner algemeene voorftellingen, in de ziel heerfchende
Neigingen, met deeze in 't oog, vallende Daaden ! dit is
waare Deugd, of Godzaligheid , Religie. Deeze is eene
onaffeheidelyke werking van bet Geloof in yefus ; als ook
het oogmerk van alle de Leerftellingen des Cbristendoms.,
Een behoorlyk gebruik der H. Schrift en der
Sacramenten, (de Christelyke aandacht,) zyn de Midde.
len , waardoor Geloof en Deugd in ons voortgebragt,
onderhouden en verfterkt worden. — En deeze Christelyke Aandacht en Deugd is de eenige weg tot Gelukzaligheid."
Zie bier, (orn, by dit algemene bericht , nog ene op.
merkzame byzonderheid uit deze Leerredenen mede te
deelen,) het hoofdzaeklyke van 's Mans overweging, nopens de fpooren ran Gods Menschliefde, in de Verbetering
van 't Hart door Hem aanhevolen. — Het eerfte [gedee'.
te der tiende Leerreden , ook tot het bchandelen van dic
onderwerp gefehikt ,behelst erie beknopte byeentrekking
van alle de voorige ontvouwde leeringen; die by als on.
er.
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verrnydelyk noodzaeklyk ter betrachtinge aendringt. By
die gelegenheid aengernerkt hebbende, dat wy verplicht
zouden z‘,11 Gode te gchoorzamen, al ware het dat
van ons ten zeer lastigen, en voor ons gansch niet verkwiklyken dienst gevorderd had; daer te Bevelen het
Recht van God, en Ongenbliklyk naauwkeurig te Gehonizawen de Plicht der menfchen is, vervolgt by indezcr.
voege.
„ Maar ,00k hier betoont zich onze God als de Menschlievende ! Hy ontdekt zich hier, niet zo zeer als
gever , maar nicer als der Menfchen Vriend en Vader!
Zyn Dienst, dien by ons opgelegt heeft , is ook,
in zich zelven reeds, voor ons genoeglyk en heilzaam.
Zyn Will hieromtrent is, gelyk Paulus zegt , een
behaaglyke , Aangename Will; een Will, wiens uitoefefling ons Aangenaamheid en Vrolykheid vcrfchaft! Hy
legt ons alleen daartoe deezen Dienst op , wyl wy daar
door, Rust, Vrecle en Blydfchap erlangen konnen!"
Ten betooge hiervan doet de Hoogleeraer ons opmerken ; Dat de verbetering van 't Hart, de ware Deugd
en Godsvrugt, ons bevryd , van alle zondige driften en ;tandelingen , die de rust der Ziele verflooren, en Ontevrc.
denheid, Verdrict, Schrik en Kwelling in dezelve veroorzaken. 2. Dat zy ook onze aardfche vreugde veredelt en
verhoogt. Het is zo ver van daer, dat zy ons van 't
genot der dingen dezer Waereld zoude berooven, dat zy
ons in tegendeel eerst recht in Itaer licit, om dezelven,
als verflandige Wezens , in voile kracht te genieten. 3.
Hier benevens komt zy ons voor, als het enig Middel ,
onz alle de Wederwaerdigheden van dit Leven daedlyk te verligten en te verzoeten; niet alleen door Gods troostryke
Beloften, en de Zielverkwikkende Uitzigten in de Eeuwigheid, tot welke zy ons bekwaem mackt ; maer ook
byzonder, door de zigtbare voordeelen, welke zy ons,
onder onze Rampen verfchaft. 4. Boven dit alles vertoonen zich in deezen Dienst de Spooren van Gods
Menschliefde, overmits die God, welke de Liefde zclye is, zync getrouwe Dienaren reeds bier in den tyd,
met T7reugde beloont: erne Vreugde, welke, nit de
Godsvrucht zelve , onnziddelyk voortvloeit. Het ware Chtistendom, cle ongeveinsde ware Godsvrueht geeft den
Menfchen ene wczenlykc Gelukzaligheid , zulk ene inwendige Verkwikking, welke de gantfehe Ziel doordringt,
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dringt, en, even door deeze innige Zaligheid, heti tat
krachtigfte aenfpoort, om aen de Deugd getrouw te
blyven. - De Hoogleeraer deeze aenpryzing der
ware Godzaligheid, even als hy de opgemelde ftukken
gedaen heeft, breeder uitbreidende, ftaet bier byzonder
ftil , op de verdenking, „ dat alles, wat men van de
Vermaken der Godsvrucht roemt , flegts ene ftoute Ver.
53 metelheid, ene ydele Verbeelding of Verwerring van
39 verhitte Inbeeldinaskracht zou zyn." Zyn Hoogeer.
waerde wederlegt deze gedachten ten bondigfte; met de
Bronnen dezer Godlyke Vreugde op te geven, en derzelver Natuur verftandig op te helderen; waeruit blykt,
dat zy met de natuur der menschlyke ziele alleszins gelykvormig is, en volkomen overeenftemt met dat Been,
't welk wy in lichaemlyke omftandigheden gevoelen; uit
welken hoofde alle Verdenking van Zelfbedrog bier weg.
valle, en de Godlyke Goedheid ook in dezen roemwaerdig bevonden worde! - Op 't afhandelen van dit
Stuk fchikt hy zyne Redenvoering ten befluite, en eindigt dezelve met deze ernftige vermaentael.
5 Wat wy ook gedurig voor Loftuitingen van Menfchen horen, wat voor fchitterende Daden wy ook telkens verrigten mogen; zo is toch iedere Handeling, elke Dag te vergeefs; iedere Dag is verloren, verloren,
verloren voor ons Welzyn, verloren voor de Eeuwigheid; elke Dag zeg ik , is verloren, welken wy niet,
door opregte Deugd , aan den Dienst van God toewyen!
Laat dit derhalven uwe vurigite wensch zyn, laa.
ten alle uwe yverigfte Pogingen daarop uitloopen. Begint elken Dag, met eene ernftige Opoffering van uw
ganfche Hart en Wandel aan Gode. Herrinnert U daar,
eer gy nog eene andere Bezigheid voorneemt , in zyne
Tegenwoordigheid , de zo gewigtige BeweegGrond tot Godsvrugt : de verhevene Waarde van eenen
Vriend en Kind Gods, waartoe de Christelyke Deugd ons
alleen v erheft ; de grote. Menigte der treffende Weldaden van
God, waardoor de Overtuiging der fchandelykheid, en
ftrafwaardigheid der Zonden, zo ook de Verpligting tot
Deugd , in ons , op elken dag toeneemt ; de inwendige
Rust, Verkwikking en Vreugde, welke ware Deugd over
ons ganfche Leven verfpreidt ; de Eeulvigheid , welke wy
met elken Dag nader komen, en welke, als dan, alleen
wanneer wy
voor ons vervrolykende is, en zyn
bier
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bier van harte de christelyke Deugd hebben aangehangen. De Alomtegenwoordige God, die in het binnenfie des Harten ziet; en, (welk eenen Troost welk eene
Opwekking 0 de verborgene deugdzame Neigingen en
godvrugtige Voornemens, even zo wel, als de uitmuntende zigtbare Handelingen der Deugd, met zyne Goedkeuring en Genade bekroont. - Stelt U deeze aanfporende Beweegmiddelen dagelyks voor den Gcest, des
Morgens , eer gy nog aan de Bezigheden van uw Beroep
en Stand gaat. Herinnert U dezelven in 't Gebed. Bouwt
daarop uwe hartelyke Voornemens van eene ftandvastige
Gehoorzaamheid jegens God. Smeekt hem daartoe vuu•
riglyk om den Byftand zyner Genade. - En wandelc dus daaglyks, ja in elk oogenblik, voor God, en als
in zyne heilige Tegenwoordigheid. Zo zullen gewis
uwe Dagen in ftille Ruste ongemerkt voorbygaan ; en U
onder het genot van zo menige Goddelyke Vreugden,
in dat zalig Leven invoeren; waar wy onzen God, zo
wel met geheel volmaakter Deugd, als met geheel volmaakter Vreugde , in alle Eeuwigheid dienen zullen!"
ED. SANDIFORT, Med.Anat. et Chir. in Academia Batava
gum Leidx est , Profesforis , Obfervationes AnatomicoPathologiew , Liber tertius.
Ontleed- en Ziekten-kundige Waarneenzingen. Te Leyden by
P. V. d. Eyk en D. Vygh, 1779. in groot 4to 170
bladz.
nit derde Deel bevat geen minderen voorraad van zeld-s---• faame Waarneemingen en Gevallen, dan de twee
voorgaanden. De yver van den Hooggeleerden Heer ,
in 'c nafpooren van file verfchynfelen van 't menfehelyk
lighaam, zo wel in zynen gezonden als ziekelyken flan , is
onvermoeid, en de gevolgen daarvan toonen genoegfawn , dat de Natuur zich niet vergeefs laat dienen ; maar
den arbeid , in haar naa to fpooren , rykelyk beloont.
Gelyk duidelyk zal blyken uit de Waarneemingen , in
dit Werk vervat. 't Zelve is in den Hoofddeelen verdeeld , buiten' de verklaaring van de Plaaten, en een
nauwkeurigen Bladwyzer. In 't eerfle Hoofddeel geeft
deAuceur eene nauwkeurige befchryving van eene
ti-
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tige en mismaakte gefteldheid van eon Kind van 7 maanden , 't welk , naa zyne geboorte, maar zeer flauwe tekenen van leven gegeeven had. Vooreerst vertoonde 'er
7ich eene groote Navelbreuk , die verfcheide Ingewanden
van den Buik bevatte. De Darmen,Nieren, Blaas
en voornaamlyk 't Hart, waren tegennatuurlyk gefteld.
Waarby nog kwam cone fpina bifida , met eene wanftaltige
gedaante der onderfte ledematen , en meer byzonderheden. - Men dient de befchryvingen van den Auteur
in 't Werk zelve to leezen; en daarmede de afbeeldingen op de Plaaten to vergelyken. Men vindt ook overal
eerie menigte van voorbeelden, uit de voornaamfte SchryVers aangchaald, die, of dergelyke waarneemingen gedaan hebben, of dienen kunnen tot bevestiging van 't
In 't tweede Hoofddeel wordt befchregeftelde.
ven de Beenwording van 't binnenfte bekleedzel der her
fenen (pia mater) in eerie ontleeding van 't hoofd door
den Auteur waargenomen. 't Geen zeer zeldzaam is.
Verder worden bier verfcheide voorbeelden van Beenwordingcn van de overige dcelen van 't menfchelyk liglaaam bygeoragt. In 't derde Hoofdftuk vindt
men een nuttigc waarneeming befchreven van een doodeTy ke opflopping van . 't water door een (teen in de pisweg (uretlird) , vast ingedrongen, veroorzaakt. Hierdoor
was in de gemelde buis eene dubbele fcheur ontftaan.
In de vierde afcleeling vindt men eene zeldzaame
waarneeming van een Steen, die de traanwegen bezet
had, en met een gocd gevolg 'er uitgefneeden- werdt.
In do vyfde geeft de Auteur eene befchryving
van eene aanmerkelyke verdikking en verharding, in 't
Buikvlies (periton'ceum) waargenomen. Waarby nog kwam
eene faamgroeijing van byna alie de Ingewanden van den
Buik. - De zesde handelt over de menfchelyke
vrucht (ovum httmanum) byzonderheden dien aangaande
vaargenoomen. Hierby voegt de Schryver eenige aanmerkingen en waarneemingen over de vliezen van de
vruchc, die door den beroemden HUNTER 't eersc ontdekt
zyn. - In 't zevende Hoofddeel befchryft by een
waarneeming, waar de beide Nieren famengegroeid of
vereenigd waren : in 't voorfte gedeelte van deeze Nier
wierden twee bekkens gevonden, die vender twee pisleiders uitmaakten, zo dat deeze 'er, fchoon een in getal ,
evenwel de wer'ing van twee vervulde : de Schryver
brengt
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brengt hierby meer dergelyke waarneemingen. In
de drie bathe Hoofdflukken wordt gehandeld over de
Naaden van de beenderen van 't bekkeneel. - Over
de beentjes der Naaden. - Over Beenderen, op
verfcheide wyzen van de natuurlyke gedaante afwykende.

Natuur-befchouwer , of Verzameling van de nieuwfle Ver•
handelingen, over de drie Ryken der Natuur,, welke thanr
in Duitschland uitgegeven worden. Vertaald , en met
ilanmerkingen vermeerderd , door r. rono.AERT Med. Dr.
Oudraad der Stad Vlisfingen enz. enz. Eerfie Stuk, met
naar 't leven gekleurde Plaaten. In 's Rage by J. du
Mee 1779. Behalven het Voorwerk 15o bladz. in gr.
offavo.
pen Hoogduitsch Gefchrift, getyteld de Natuurfor.
fcher , zedert het jaar 1774 flukswyze uitgegeeven ,
onder het opzigt van den geagten Hoogleeraar Walch ,
en na deszelfs overlyden nog heden agtervolgd wordende, onder het toeziende oog van den beroemden Heer
Schreber,, heeft aanleiding gegeeven, tot -het vervaardigen van deezen Natuurbefchouwer. De Heer Boddaert ftelt
zig voor, uit de in dat Werk by een verzamelde Sinkken, ter ophelderinge van de Natuurlyke Historic, in
zyn Nederduitfchen Natuurbefchouwer by een te brengen,
de voornaamfle Verhandelingen, welken daarin voorko.
men ; die, zynes oordeels , met de vereischte naauwkeurigheid uitgevoerd zyn; en over onderwerpen gaan,
in welker nafpooring onze Natie geagt mag worden eenig .belang te ftellen. Ter nutter uitvoeringe bier van,
heeft by 't ook goedgevonden, een foortgelyk gebruik
te maaken van eene andere Hoogduitfche Verzameling
van dien aart, welke ten opfehrifte heeft, Befchliftigungen der Natuurfo,fchende Freunde te Berlin: en 't oogmerk
is zig vcrder insgelyks te hediehen : , van zodanige Stukken, welken keurige Liefhebbers der Natuurlyke Histo.
rle zyn Ed., ru en dan,goedgunftig mogten gelieven ter
hann te laaten 1:omen. Langs deezen weg, die zekerlyk vry wei gefchikt is, om den Nederduitfchen Leez er eene leerzaanie Verzameling van Verhandelingen,
over cm aante van onderwerpen, de Natuurlyke Historic
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Tie betreffende, te leveren, is men voorneemens, van
tyd tot tyd, een Stukje van die grootte als het tegenWoordige af te geeven. leder Stukje ftaat eene of rneerder Verhandelingen, over elken tak der Natuarlyke
Historic, te behelzen, met de noodige nevensgaande af.
beeldingen , ook, daar 't vereischt wordt , naar 't leeven gekoleurd; dat zig egter,, volgens bet plan van den
Hoogleeraar Waldo bepaalt, tot zulke voorwerpen , die
anders, of nog geheel niet, of flegts onvolkomen afgeByaldien de verdere uitvoering der
beeld zyn.
volgende Stukjes, gelyk we ter voltrekkinge van dit nut_
tige opzec hoopen , aan het thans afgegeeven Stukje be.
antWoorde , zullen de Liefhebbers weezenlyk reden hebben, om de moeite, door den Heer Boddaert bier toe
aangewend , danklyk te erkennen ; deeze Proeve althans
is wel in flaat om genoegen te kunnen geeven.
Ze bchelst eene befchryving van den zogenaamden Legerworn z , of liever van eenige duizenden aaneenfluitende
iViaden, die voor 't oog van 't Gemeen een ontzaglyken
Slang vormen: benevens die der Rupfe van het blaauwe
Pageye der Eiken , tot verbetering der afbeeldinge, welke de anders naauwkeurige infel van dezelve gegeeven
hceft. Verder een berigt van het zeldzaame Nest der
Kruisvink. Eene befchryving van eenige nieuw ontdek-te Schulpen; van de witte Aardflak met den geelen rand,
en van een zeer zeldzaamen Nagtvlinder. Deeze tot
nog, zo veel men weet , niet afgebeelde Stukken, worden hicr gekoleurd in eerie plaat vertoond. Hier aan
volgt een berigt van de verfcheiden Rangfchikkingen der
Viervoetige Dieren, zo als de voornaamfle Schryvers
dezelve op verfchillende wyzen ingerigt hebben (*).
W y(*) By gelegenheid, dat daar in ook gewag gemaakt wordt van
de verfchillende uitgaven van het Zamenfiel der 1Vatuure van Linnalts , en wel van de twaalfde of nienwfte uitgave van 1766, deck:
ons de Heer Boddaert het volgende, wegens des Ridders laater
oogmerk, nog mede. „ In het jar775 fchreef de Heer
„ NIEUS aan den Hoer noasoN: Ego novum adorno fygema, Haut-

„ turn odium: nondum paratum habeo , Jed proximo vcre prodibit.
„ [zie zwatisic Opp. posshuma.] en in 1774 ontang ik eerier] brief
„ van dien grooten Man, die my meldcie , dat by aan een nieuwe
„ uitgave van zyn zamenflel bezig was, dat, gelyk by zich ult.
„ drtuat; enormiter
zocide zyn: doch c,ene beroerce, die
„ heal
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Wyders Natuur- en Scheikundige Waarneemingen over
den Lazuurfleen , en deszelfs bereiding tot Verw ; met
eene nevensgaande Verhandeling over eenige foorten van
Waereht Oogen of Lapides nzutabiles ; welken , droog zynde, gantsch ondoorzigtig zyn ; maar, in 't water geworpen zynde, na verloop van minder of meerder tyd, helderer, of zelfs geheel doorzigtig worden. Daarby komc
eene Verhandeling over doorgefneeden Waterwormen ,
welker ftukken na eenige dagen weder aangroeien , en
volkomen Dieren worden; nopens welk byzonder verfchynzel de Opiteller deezer Verhandelinge eerst eene
Historic deezer ontdekkinge geeft; en voorts een naauwkeurig verflag van zyne deswegens wonderlyk wel gelukte Proefneemingen bybrengt; met aanwyzing van de maflier , waarop men in dit onderzoek te werk behoort te
gaan. Vervolgens komt ons hier mede voor , de Befchryv ing van een Vogel, geheeten den Kaapfchen Roll , of
Trizzga Capenfis carunculata ; welke ons ook , in eene nevensgaande gecoleurde Plaat ,keurig afgebeeld , onder het
oog gebragc wordt. Ten laatfle is 'er in dit Scukje nog
gevoegd, eene Aanleiding voor image Lief bobber: der Gekorvenen , on: met oogmerk en finaak te verzamelen. De Schryver van dit Gefehrift kortlyk aangeweezen hebbende,
dat men, in 't verzamelen van Infetten , niet flegts een
zinlyk genoegen op het oog moet hebben; maar cevens
bedoelen de Natuur grondiger te leeren kennen, en zyn
verftand met waare kundigheden te verryken ; doer wyders zien, hoe groot een veld, en welk eene verfeheidenheid in 't zelve, zig hier in opdoet, voor den onderzockgraagen geese, ter verheerlykinge van den Schepper
en Onderhouder van alles; welke opmerking het verzamelen van Infeeten in den rang van eene waarlyk aangenaame uitfpanning en nutte bezigheid brengt. Om zulks
te meer te bevorderen , geeft by voorrs den Beginneren
eenige regels aan de hand, en deelt hun zyne gedagten
mede nopens eene fyftematifche inrigting van een Infeeten„ hem in 1775 het gebruik van zyne fchoone vennogembenam,
„ en hem in 1778 wegfleepte, heeft dit voorneemen verhindert
„ het geen ik hoar dat door den Heer MURRAY opgenomen is, en
„ dat die geleerde Heer het MSS. van den neer LI,Dniraus in 'C
„ kort zal uitgeeven.”
11. DZEL.ALG. LETT, NO. S.
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ten-Kabinet ; naar welken zy zig, by het verzamelen der

Infeeten, met vrugt, gedraagen kunnen.
Men kan uit dit ons berigt deezer aanvanglyke Verzamelinge genoeg opmaaken, dat dezelve verfcheidene leezenswaardige Stukken beheist. Om 'er nu wyders nog
eene aanmerkelyke byzonderheid uit over te neemen,
zullen wy hier het oog vestigen op het hoofdzaaklyke,
dat ons de Heer Hofraad Gunther meldt , raakende het
zeer zeldzaarne Nest en de Eieren van de Kruisvink. Zy
die zig toegeleid hebben, op de befchryving der Vogelen, maaken ook gewoonlyk van de Kruisvink, 't zy onder den enkelen naam van Loxia, of met byvoeging van
Coccothiauftres of Curviroftra gewag; doch niemand hunner fchynt het Nest en de Eieren gezien te hebben : dat
men naastdenkelyk toe te fchryven heeft, aan den ongunftigen tyd van 't Jaar, in 't welk men dit Nest heeft
te zoeken.
't Was naamlyk, gelyk onze Schryver aantekent , al
voor lange bekend, dat de Kruisvink, tegen de gewoonte der Vogelen, haare broeijing midden in den Winter
verrigt. De Jongen, door een toeval uit het Nest in de
Sneeuw gevallen, en van de Boeren gevonden, getuigden zulks; ook leerde de ondervinding , dat de eerfte
Jongen reeds in February, en misfchien nog vroeger uitvliegen ; overeenkomftig waarmede de Heer Zorn zegt,
in 't jaar 1 7 40 waargenomen te hebben, dat verfcheiden
Paaren hunne Jongen kort na Maria Lichtmis uitgebroeid
hadden (*). „ Het Nest moet derhalven, vervolgt de Heer Hofraad , by het begin van 't Jaar, juist
wanneer het 't koudfte is, gezocht worden; en wie gaat
dan gaarne uit de warme Kamer in 't Bosch? en nog
meer , wie ftygc met koude verftyfde handen, op hooge
met fneeuw bedekte Dennen en Pynboomen, om een
Nest te zoeken? Ik had reeds fints twintig Jaaren, aan
de Boeren omftreeks het Bosch, groote Belooningen
voor zulk een Nest beloofd, en alle die bedienden, die
my ftukken aanbragten, hadden ook zo lang getragt 'er
een te verkrygen. Maar het gevolg was altoos zo flegt,
dat men my nooit meer dan zomtyds eenige Jongen, die
uit het Nest gevallen waren, aanbragt. Het Nest zelye,
(*) Zie zyao

Petinotheologia, bl. go ca
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cu e, en nog minder de Eieren, kon ik nook te zien krygen ; niertegenftaande verfcheidenmaalen de Boomen,
under welke men de jonge Kruisvinken gevonden had,
om ver gevallen waren, en doorzocht wierden."
Eindelyk egter gelukte het den Heer Gunther, zo als by
verhaalt, door middel van zynen Vriend, den Heer M.
yohann Gottlieb Buttner, een Man, die eene ongemeene
agting voor allerleie foorten van Weetenfchappen heeft,
een wel bewaard Nest van de Kruisvink met drie Eieren
te verkrygen: waar van by ons bet volgencle verflag
geeft.
„ Het Nest zelve vond men op een hoogen Dennen,.
boom, den 3den January 1774, midden in een zeer dicht
Bosch, paby de Amtsdorpfche drooge bran. Een vlytige onderzoekende Landman, die om andere Bezigheden
zich in 't Bosch opbield , bemerkte, dat eene Kruisvink
allerley Mos en dorre Rysjes van andere Boomen zamenraapte, en deze Bouwftoffen , op een zekere plaats van
een dik met Mos bezetten Tak der bovengemelde Denne, zaamen bragt. By geluk was deze Tak der Denne
niet hoger, dan 24 Ellen van den grand. De Man konde dus met het bloote oog zien, dat het een Nest was,
dat de Kruisvink maakte. Het was byna voltooid, toen
by het ontdekte. Maar zekerheidshalve, en om den Vogel geen rede te geven om het Nest re veriaaten, durf•
de men den Boom niet voor den 8 January beklimmen.
Toen vond men drie Eieren in het Nest, en fchoon men
vermoedde, dat de Vogel 'er nog meer moest leggen,
werd echter, uit voorzorg, het Nest met de Eieren
weggenomen en in zekerheid gebracht.
„ Het ftond tusfchen een gaffel midden op den Tak, en
dus ver van den ftam; een zytak ging midden door den
Bodeen van het _Nest, en was met groen Boommos , dac
'er om heen gelegt was, met het Nest ten naauwften
verbonden, zo dat het geheele Gebouw,, door deze vast.
making, uitneemend zeker op dezen gaffel rusten kon,
zonder door Sneeuw, Wind, of ander toeval van 4yrt
Plaats te konnen beweegen.
„ De grondlaag van het Nest beftond uit eene groote
menigte van dunne en ranke Dennen- en Pynboomrys.
jes; de dikfte zyn niet dikker dan eene Ravenfchagt, De
meeste hebben geen blaadjes, aan eenige weinigen ftaan
cotter nog groene blaadjes , clie tusfehen bet Mos door
©2
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't welke zy been gewerkt zyn, doorfteeken. Met even
zulke Dennenrysjes is de buitenfte oppervlakte van het
Nest bekleed, rondfom van den grond tot boven aan den
rand, alwaar zy ten deele zeer ordentelyk in de rondte
omgeboogen zyn; ten deele omvatcen zy het Nest niet
zo wel gefchikt. Op deze ruwe overtrek, had de Kruisvink eene goede menigte groene Boommos (*) gelegt,
en door deze warme Bouwitofre zyn Nest voor Vorst
en Koude beveiligd.
I) De bodem van het Nest is wel twee duimen hoog
met zulk een Mos aangevuld, en de zyden, die uit even
zulk eene ftoffe beftaan, zyn ten minften ook een duitn
dik. Dit groene Mos is zo dicht als een vilt elkander gewerkt , en verfchaft eene verhazende warmte aan
hct Nest. Zo veel was 'er nodig om een regt warm Nest
to vervaardigen. Nu kwam het nog op eene zagtere voering van de Legplaats der Eieren aan. Ook hier voor
had de Kruisvink gezorgd. De geheele Kom of de halfronde kogelvormige Holte, in welke zich de Eieren bevinden, is met de zagtfte en tederfie puntjes van het witagtige groen Coraal-Mos (t), dat in menigte op de. Pynen Denneboomen groeit , wel een half duim dik gevoerd,
en de Takjes van dat Mos zyn, met eene groote gefchiktheid, zo fyn in de rondte omgelegt, dat de binnenfte Holte ongemeen glad en zagt gevoerd is ; terwyl
de omkrullende puntjes van het Mos, die rondom den
rand uitfteeken, aan het geheele Nest een fraay aanzien
gev en.
„ Men konde aan dit Nest noch Hair, noch Vederen, noch Wolle van Planten befpeuren , noch minder
heb ik 'er eenige Harst van Dennen- of Pynboomen aan
konnen vinden, met welke de Bouwiloffen van het Nest
gelyk de Heer HALLE , op de aanhaling van den Heer
FRISCH , bevcstigt, zouden overdekt zyn, op dat de Sneeuw
de(*) Sphagnum arbore um.

LINN.

Syst. Nat. ed. XII. T. IL

P . 698.

(t) Lichen floridus , filamentofus , erellus , fcutellis radiatis.
LINN. Syst. Nat. Ed. XII. T. IL p. 714. n. 86. Conferva arhorea,
ciner,a , vulgaris, brevior cum orbiculis. DILLEN. Cat. Pl. p.
200. Lichen einem; , vulgaris, capillaceo folio. TotiavEF. InfL
350.
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dezelve fliet ,nude los maaken, en doorweeken Geen
korrel van deze Vernisfing is 'er aan het Nest te vinden.
Men moet daaruit oordeelen, dat deze Sehryvers fchoon
ze het Nest aftekenen, het zelve nict gezien hebben;
maar dat Lieden, die deze vernisfing zelve verzonnen
hebben, het Nest wel gezien, maar niet met aandacht
befchouwd hadden, en daardoor hun dit valsch bcrigt
gaven. Maar het blyft altoos uitgemaakt , dat by alle
Vogels, van dezelve foort, de wyze van bouwen dezelve
is. Indien nu het bovengemelde Nest werkelyk ecn bekleeding van Hars nodig had, zo moest men zulks ook
aan het myne waargenoomen hebben.
Men zal uit de tot dus ver behandelde Befehryving
55
van zelv zien, dat dit Nest, mar de verdeeling, die ik
elders van de Clasfificatie der Vogclnesten maakte ,
tot de Clasfis der halfkogelronde of korfnesten behoort.
Her geheele Nest, dwars van boven gemeeten, van de
oppervlakte der eene zyde tot die der andere, is 7;
duim Rhynlandsch. De holte of uitholling der Eicren ,
alleen gemeeten, had flegts 2; duim in de Middellyn.
Men ziet derhalven dat de dikte der Wanden eene aanmerkelyke Maat uitmaakt. Zy bedraagt, aan de meeste plaatzen, den overtrek der Boomrysjes 'er by gcmeeten , duim. Dus is het Nest niet flegts in flaat
gefteld, om de koude of te weeren, maar ook om de
fneeuw en narheid tegen te ftaan, zonder eene bekleeding noodig te hebben. Dit laatfte zoude ook zo vecl
te overvloediger zyn , wyl de Kruisvink altoos gevvoon
is, zyn Nest op zulke plaatzen aan te leggen, daar het
door andere takken bedekt is , die door de menigte puntige
blaadjes, waar mede zy bezet zyn, de fneeuw verhindcren.
„ De Eieren zyn niet volkomen zo grout als een Hazeinoot, maar grooter dan die van de Bked-vink , en
hunne grootte verfchilt weinig van die van den Kernbyter. Men zal van hunne grootte een duidelyk begrib
heb(*) Hy bouwt het Nest tusfchen Dennetakken, en bekleed het
met Hars, om dat de Sneeuw het niet weeken , en los maaken
zoude, want by broeit midden in den Winter, of January, zegt
Proff. HALLE, Vogelgefchichte mit kupfetn 176o. 8 Maj. n. 416.
p. 405.
0)

Zammlung von Nesten and F.yern, Einl. p. 4. 6. §. to U.
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hebben, wanneer ik zeg, dat hunne Lenge, van het
ftompe deel tot aan den punt, to Rhynlandfehe Lynen
in Middellyn heeft, en dat de Middellyn hunner dikte,
aan het ftompe eind, bona 7 zulke lynen bedraagt. Hun.
ne grondverw is dof wit ; om het ftompe eind is een
kring van rood bruine of beter zwartagtige roode vlakken , ftreepen en punten , waarvan de grootften niet
grooter zyn dan een fpeldeknop. Men kan dezelve best
by zwart geronnen en weder opgedroogd bloed vergelyken. Het is waarlyk •eene aanmerkelyke ornflandigheld , dat alle de zoorten van Kruisvinken , Vinken en
Kneuen , tot aan de Canarievogels toe, op hunne Eieren
dergelyke zwart roode vlakken hebben. Eenige dezer
vlakken zyn rond , andere hoekig, andere gelyken naar
ftreepen of haaken , en tusfchen deze zyn heldere ,
graauwe roodachtige vlakken en punten in geftrooid.
Buiten deze Kringswyze omvatting, vind men maar
fpaarzaam hier en daar, op de overige Oppervlakte van
het Ey, eenige enkele zwart-roode Vlakken en Punten.
Ik twyffel geenszins dat de Kruisvink, gelyk
andere van zyn Geflagt, vyf of zes Eieren legt; de
begeerte om het Nest te hebben, heeft my drie Eieren
voor lief doen neemen. Of by weer dan Bens in het
Jaar broeit , gelyk de Heer HALLE zegt (*), hope ik
nog door tyd en ondervinding te weeten."
His torie van het Verbond en de Smeekfchriften der Nederlandidle Edelen , ter verkrijginge van Vrrjheid in den Godsdienst
en Burgerflaat. Uit veele ooKfpronglijke gedenkjlukken
faamgejtelcl door J. W. TE WATER , Historiefchryver van
Zeeland, enz. enz. Tweede Stuk. Te Middelburg by P.
Giliisfen,1779. In groot oetavo 504 bladz.
geagte Zeeuwfche Historiefehryver , van Wiens
noeste vlyt , in 't nafpooren, en oordeelkundige oplettendheid, in 't befchryven , van alles wat betrekking
heeft, tot dit by uitftek merkwaardige gedeelte van
's Lands Gefchiedenisfen, wy voor eenigen tyd gewaagden ,
(*) Hy zegt, p. 406. De eerie Jongen zyn op liersalis, de an•
Maria Ligunis volwasCen.
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den (*), agtervolgt in dit Stuk zyn aangevangen Vera
haal, met melding der herhaalde poogingen van 's Lands
Edelen, na dat het getroffen Verdrag, waarvan zy zig
zo veel goeds beloofden, van de zyde der Spanjaarden,
trouwloos gefchonden was. Hier omtrent komen in de
eerfte plaatze in aanmerking, de byeenkomften der Edelen te Dendermonde, befchreeven tegen den derden van
Wynmaand des jaars 1566; en vervolgens in die zelfde
maand, of de daaraanvolgende Slagtmaand, te Amfterdam. Zyn Ed. heldert het duistere en onzekere , nopens
de verrigtingen in die byeenkomften, eenigermaate op;
en geeft vervolgens insgelyks een oordeelkundig verflag,
zo wegens de vereeniging, die zommigen poogden te bewerken, tusfchen de aanhangers der Leere van Calvyn
en Luther, onder 't eenpaarig aanneemen der Augsburgfche Geloofsbelydenisfe; als raakende een Smeekfchrift
der Hervormden aan den Koning, ter erlanginge van
vrye Gocisdienflig-oefening; met aanbiedinge eener buitengewoone fomme van dertig tonnen gouds. By die
gelegenheid maakt by insgelyks gewag van de vrymoedige poogingen der. Overheid van Leeuwarden, tot voorftand van den Hervormden Godulienst; in afzigt van
's Konings vernieuwd Plakaat, dat de Overheid weigerde of te kondigen. Onze Historiefchryver,, dit voorgevallene in Friesland met regt aanmerkende als een uitwerkzel van 't fmeekfchrift der verbonden Edelen, melds
ons verder, hoe alle deeze gebeurtenisfen aanleiding gaven tot menigvuldige en zeer haatlyke befchuldigingen
zo tegen de verbonden Edelen in 't byzonder,, als tegen
de Onroomfchen in 't algemeen. Uit - dien hoofde, zegt
by, vond men 't van deezen kant goed, een uitvoerig
Verdeedigfchrift op te ftellen; dat den, tot nog onbekenden, Schryver tot eer ftrekt ; 't welk den Heer te
Water beweegt, om deszelfs hoofdzaaklyken inhoudvoor
te draagen, te meer daar het dient ter bevestiginge van
't geen by alvoorens nopens het gedrag der Edelen ce
boek gefteld heeft.
In dat Verdeedigfchrift werden de Edelen wel byzonder vrygefprokert, van de band gehad te hebben ,
in de zo veel gerugtsmaakende Beeldenflorming; en
men toonde overtuigelyk aan, dat men zulks niet
flews
(*) Zie Hedend. Pad. Letteroef. V. D. bl. 494.
04

2C0

J.

TE WATER

ilegts den Onroomfchen, maar ook telfs grootlyks
den Roomfchen te wyten had. Edoch, met dit alles ,
was deeze Beeldenftorm, gelyk de Heer te Water
vervolgt , eene oorzaak van verdeeldheid onder de Edelen,, die derzelver verbintenis eerlang verbrak. Zommigen hunner naamlyk, bevrecsd voor de geheele verwoesting van . 't oud en vaderlyk geloof, begonden te waggelen, lieten het Bondgenootfchap vaaren, en poogden zig
met de Hertogin en den Koning te verzoenen. De Landvoogdes maakte gebruik van deeze gelegenheid; begunalle de zodanigen, en verzettede zig, als met vernieuwde kragt , tegen de poogingen der nog verhonden
Edelen; die, fchoon hun vermogen niet weinig verzwakc ware, nogtans de zaak der Vryheid bleeven handImam); hoewel met minder vrymoedigheid. Bier door
dorst de Hertogin zig verzetten tegen eene, naar 't
fchynt, voorgenomen hyeenkomst der Edelen te Heusden ; en de Edelen vonden het niet geraaden , de Onroomfchen van Valenchyn, op derzelver verzoek, met
cenig Krygsvolk by te ftaan. Ook kan men, volgens
bet geen ooze Historiefchryver verder meldt, genoegzaam zien , dat ze meerendeels den moed eenigzins lieten zakken; als men nagaat bet antwoord, dat zy gaven
op het voorftel en de klagten van de Kerklyke Vergadering der Hervormden te Antwerpen, in die dagen. Egter zo niet dat ze geheel tot moedloosheid overfloegen;
integendeel , 'cr verliepen maar weinig weeken, na het
opgetnelde fchryven van die van Valenchyn en Antwerpen, of dc verbondcn Edelen leverden der Hertoginne,
ten derden maale (*), een ernftig en nadruklyk Verzoekfehrifc over; welks voornaamften inhoud de Heer te Wa,
ttr beknoptlyk opgeefc; met meldinge van eenige byzonderheden , nopens de overlevering zelve. Men had
naamlyk goedgedagr, dat de Heer van Brederode hetzelve
in eigen perfoon, uit aller naam, der Hertoginne zoude
aanbieden ; doch de Landvoogdesfe weigerde hem , op
zyn aanzoek, gehoor te verleenen; des men een ande(*) Het eerfte was ingeieverd op den den April r566; dat
eerlang, den 29ften July , door een nader Vertoog , agtervolgd werd

en daar by kwam ten derde , of laatstlyk , het bier gemelde Verzoekfchrift ,
jaYs J567.

ingeleverd, naastclenkelyk, den iscien February des
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deren weg ter bereikinge van dit oogmerk moeste in.
flaan. Onze Historiefchryver gewag maakende van eene aantekening, volgens welke Dirk Volkaartsz. Koornhart
dit Verzoekfchrift overhandigd zou hebbcn , toont duidelyk dat dezelve niet behoorelyk gegrond is; en dat men
zulks heeft toe te eigenen aan Willem van Treslong ,
Edelman van Brederode ; die 't zelve, na een voorafgaanden Brief van Brederode aan de Landvoogdesfe, der Hertoginne zelver in handen gaf. Deeze beantwoordde het
zelve in eenen Brief aan Brederode, reeds den volgen.
den dag, met eene nadruklyke fierheid • waaruit bleek,
dat zy bykans alien fchroom voor de iondgenooten ter
zyde gefteld had; 't welk haar volgende gedrag ook ten
overvloede getuigde, en dat het Bondgenootfchap wel
dra bovenmaate verzwakte. „ Het leedt, zegt onze
„ Historiefchryver deswegens, nu niet lang , of het
3, Bondgenootfchap der Edelen kreeg een' plotfelijken
„ val, waarvan het zich, naderhand , nict kon herftel„ len. Ruim een derde deel der vereenigde Edelen
53 fcheidde zich of van de overigen, en verliet het Ver„ bond. Sommigen floeg de vreeze voor 's Konings
53 komfte om het hart. Anderen begonnen belang te ftel,, len in de gunfte der Landvoogdesfe, om hierdoor hunne
155 ampten, burgerlijke of krijgskundige, te behouden.
3) In de eerften bleek, dat 'er dikwijls grooter kwaad
,) gelegen zij in de vreeze, dan in 't geene gevreesd
35 wordt, en dat de angst iemand fchielijk van zijn' plicht
31 doe afwijken. De laatften toonden, dat eigen voor„ deel in dien tijd, zoo wel als in onze dagen, de mees33 te daaden der menfchen beftierde, fchoon het alge31 meen belang de fterkfte band der maatfchappij is. De
„ wanhope, van ooit hun oogmerk te bereiken , en het
37 verdriet, dat hunne langduurige en welmeenende po3! gingen telkens verijdeld wierden; zal eenigen bewo39 gen hebben , hunne onderlinge verbintenisfe te breken.
gezegd is, dat veele Bondge_
5/ Hier bij kwam,
55 nooten , die wel vrienden van vrijheid in den Buruer35 ftaat en Godsdienst waren , doch verkleefd bleven aanbher
3/ Roomfche geloof, niet langer met goede oogen konden
1> aanzien, dat de Godsdienst van hunne Vaderen geheel
31 en al naar zijn' ondergang, in Nederland, begon te
„ fnellen.” - Hierby kwam , gelyk de Heer te Water vervolgt, een vond der Hertoginne; die, eenigen
door
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door vriendlykheid overhaalende, tevens van alle Ampte.
naars een nieuwen eed afvorderde. Door dit middel onderfcheidde zy des te gereeder vrienden en vyanden ; kon
de weigerenden te gernaklyker van hunne ampten ontflaan; en had te ligter gelegenheid ,om dezulken te itraffen , die den eed niet mogten houden. Men vond 'er die
het afleggen van den nieuwen eed weigerden; maar veelen lieten 'er zig wel dra toe overhaalen. De Prins van
Oranje, under de eeriten behoorende, vertrok eerlang
naar Duitschland; zommigen volgden zyn voorbeeld; anderen limn den moed geheel zakken ; en 'er bleef in
korten naauwlyks een dercle deel der Edelen over, dat
zig aan 't Verbond hield; vooral na dat de vrees voor
de komst van den Hertog van Alva zig meester van vee.
kr harten gemaakt had.
Zints dien tyd begonden de Edelen, die hunner verbinteniSfe getrouw bleeven , zig met alle ernsc te wapenen, y olk in Nederland te werven, en naar hulp uit
Duitschland uit te zien. Ja 't Teed niet lange, of ze verbonden zig onderling, om te beproeven , of zy, door
middel van wapenen, den weg konden baanen tot afwerping van het Spaanfche Juk , en herItelling der Vryheid.
Den inhoud van 't Verbondfchrift, by die gelegenheid
gemaakt, waar in leder,, inzonderheid Edelen, en daar,
benevens ook andere Perfoonen van aanzien en vermo.
gen , met ondertekening van zyn eigen naam , beloofde
zekere fomme gelds, en zelfs zyn eigen perfoon, tot
dat oogmerk te zullen geeven, deelt ons da Heer te Water hier mede (*). Schoon men den juisten tyd van het
opftellen van dit Verbondfchrift niet kunne bepaalen, is
't egter, gelyk zyn Ed. doer zien, klaar genoeg , dat
het zelve, op het einde van 't jaar 1567, of in den beginne van 't jaar 1568, ondertekend zy. Dan deeze onderneeming, hoe wel gemeend, zegt onze Historiefchryver , was van geen vrugt : „ de dood van Brederode,
„ (welke den i6den February 1568 voorviel,) en ge„ brek van geld onder de vluchtelingen, waren de voor„ naamfte reden, dat de onderteekening van deze verbinte.
(*) In het volgende Stuk (hat onze Historiefchryver, onder
de Bylagen, eene naauwkeurige Copie van het oorfpronglyke Verbondfchrift, in zyn geheel, te plaatzen; gemerkt het zelve tot

nog niet met de vereischte oplettendheid gemeen gemaakt zy.
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tenisfe, zo wel als de inzameling der beloofde pen), ningen, een fpoedig einde nam." En op deeze'vvyze
liepen de herhaalde poogingen der verbonden Edelen,
zo als de Heer te Water vervolgt, in die dagen vrugtloos af. Het meerendeel der Bondgenooten werd v-erjaagd, gebannen, gedood, en hunne, goederen aangefla.
gen. Op de aangebooden vergiffems, den *ten Au.
gnstus des jaars 1568 , aan hun, die zig binnen den tyd
van dertig dagen zouden aangeeven, dorst niemand hun
ner eenig betrouwen ftellen. En aan de laatere zo genoemde algemeene vergiffenis, den 16den July 157o,
met ongewoone ftaatlykheid, te Antwerpen afgekon.
digd, hadden de Bondgenooten geen deel. Hiervan
Loch waren uitgeflooten alle dezulken, die, als aanleg.
gers, bevorderaars, hoofden en voornaame verleidersi
tegen het heilig Katholyk Roomsch geloof, 's Konings
hoogheid en de gemeene ruste, ondertekend hadden het
Verbond en Smeekfehrifc, aan de Hertoginne overgele.
verd, en die binnen den tyd, hun bepaald, niet ver.
fcheenen waren. Dan dit nam. niet weg, dat veden der
Edelen , naar uitwyzen der laatere ge fchiedenisfen , 's Lands
Vryheid en den zuiveren Godsdienst, eerst bedektlyk
en naderhand meer openlyk, te ernftiger ter harte na.
men. - Onze Historiefchryver hier mede zyn bor.
deelkundig verflag van 't voorgevallene, nopens het
Verbond en de. Smeekfchriften der Edelen, befluitendei
hegt 'er voorts nog eenige leerzaame aanmerkingen aan,
om den Leezer op te leiden, tot eene dankbaare erkentenis aan de Godlyke Voorzienigheid, en eene daaraan
beantwoordende navolging van 't roemrugtige gedrag
der Edelen, in 't handhaaven van 's Lands Vryheid in
den Godsdienst en Burgerftaat.
By dit Gefchiedkundige verhaal, dat alle tekens van
oplettendheid draagt, komt wyders nog een berigt van
de geflachten en bedryven der meeste verbonden Edelen, en andere aanzienlyke of vermogende Perfoonen,
die het Smeekfchrift, der Hertoginne overgeleverd, ondertekend hebben: welk berigt, in dit Stuk aangevangen , in 't volgende voltrokken zal. worden ; wanneer
zyn Ed. tevens nog eenige byla gen, en verdere aanmerkingen , welken hem intusfchen ter hand gekomen
zyn, zal afgeeven. Men ziet, onder het , doorbladeren
vah dat berigt, alomme, dat de deer te Water allevlyt
aan-
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aangewcnd heck, om met de uiterfte naauwkeurigheicl
na te vorfchen, het geen dienen kon ter nadere ontdek.
kinge van de afkomst, en bedryven dier Ondertekenaaren ; maakende fteeds een oordeelkundig gebruik van alles, wat deeze en geene Liefhebbers onder Vaderlandfche
Gefchiedenisfen desaangaande hem medegedeeld hebben.
Hier door leert hy ons niet alleen eenigen deezer Perfoonen beter kennen, maar 't geeft hem te gelyk aanleiding, om zommige byzonderheden hen betreffende nader op te helderen. Dus vinden we hier, onder
veele andere, eene byzonderheid, nopens eene verdenking van den Heer van Brederode, als of hy hedoeld zou
hebben Graaf van Holland te worden , op zodanig eene
wyze overwoogen , en eenigermaate kragtloos gemaakt ,
dat wy 't der moeite wel waardig agten het daaromtrent
gezegde hier nog over te neemen.
Dat het Geflacht van Brederode, gelyk onze Historie.
fchryver vooraf aantekent, wettig van de oudfle Hollandfche Graaven afdaalde, lydt geen tegenfpraak ; en 't
is niet vreemd te denken, dat het aanzien van den Heer
Hendrik van Brederode, bet Hoofd der verbonden Edelen,
deswegens aanleiding gegeeven kan hebben, tot het verfpreiden van een gerugt , dat hy eerlang Graaf van Holland zou worden, en om hem, in openbaare fchriften,
erfgenaam en opvolger in 't Graaffchap van Holland te
noemen. „ Doch dat hij zelf, zegt de Heer te Water,
ooit zoo verre zou gezien hebben , was den Heere
3)
Wagenaar, nergens , gebleken. En ik durve ook niets
A) daaromtrent, in 't zekere, bepalen."
Alleenlijk , vervolgt zijn Ed., vinde ik aangeteekend,
3)
dat Brederode, op den Rijksdag te Frankfort, ten jaare
1563 , zou verklaard hebben , dat hem de Graaffchappen
van Holland en Zeeland, van rechtswege, toekwamen; en
dat hij, als een Rijksleenman, de nodige hulpe verzocht,
om in derzelver bezit herfteld te worden , en dus hunnen
ondergang voor te komen (a), of, en in hoe verre, dit
verhaal waarheid zij, is twijfelagtig. Want, gelijk een
kun„ (a) Men vindt deze bijzonderheid in een zeldzaam Fransch
werkje, ten jaare 1566 uitgegeven, en waar van de titel is: Les
fuitils moyens par le Cardinal Grandvelle , avec ces complices invenavec la cruelle obferLes, pour inflituer l'abhominakle
Va-
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kundig Heer 2eer wel aanmerkt, (b) indien Brederode
het gezegde verzoek ter Rijksvergaderinge hadt gedaan,
zou hij, die zoo wel een leenman van Filips, als van
het Rijk, was, daardoor ongetwijfeld de misdaad van
leenbreuke, [felonie] begaan hebben; en, als onderdaan,
en krijgsman, in dienst van den Koning, fchuldig geworden zijn aan hoog verraad. Daar dit verzoek, in tegenwoordigheid van Oranje, Egmond, Hoorne, Hoogftraten , van den Berg, en andere Heeren, zou moeten gefchied zijn, hoe konden zij dan, die nu noch geen het
minfte denkbeeld hadden, om van Heer te veranderen,
zich zoo naauw met hem verbinden ? hoe konden dan
de voornaamfte Nederlandfche Edelen , met Brederode
aan het hoofd, fmeekfchriften, met zoo veele betuigingen van getrouwheid en onderwerpinge, aan den Koning als Graave, en aan de Landvoogdesfe, overhan.
digen? De Hertogin kon niet onkundig blijven van
't gene op den Rijksdag voorviel; nademaal de Herzog
van Aarfchoc 'er ook tegenwoordig geweest was. Zou
zij derhalven bier van, tot haar voordeel, geen gebruilc
gcmaakt hebben, wanneer de Edelen, bij hec overge-,
ven van hun fmeekfchrift , zulke Berke betuigingen van
getrouwe aanklevinge en genegenheid voor den Koning
deden? Zeker, niets hadt den Bondgenooten , tot hunne
vernederinge, gepaster konnen toegevoegd worden, dan
dat de Landvoogdes verklaarde, alle verzekeringen van
getrouwheid niec te mogen aannemen van een lichaam, 't
geen zoo eenen onderdaan tot zijn hoofd had, die zijn'
wettigen Opperheer uit het bezit van een gedeeite zijner
heerfchappije trachtte te zetten, en 't zelve aan zich te
trekken. Naar op, van de zijde der.Edelen, weinig of
niets met grond hadt konnen geantwoord worden. Ook
zou dusdanig vooritel, buiten twijfel, naderhand ten laste
nation des Placcartz centre ceulx de la Religion. Pour ainfy par
desfus les Empereurs Roys Seigneurs Nobles et toute TeMPOraila
domino,. et ce faire prier et adorer. Desquelz les Nobles du paysbaZ
avec les Puysfans et Nobles Seigneurs leurs alien advertiz ont avec
bonne et juste raifon allencontre oppofez. pag. 22-26. ---- Dit
ituk , benevens eenige andere, is mil, op eene verplichtende wijze.
ten gebruike verfhekt, door den Wel Eerwaardigen Heere

7.

Royer, Hofprediker in 's Hage."
„ (b) De Advokaat Fiskaal van der Cragb; , in een' brief aai

lnij gefcbteven, din ;9 4n. 1774::
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te van Brederode wel te berde gebragt zijn, als een der
voornaamile punten van befchuldiginge. Doch, dit is
niet gefchied: 't zij, in zijne indaginge, 't zij in het vonDis tegen hem. Alle deze bedenkingen doen mij het
opgegeven verhaal in twijfel trekken. 't Kan,zijn dat
Brederode, het hart wat hoog dragende op zijne geboorte, bij de Rijksvergaderinge poogde erkend te worden,
als een Graaf , afkornftig uit het Graaflijk huis van Holland; en dat zulks, fchoon hemelsbreed verfchillende
van het opgegeven verzoek, eehter aanleiding gave, zoo
tot dit verhaal, als tot het verfpreiden van het gerucht ,
tiat Brederode, in korten tijd, Graaf van Holland zou
ivorden."
Lille de Werken van FLAVIUS JOSEPHUS $ mar het Grieksch
in 't Engelsch gebragt en verkort. Uit het Engelsch in 't
Nederduitsch vertaald. Eerfte Deel. Te Amfierdam by
J. v. Gulik 1780. Behalven het Voorbericht 545 bladz.
in gr. oEtavo.

y

adien deeze Werken van den beroemden Joodfchen
I Historiefchryver overbekend zyn, zo ten aanzien
van derzelvcr inhoud als leerzaamheid, zou het overtolJig weezen, ons bier deswegens uit te laaten. Dan,
eene nieuvve Vertaaling van dezelven eischt een kort
woord, daar toe betrekkelyk. Wy bezitten reeds, van
over veele jaaren, buiten de Nederduitfche vertaaling
van William Sewel, eene merkelyk betere overzetting dec.
mer Werken, door den geagten Hoogleeraar Haverkamp,
in onze Taale gemeen gemaakt (*), die aller goedkeuring heeft; en welker lof men door deeze ook in geenen
deeze poogt te bezwalken. Maar 't inzien van den arbeid des Engelfchen Vertolkers, die 't 'er op toegeleid
heeft , om 't, overtollige eenigzins agterwegen te laaten ,
dus deeze Werken in een wat beknopter beftek te
brengen, heeft veelen zo wel voldaan, dat men het, ten
algemeenen nutte, om de leezing daar van te meerder te
bevorderen, raadzaam geoordeeld heeft, dat voetfpoor
;e volgen, en deeze overzetting ook in een Nederlandsch
ge•
('o) Zie nopens lam vertaaling 7. csperos Lyklecien op M.
Sehagen, W. 16.
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gewaad ten voorfchyn te doen komen. Dit denk.
beeld van een verkorten 7ofephus doet zig, 't is waar, in
den eerften opflag war ongunftig voor ; men denkt, yea.
ligt, hier door van den zin des Autheurs beroofd en ge.
leid te worden naar 't verftand van den Verkorter ; dan,
zie hier, wat men daaromtrent, in de Voorreden, ten
narigte geeft. „ Om die verdenking, (wordt 'er ge.
,3 zegd,) voor te komen, en den twyfelenden Navorfcher te overtuygen, verzoeken wy, dat hy deeze
35
Verkortinge met het Oorfpronglyke .vergelyke, en
31
3, als dan zal hy bevinden, dat wy niers, wat weezendlyk is en tot het Verband der Historie behoort*
3,
,) overgeflagen; maar den waaren zin en meening vart
den Auteur behouden hebben; en dat het beloop
33
der Historic, overeenkomftig met het Oorfprongly1)
!) ke , in acht genomen is. Alleen hebben wy de overtollige Sieraadien van den Styl, de noodelooze
31
wydingen en Herhaalingen weggeworpen, de Stoffe
3,
„ naauwer faamengetrokken, en zoodanige zaken ver.
kort, die een ieder in de Heilige Boeken van Mozes
)3
Een oplettend onderzoek van.
kan leezen."
31
deeze en geene byzondere Stukken heeft ons van de
geloofwaardigheid deezer betuiginge volkomen verzekerd ; zo dat wy genoegzaamen grond hebben, om den
Leezer te rnelden , dat hy door deeze verkorting niets
gewigtigs van 't geen in de Werken van yofephus gevonden wordt, verlieze. Verder is de vertaaling zelve
ook zeer wel ingerigt, om een algemeen genoegen te
geeven ; waar van bet volgende,. betreffende het vesti_
gen der Oppermagt van Herodes Jeruzalem, waar me.
de dit eerfte Deel afioopt, eenigzins tot een ftaal moge
dienen, 't welk de Liefhehbers met het oorfpronglyke
of andere Overzettingen kunnen vergelyken.
De Historiefchryver gemeid hebbende, hoe de Room.
fche Raad, hoorende, dat Antigonus, in verachting van
hun gezag, de beheerfching over Judea van de Parthen
ontvangen had, hem voor een Vyand der Romeinen vet.,
klaarde, en befloot dat. Herodus Koning der Jooden zou
zyn; geeft voorts een berigt van den optogt van Herodes naar Judea, en ten laatfte van deszelfs belegering
van Jeruzalem, alwaar zig Antigonus met zynen voornaamften aanhang nog ophield.
„ Herodes, zegt by, onderiteund by Seius met elf
Keur.
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Keurbenden, en zesduizend man te paard, behalven de
dertig duizend man, die hy op nieuws , [ter verfterkinge
van zyn Leger, dat hy, volgens het voorgemelde, reeds
voor yeruzalent nedergeflaagen had,]
medegebragt had,
en de Hulpbenden uit Syrie , zette het beleg van Yerazalenz ernftig voort. De belegerde Jooden toonden grooten moed in verfcheidene Uitvallen , en niet minder beleid in hunne hcimelyke uittochten , waardoorze den
Vyand den Voorraad affneeden; ook blonk hunne dap.
perheid uit, wanneer ze tot een Gevecht moesten komen : want zy waren niet minder onvertfaagd dan de Romeinfche Krygsknechten, hoewel ze min kundig in de
Krygstucht waren. Waar de Muur om verre was geworpen , daar bouwden zy denzelven weder op, ondergraafden tegen de Vyanden aan, vochten met dezelven
onder den grond fpits tegen fpits, en wederftonden in
hunne wanhope zo den Vyand van buiten, als den Hanger binnen de Muuren : want deeze belegering gebeurde
in het zevende jaar, 't welk wy een yaar van ruste noemen , zoodat de grond onbebouwd lag, 't welk de oorzaak deezer fchaarsheid was. Eindelyk beklommen twintig uitgeleezen mannen , die gevolgd wierden van de
Iloofdlieden van Sofius , den muur,, op den veertigften
dag der Belegering; en toen het buitenfte gedeelte des
Tempels en de Benedenftad ingenomen was, vluchtten
de Jooden in den Binnentempel en naa de Bovenftad.
Herodes hack hun verlof gegeeven, om de Beesten voor
de Offeranden met zich te neemen , in hope van hen
door toegeevenheid te vermurwen ; doch zichzelven bedrogen vindende, en ziende dat ze beflooten hadden, om
Antigonus in zyne heerfchappy te handhaven , tegen zyn
belang, liet hy de Stad beftormen, en nam Naar met
zulk een geweld in , dat alle ftraaten en wegen met lyken
vervuld waren; want de Romeinen waren te onvreden
dat het beleg zoo lang geduurd hadt , en die van Herodes aanhang, door wraakzucht gedreeven , bemoedigden
dezelven, om alle de geenen , welken van de tegenparty
waren, te vernielen ; zoo dat alle hoeken der Stad, de
Iluizen, ja zelfs de Voorpoortaalen des Tempels met
doode en zieltoogende Jooden opgepropt waren; nademaal men , zonder eenig medelyden of menschlykheid,
oud en jong , arm en ryk vermoordde; zelfs ontkwamen
de Vrouwel en Mine Kinciereh hun bloedig Zwaard,
Hoek

FLAVIUS JOSEPHUS WERKEt',

200

noch barbaarfche Wreedheid, niet; en Koning Herodes,
hoe zeer hem dit ook fmertte, kon die woede niet beteugelen.
Antigonus nu het gevaar, waar in by was, ziende,
kwam uit den Toren, waarin by was , en wierp zich
voor Sofius op zyne knien, die hem in zyne ellende befpottc , en Mevrouw Antigonus noemde; echter lief hy
hem bewaaken , niet als eene Vrouw; maar zoo ftipt,
dat hy 't niet konde ontvluchten. Herodes fpande ondertusi.
fchen al zyn vermogen in, om de Krygslieden te vermaanen ,dat ze zulk een llagting onder 't Volk net zouden aanricbten , en om den Tempel te bevryden-; want
by was meer met droefheid aangedaan over zyne Overwinning, dan wanneer by de nederlaag gekreegen hadt.
By wendde zich derhalve tot Sofius , en fmeekte hem den
Tempel en de Stad te willen behouden , of dat de Romeinen hem anders Koning van eene Woesteny lieten;
betuigende tevens , dat by het leeven van een zyner Burgeren meer waardeerde, dan de Heerfehappy der geheelc Waereld. Sofius antwoordde daarop , dat het
was, dat de Krygslieden, die de ongemakken van 't Beleg
hidden uitgeftaan, 't genot der plonderinge fmaakten;
doch Herodes zeide, dat by een ieder uit zyn eigen Schatkist zoude voldoen , 't welk by ook nakwam: want hy
kocht de verdere plondering der Stad af, gafieder Krygsman , elk naar zyne Waardigheid, groote gefchenken,
en aan Sofius eene zo Koninglyke Mooning, dat de Romeinen zeer voldaan aftrokken. Dit onheil viel 7eruzalent te beurt in de honderd vyf en tachtigfte Olympia.
(!e, (*) wanneer Marcus Agrippa en Caninius Gallus Burgermeesters waren , en , 't geen aanrnerkenswaardig is ,

uist op den zelfden dag, dat Pompejus zeven en twintig
par te vooren deeze Stad vermeesterde.
)1 Na dat nu Sofius CODE een ,gouden Kroon geofferd
hadt, begaf by zich tot Antonius , voerende Antigonus
met zich gevangen weg; doch Herodes , beducht , dat,

indien Antigonus, die van Koninglyken flarnme was (f),
naa
[Co') Dat is het janr 717 na Romes bouwing, of 37 jaaren voor
craze gemeene telling.]
[(f) Hy was naamlyk een Zoon van wylen Koning- Aristobulus,
die zvnen ouder Broeder Ilyrcanus . van den throon gegooten had;
P
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Oa Rome wierdt gevoerd, dezelve te weeg mogt brengen,
dat de Koninglyke Waardigheid op zyne Kinderen, die
tegen de Romeinen met misdaan hadden, overgebragt
wierde haalde Antonius door tyke gefchenken over, orn
hem ter dood te brengen, waardoor by van alle zyne bekommeringen verlost, en een perk gefteld wevdt aan de
Re,:eering van het Asmoneesch Geflacht , het welk door.
geboorte en de Priesterlyke Waardigheid veredeld was.
Niet minder waren zy beroemd wegens hunne uitmuntende Bedryven, in den tyd van honderd zes en twintig
jaarcn, ten DUCte onzer Natie uitgevoerd, fchoon zy
, door hunne onderlinge VerdeeIdheden, de Heerfchappy v 'tlooren hebben , en de Oppermagt overgegaan is
tot Herodes , den Zoon van Antipater , onedel by geboorte, en wiens Ouders de Onderdaanen van Koningen wa,
ren."
Grondbeginrelen der Staatkunde. Gedrukt voor rekening van
den Autheur, in 's Gravenhagen, en word uitgegeeven by
J. du M 1779. Behalven' de Voorreden enz. 256 bladz.
in gr. OFtavo.

rPrde°ntvouwinge
van de Grondbeginfelen der Staatkun,
is dit Werk in drie ftukken verdeeld: het eerfte

betreft de Binnenlandfche Regeering; het tweede gaat
over de luitenlandfche R,egeering; en her derde of laatfte is gefchikt, ter beknopte vciorfiellinge van den te,
genwoordigen Staar der Waereld , zo als dezelve, in.
zonierhcid ten aanzien van 't Staatkundige , in aanmer,
/tinge komc. - De twee eerfte Scukken behelzen
eene welgeregelde aaneenfchakeling van de voornaamfte
Scaatkundige ttellingen , welker inagtneeming dient oni
een Volk gelukkig te maaken , en den welftand der Maatfcbappye te bevorderen of te bevestigen. Hier toe brengt
de Autheur in deezen , met opzigt tot de Binnenlandfche
Regecring, het Volk . te befchaaven; eene goede orde in
den Stoat te brengen , en de Wetten te onderhouden ; eene
pc.
welk vervolgens nieuwe binnenlanifche onlusten verocrza.-31:te,
die eerIang Poinpeiris gelegenheid gaven, pm Judea aan de 101110:
rlen e anderwerpenl
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g oede Burgerregeering, zo in de Steden als ten platten
Lande, in te voeren en te handhaaven ; den Staat ryk
te maaken, door eene oplettende inrigting en beltiering
der Financien, mitsgaders door zorg te draagen voor
alles wat dienen kan ten nutte van de Manufaduuren,
den Koophandel en de Zeevaart, naar de gelteldheid des
Lands ; en eindelyk het Gemeenebest magtig te maaken,
door het wel inrigten van alles , wat tot de vereischte
Land- en Zeemagt behoort. Verder flaat by het oog op
de Buitenlandfche Regeering, zo als een Volk zig in betrekking tot andere Volken bevindt, waaromtrent by
hicr overweegt, het Staatkundig gedrag der Overheid
in 't algetneen , en voorts wel hyzonder de magt van den
Staat, de Tradaaten en de Gezanten; voegende tevens
daarby zyne aanmerkingen nopens het ,peen tot de Staatkundige Rekenkunst behoort; en zo ook over de oorzaaken , die medewerken tot het verval van een Staat,
als mede over de tekenen, waaruit men tamelyk wel oordeelen kan, of de Staat verbetere dan verergere.
flaarbenevens behelst het derde en laatfte ftuk een geregelde opgave van den tegenwoordigen toeftand der
INaereld, om ons', met betrekking tot de voornaamfte
Staaten, kortlyk onder het oog te brengen, i. derzelver
Grootte, 2. Steden en Inwoonders , 3. Hoofdflad , 4. Ver.
deeling. 5. Bezittingen, 6. Handel, 7 Godsdienst, 8.
Regeering, 9, Vorst of Regeeringswyze, io. Adel en
Ridderorde, Inkomften, 12 Land- en Zeemagt, hier
en daar met aanwyzing van de beste Schryvers over ieder
Gewest ; waar by ten clot eene foort van recapitulatie ter
algemecne voordragt , van de grootte der onderfcheidene
Waerelddeelen, en 't getal der Inwoonderen , mitsgaders
van eene onderlinge vergelyking der voornaamfte Gewesten. Ter gereeder befchouwinge van de meesten der opgenoemde Artikelen , en andere daar toe hehoorende byzonderheden , hecft de Autheur aan 't einde van dit Werk
nog gehegt drie Tafels, behelzende, eene Staatkundige
vergelyking der Staaten van Europa in 't jaar 1771; benevens eene met opzigt tot de Staaten van het Duitfehe
Ryk in 't byzonder , en voorts nog drie zodanigeTafels,
bctreffende de Aziatifche, Africaanfche en AmericaaniThe Staaten in den jaare 1774; gaande die van de laatffen eii4enlyk over de bezittingen der Europifche Mogen
dat Waereldcleel. Men bcgrypt ligtlyk, dat alP 2
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le de . aangeduide byzonderheden niet even naanwkeurig
opgegeeven kunnen worden ; dan dit neemt niet weg ,dat
zulk eene foort van voordragt haare nuttigheid kan hebben. - Jonge Lieden, die zig op het beoefenen der
Staatkunde toeleggen, kunnen zig van dit Werk over 't
ileheel met vrugt bedienen; en zy die vermaak fcheppen
in kardrykskundige befehouwingen hebben in 't laatfte
gedeelte eene gefchikte handleiding , waarvan zy, tot
bet gerecdlyk nagaan der opgernelde Stukken, een nuttig gebruik kunnen maaken.
Gefchiedenis van NADER SCITAFI, bekend ender den naam van 'MARAS KULT KHAN, Behrrfcher van Perfie , eerst overgezet uit een
Perfisch bandfchrift, op bevel zyn'r Majefleit den Koning van
Dem,prrken, met Tydkundige , Historifche en Aardrykskundige
ilantekenngen, en eene Verhandeling over de Oosterfche Dichtkunde, door Mr. JONES, Lid der V,?rgadering van de Univerfi,
teit to (Word , en nu in 't Nederduitsch vertaald. Eerfle Deel.
Te Utrecht by Gish. Timon van Paddenburg, 1779. in gr. 8ve.
Behalven het Voorwerk 244 bladz.

ne

tytel geeft ons een : gzins verflag, hoe het bykome, dat eene
Gefchiedenis, iu 't Perfisch opgefleld, in 't Nederduitsch het
licht ziet. Eene Gefchiedenis waaromtrent OIANWAY , in zyne Reize , verklaarde (*), dat het niet zeer waarfchynlyk was dat ze
in Europa zou te voorfchyn komel.
De Heer JONES,
d ; e eenige jaaren geleden , in de Engelfche Taale eene Perfifche
S,Iraa',-kunst heeft uitgegeeven , en thans bezig is om het Perfisch
IVoordenboek van MENINSKI bet Licht_ te doen zien , heeft, op last
dt:s Konings van D:nemarken, eene Franlche 1/ertaaling van (tit
Werk gegeeven, en deeze is door den Nederduitfchen Overzetter
gevolgd.
Mat rode verlangt men lets van den Oorfpronglyken Schryver te
weeten, gaarne zou de Geleerde JONES, bier omtrent voldoening
gee len; doch zvne nafpeuring.n ten dien einde vergeefsch geweest zynde, moeten ury ons verger.o:;ge: , met zyue gedagten en
giXmgen den Schryver becrefFende. betuigt : „ 1k ben niet van
de mening van HANWAY, die myn' Gefchiedfchryver vo,)rdraagt
is een Legerhoofd of Bevelhebber ; by fchynt my veel eer toe
een man te zyn van eene gegronde kennis , van eene aangenaame
welfpreekenheid, en volmaakt ervaren in de Oosterfche Letterkande , zo wel als in de Dichtkunde zyns lands. Zyne denkbeelden omtrent de krygskunst, de wyze waar op by de Veldflagen hefchryft
C s ) HANWAY,in de Nez12;-d.
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fchryft, komen in geenen deele met die van eenen Krygsman
overeen, zy fchikken zich beter naar den tytel van Mirza, dat
een man van ftudie betekent, als bet y our den eigen naam geplaatst
wordt (*), die van Khan , welke 'er by geveegd wordt, bewyst
enkel, dat de weetenfchap in Afie de weg tot fortuin, zo wel ale
tot glorie is. Wyl het nu (t) niet meer dan twaalf jaaren geleden
is, dat deeze Gefchiedenis gefchreeven werd , is het waarfchynlyt
dat Mirza Mohammed Madi Khan nog leeft, ten ware by mogt
omgekomen zyn in eene of andere van die hachlyke omftandigheden , hoedanigen by befchryft, en welke in de'szelfs Vaderland
de ongelukkige tyden, welke by beweent ,zo veelvuldig voorvielen:
het verhaal echter van deeze geduurige, veelal verwarde, en zo
ras hernieuwde ads geffilde oprotren, heeft iets droogs en verveelends in zich. De Schlyver heeft dit zelf gemerkt; des zo wanneer by geene groote of treffende gebeurtenisfen te verhaalen had,
heeft by getracht derzelver geringheid, ja zelfs ook de duisterheid
van zyn verhaal door . kundig uitgekipte en wel ter fnede ingelaschte ftukken uit Perfifche Dichtwerken drhaglylt te maaken. Dem
proeven der Oosterfche Redenrykkunst zyn boven al wonder
fchoon in die teikens verfchillende befchryvingen der Lente, welken
by , by den aanvang van elk Jaar , opgeeft, en waarin by doorga:ns
eene toefpeeling maakt op het aanmerkelykfte, 't geen in dat zelve
Jaar voorgevallen is."
Van de handelwyze, die de Heer JONES in zyne Vertaaling gehouden hceft, vinden wy dit berigt. „ 1k moet al aanftonds den
Leezer verzekeren, dat - ik getracht heb hem een naauwkeurig
denkbeeld van bet oorfpronglyk Perfisch te geeven, door het zo
letterlyk als my mogelyk was over re breneen: hier in heb ik zo
wel myn' lust als eige neiging gevolgd. Wy hebben overgenoeg
Afiatifche Historien , die in eon Euionisch gewaad geftooken zyn:
aan deeze hob ik haare natuurlyke fieraadien gelaaten geen een
verhaal is door my opgefchikt: ik hob de klimming of daaling van
den ityi gevolgd zo als ik die gevonden heb. De weinige woorden
die ik 'er heb bygevoegd , dienden orn de dubbelzinnigheden , uit bet
y erfchil der taalen voorkomencle, weg to neemen. lk heb 'or niet
afgekc:ten ,d op zulke plaatfen waar de tnefpeelingen veer ons of
te zeer oneigen of to ongerymd waren, of wanneer de uitdrukkingen , door haare verregaande uitfpoorigheid belachelyk wierden veer
de bedaarde verbeeldingkragt onzer luchtftreeke. lndien ik het gewaagd hebbe eene berymde overzetting der verfen, door my in 't
beluop deezer gefchiedenis gevonden, te geeven, ik heb 'er eene
letterlyke achter ieder Deel by gedaan. In myne Noten (deeze
zullen agter het tweede Deel volgen) zal men een Aardrykskundigen aanwyzer der voornaamIte Steden en Landfchappen
viudeu, waar van in dit Werk melding gemaakNordt, maar
ik
r(*) Antlers betekent het ook Prins of y en ec-n Voestlyk Ceflacht.}
(t)

't jaar
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ik ben genoodzaakt geweest met ftilzwygen voorby te gaan eel:
deel ftaminen , dorpen en fterktens , wear van Seen fpoor ili
de boeken der Oosterfche Aardryksbefchryvinge, welku ik geread•
pleegd heb, te vinden is."
De Nederduitfche Vertaaler heeft „ in zyne Overzetting," ge.
lyk by verklaart, „ even woordelyk , als de Hoer JONES het Perilch, het Fransch gevolgd : weshalven zyn Leezer weinig minfder
dan eene eerfte vertaaiing van het airipronglyke ontvangt."
Aan dit oogmerk am alle de eigenfchappen van den 4fiatifchen
All en fmaak kennelyk te doen doorftraalen , verzoekt hy, grootlyks toe to fchryven , dat aan den ftyl die losheid ontbreekt ,
Welke men van een eenigzins kundigen Schryver of Vertaaler,
maar die min beperkt was, verwachten zoude. Hy heeft met
eenige Aantekeningen van die des Franfchen door [] onderfcheiden, aan het Aardrykskundige, enz. Licht poogen by te zetten :
en in de Vertaaling der voorkomende Dichtftukjes den eigenflen
voet zyns Voorgangers gehouden.
Hoe zeer de Perfifche Gefchiedfchryver met zynen Held is ingenomen , blykt uit zyne Voorreden, waar van wy flegts het begin zullen m,dedeelen. Zy die de kennis bezitten , en begaafd
zyn met wysheid , weeten, dat wanneer de tyden met heroerten
en verwarringen vervuld zyn, wanneer de fortuin de verlangens
des onregtvaardigen begunftigt , dat dan de Opperbeftuurder van
't Heelal , de Befchutter van alle zaaken , onder de menfchen
eenen uitverkorenen doet te voorfchyn komen, wien by vervult
met de uitftorting zyner eeuwige genade , dat by zynen arm
saitftrekt over de weleld, om door den baifem zyner zachtmoe•
digheid de wooden van het hart des onderdrukten to verzagten ;
dat by den boozes het vergif zyns doodlyken voorfpoeds doet
imaaken , maar de rechtvaariaigheid door de zoetigheden zyner
goedertierenheid heloont.
„ Deeze waarheden zyn heweezen door de wonderbaarlyke
voorfpoeden des leevens van zyne hoogfle Majefteit , begaafd met
kracht en vermogen , bezittende de rykdommen van Alexander
en de wa rdigheden van Dara; van diem ontfagiyken vernieler
zyner vyanden op het flagveld ; van lien held , te groot om
door loftuiting of verachting of voordeel of ongelyk to ontvan•
gen, hem , die de mgt Gods openbaar maakte , en geene fchatting van aanbidding betaalde dan aan hem alleen , die zyne zegeralende hanieren verheeven waaijen liet , wiens troon verboogd,
wiens] fortuin gelukkig was; wiens luister het heelal verlichtee; oorlogsman, gewapend met eon alvermogenden arm; held,
die met behuip van zynen fchitterenden Caber bezit nam van alle de Koningryken der wereld; legerhoofd, wiens fcherpe pylon
de g arde deeden beeven , en wiens doorboorende lans den heBiel zeive in beroering bragt; op wiens aannadering de liel9yke
item der hope den fterveling in de ooren kwam, en wiens milddaadigheid dnizend beeken van welbaten om zich heenen deed
vloei,
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rIoeijen; de brullende lecuw der ecu\ve en de groote Monarch,
der wereld; de cloorluchtigfte Opyervoist, die het Kroonfieraad
aan de Korirgen van Indic en Turkeltar gat. , de trarige vero•
veraar, de zagtmoedigfle Opperheer de Sultan ABOU sElF NADER.
CHAT', enz."
De Leezer zal denken dit is do fly! van een Voorreclenaar,
van een Afiatisch Voorredenaar, en zich dier zwellinge getroosten , fchoon by zyne toettenuning nog een wyl wederhoude aan
het Plot der Voorrede „ Dit Bock zal u de Item der waarheid
„ doen hooren ," en denken deeze fpreekt eenvoudiger. Doch
in de Gelchiedenis zelve heerscht die Ityl. Op een plaats in de
Inleiding , welke een kort verhaal geeft van 't gees de verheffing
van NADER cnArt is voorgegaan, worth de befchryving, gelyk de
Beer joNas zelven optekent „ zo uitfpoorig, en de fchildering
„ zo Itryig met onze denkbeelden, dat eene woordlyke over„ zetting voor den Europifchen Leezer onveritaanbaar zou ge„ weest zyn.”
Laat ons hooren , hoe by de Gefchiedenisfe zelve van 't Geflacht

en de geboorte des grooten Keizers , der Schaduwe des .Almagtigen,
aanvangt. „ De Vrienden van den voorfyoed, de Voedfterlingen
van 't geluk, de Kindcren de; Voorzienigheid hebben nict nodig
de ydele eerteekens eener doorluchtige geboorte, en de verhlin.
donde ftaatzy der Koninglyhe waardigheid; 't is \ an de laagfte trap,
pen dat zy opklimmen tot het toppunt der waardigheden , en uit
een laagen ftand opdaagende , pan zy met te merrier !ulster voort
op bet pad der glorie. Het fcherpfrydend Zwaard verkrygr zyne
wearde van de eigenaartige deugd zyner noire, en nict van de
IVIyn waar uit gchaald is. De Diamant is zyne heerfchappy over
rile de edele geftecnten niet verfchuld aan de rots, waar in by
gevormd is , inaar aan zyn eigen fchitterenden glans. Even dus
leidde de groote NADER, die ketuling van den Al eihoogtten, dat
voorwerp van deszelfs ceuwigcluurende gunstbewyzen zyren onvergelyklyken rocm (enI;el) van de aangehorene grootheid zyner
ziele af. Niets had hy :Ian den hyftand , noch van ftam, noch \ an
ouderen , mob van uitlanderen, noch van vrienden dank te weeten. 't Was met huip zyner eigene dapperheid gave van den
Ontleitlyken, dat by de lainpe zyns adeldoms onttlak , en de
oitfprong en broil word van eon Koninglyk geflacht. Ja by
veihief zyne magi tot die hoogte, dat het Koningryk van Timur (*) fcheen verborgen te weezen binnen de fchede van 2ynen
(*) (By Otis bckend older den nnam van Tamerlan, de grondlegger van het
befaarnde geflacbt of den flam van zynen Len groote veroveraar v-n het
Oostcn, wiens nakrAnclinaen vervolgens het ryk van Indoftan hcheerscht hobben, zywde Illokana)icd, dic door Nade;. overwonnen in weder herfteid is,
uit het zelfde 6cilacht afkornflig, en so tool al& Genghis Khali con Mogul van
Lzndaart.
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nen Cabe!, en de heerfchappyen van Genghis (*) en den Taltaareet
even als tinge!' aan de keten zyner oppermagt fcheenen te han.
gen. Hy kwam ter wereld in 't Jaar der Hegira Imo (1)."
Een omftandig verhaal van het leeven deezes onvergelyklyken Verwinnaars wonit medegedeeld in deeze Gefchiedenis,
waar in de Perfifche Gefchiedboeker „ openlegt ai wat 'er gebeurd
is van den aanvang des voorfpoedigen fortuins van deezen Monarch , ten einde de gedachtenis dier wonderbaare voorvalien
verbreid en bewaard werde onder de Menfchen, ook om den
naam des Hells te vereeuwigen , die Iran in zyne voorige grootbeid herfteld, die een nieuwen gloed aan de roos deezer beerfchappye bygezet heeft, wier glans, door den adern des tegenfpoeds verdoofd zynde, toen ter tyd de toepasfing deezer verzen allernatuurlykst maakte.

door (wat) een vriend (u zegt) in , ongereinsde taat,
De tyd der roozen neemt zeer haastig eene keer ;
Op 't lokkend flaan van den verliefden nagtegaal
Volgt (ook) een droef gekweel en naare klaagtoon wear.
Dit veihaal loopt in dit heel iets verder dan hetIaar MD CCX XXIV.

Wy kunnen ons niet inlaaten om 'er een kort begrip van te geeven;
doch moeten van de Voorjaars befchryvingen, welke ons, by den
aanvang van elk Jaar, voorkomen, en door Mr. JONES, met orkderfcheid , gelyk wy reeds gezien hebben, gedagt werden , een
itaaltje opleveren : hoort de leenfpreukige Befchryving van 't begin
van 't jaar der Hegira MCXLI, of het Jaar onzer Gemeene Tellinge MDCCXXVIII. „ Op den negenden van de maand Cheban(§),
wanneer de wereldtoorts in het teken van den Ram genaderd was ,
bereidde zich de Lente, gelyk aan een magtigen krygsheld, om
inonfteringe te doen over de magten , die haar hulde fchuldig waren. De blades van de rozengaarde werden eensklaps in ilagorde
gefchikt. De roozeboomen, even als wakkere helden, bedekten
de lustwaranden met de helmen hunner knoppen , en halfondoken
bloemen, en itaken zich in 't harnas met den leevenden luister
hunner bloozende kleuren. Legioeneu van andere bloemen werden
by een gezocht om de voorhoede te ilniten des beminnelyken heirs,
wiens banieren van de topper) der hoogfte cipresfen afwaeider.
De boomen, geiyk 'aan moedige kampvegters, vertoonden bonne
tak(*) Of Genghis-Khan, een niet min beroemd werelddwinger,, die Pc.-fie,
Syrie, Tartarye, China, enz. onder zyn magi deed bukken, zyn
Ram heeft van 't begin der 1 3 Eeuwe na Ch. tot by bet midden der 14 gebeerscht, wanneer zy door Tanicilan en deszelfs makornelingen uit To;Icye,
Perfie, enz. verdreeven , near 't land der Us[lekfche Tarte;.s geweeken zyn
zie D ' HERBELOT
Orient. op GetignikKlian, Tinntr, enz.j
(t) 1688

na Cll.

(§) re Maart.
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takken en fcheuten als zo veele pylen en lansfen , terwyl de Platanus, als een ciooroefend kiygsnsan, zyne gefcherpte bladeren
rondom zynen troon verre na kr ten nitfmeidde. De trotfche tulp
fcheen een gebruineerden (child re dtaagen e de kleine boschje$
deeden de jonge roozen even als glinfterende zwaarden in de lucht
flikkeren. Duizend takken fcheenen voor boogfchutters te v.illea
dienen, door het nahootzen van pylkokers en pylen; de boomers
voor lyfftaffieren door het oplieffen hunner met franjes vercierde
lansfen , zo welriekende als de muskus. De wolken, door allerwegen regendroppen te laaten vallen in den boezem der bloemen,
geleeken naar muskettiers , die rondom zich kogels doen regenen.
De donder en blixems maakten het geluid na van'flukken gefchut,
die aan alle zyden buideren. Dit ligtgewapend heir van April
zond aantlends een troep gevleugelde zoele windjes uit, om dts
zwaare benden des zwarten winters te veniryven. Toen hoordes
men den roozenhof, die zo lang de verblyfplaats der ravens
en andere treurgeluid maakende vogelen geweest was, wedergald
men van het zoetluidend gekweel der duiven en nagtegaalen: terwyi de Lente, als eene vrymagtige Opperverflin, op haaren hoftroon gezeten, en omftuwd met eene lyfwacht uit de keure der
bloemen, haare wetten aan het wereldrond toedeelde.
deeden tyd was het, enz."
Is 's Gefchiedfchryvers fly! zo zwellend in ondicht, hoe zeerzat
deeze de oevers niet te buiten treeden, als by in dicta zyner vuurige Oosterfche verbeeldingskraet hot viert? Eene groote droogte
in deezervoege te bock gefteld hehbende. „ Ons yolk had al dien
tyd veel te lyden van eon onlydelyken dorst, die hen verteerde;
zynde het jaargetyde brandend beet, en de Turken van den Tigerftroom meester: de hitte nam zo fterk toe, zo wel als de verflikkende henauwdheid ender die van het heir , dat het teken van
de Visfchen geroost werd, en de oogen van den hemelftier tranen
lieten vallen , ziende den toeftand waar in deeze krygsleeuwen gebragt waren ," voegt hy es de N• .31 gende dichtregels nevens:

De zon had gansch vervormd het aanfchyn der Natuur,
Der bronnen (kiliig) nat in ;outer vuur herfchapen;
Der zonneftraalen gloed was zo geweldig , dat
Het noemen van den naam dier (gloende) hemelfakkel
De tong verzengen zou (re midden) in den rnond;
7a zo een vogel poegde in (dunne) lucht te zwieren,
Zyn vleugels teerden weg van deezer firaalen brand;
De harde fleenklip was tot in zyn hart gefrnolten
En flortte als een fontein (van vuur) ten. bergen af;
De Salamander, door wien 't vuur begin; to blaaken.
Beftand hy 't kookend yocht to nadren (van den vloed)
Warar tun votterd tot arch (door 't vuur van deeze wateren.)
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Door deeze rymlooze maat en de woorden tot aanvuifing van de2eive noodig, in haakjes te zetten, heeft de Nederduitfche Overzetter,, het oorfpronglyke waar van eene woordlyke Vertaaling,
agter aan het werk geplaatst is, zeer van naby gevolgd.
Behalven het Gefchiedlcundige , kan dit Werk ftrekken om ons
den ftyl en fmaak der Oosterlingen, in de'.:ze Eeuwe, te doer]
kennen. De Vraag , of dezelve aanpryzing en naavolging verdienen? is eene geheel andere zaak. ' Wy zouden , voor ons, vtylyk
1Veen antwoorden. Intusfchen moeten wy nog berigten dat
de Aantekmingen , zo van den Heer JONES, als van den Nederduitfchen Pertaaler,, veel ophelderings aan het Werk geeven , ea
zommige plaatzen , die in den Text , door het verfchil van °esterche en Westerfche Zeden, Gebruiken, enz., onverftaanbaar zyn,
toelich;en.

f

van eenen Eendragt-minnaar aan zynen Priend , by gelegenheid der tegenwoordige tydsomfiandigheden. Atom, in gr. 8ro ,
38 bladz.
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waam en daa I fIrooken niet altoos; doch, ten aanziene van den
opgemelden Brieve , mogen wy zeggen, dat ze vohnaakt overanfteinmen. De Schryver betoont zich een yverig en ernftig
voorftauder der Eensgezindheid. Hy merkt op: „ Het gehouw
van St -at is nu eindelyk , (door het Erfftadhouderfchap naamlyk ,)
op een vaster grondzuil gevestigcl." Nu kunnen 'er, met geen
grond althans, Staats of Prinsgezinden meer onder ons zyn: nu is
'er geen oorzaak of reden sneer, um de gehaa:e naamen onzer voorledene ongelukkige faftien ooit meer onder ons te doen hooren.
Nu kunnen wy niet anders (ten zy de eene of andere zyn eed en
plicht vergeet) als VADERLANDSGEZINDEN zyn; deeze warn moet
ons nu alleen vereenigen.
Hy erkent, dat geene Staatsgefteltenis , geene Regeering, van
alle feilen vry is ; en toont hoe onze tegenwoordige, wel ingczien, veel vooruit hebbe; hoe naaaw de belangen van den Sta, t
en die des Stadhouders aan een verbonden zyn : „ Het is ," fchryft
onder andere, „ alleen , als de zitplaets van eenen uitgettrekten Koophandel en Zeemagt, dat ons Land , onder de ons omringende en zo oneindig uitgeflrekter, en uit hun zelven magtiger
landen van Europa, in eenige aenmerking komen kan. Wanneer
wy een btoeienden Koophandel hebben met eene aenzienlyke Vloot
in Zee, dan kunnen wy onder de groote Mogendheden van Europa gerekend worden. Dan kan ook onze Stadhouder zich, door
een gevolg van 's lands magt, onder de Vorften van Europa ge.
eerbiedigd maeken. Maer wanneer onze Koophandel kwynt, wanneer wy geen Zeemagt hebben, van waer tog zullen dan de In.
woonders van dit kleine itukje Lands hun magt en rykdom haelen?
Dan

11P.7EF VAN EEN EENDRAC;TMINNAAR.

r9

Dan voorwaer moeten wy tot den rang der laetfte en zwakfte Mo.
gendheden van Europa vervallen. En wanneer dat ons lot wierd,
door welk middel zouden zig dan onze Stadhouders in den eerften
rang, on.ler de Vorften van Europa, flaenee houden ? enz."
„ Denkt niet," tins laat hy zich ten opzigte van de byzondere
belangen onzer Vereenigde Provincien hooren, „ denkt niet , myn
Vriend! dat ik de aenweezenheid van allen hyzonder belang loochenen wil. nit zou dwaes zyn. Maer laet elke Provincie, elke
Stad haere eigene ligging en omftandigheden wel nagaen, en dan
zal elk zien, dat by wel een byzonder belang heeft, maer zulk
een belang, 't xv, lk met het algemcene in een vloeit, en ook
best in ondergefchiktheid en zamenilemming met hetzelve kan be-.
hartigt worden. De bronwellen, waer uit het gemeene welzyn
voortvloeit, zyn menigvuldig, fchoon zy zich allen in eenen
ftroom vereenigen. Aen elk Ed van het St. etslichaem zyn zyne
byzondere bronuen aengeweezen, met dewelke by zig vergenoegen moet, in welker genLt niemand hem ook moet ftooren, maer
alleen hem bevordellyk zyn ; en die, by den algemeenen ftroom ge.
voegd, eenen weeligen bloei, en beftendige vrugthaerheid fchenken zullen; doch die van denzelven afgercheickn vrugtloos moeten
dood loopen , en zig ook voor den geenen, voor Wien zy oorfpronglyk vloehkn, verliezen. Een iegelyk vergenoege zig derhalven met die bronwellen, die zyne byzondere ligging en omftandigheden voor hem ontflooten hebben, en fpanr e alle zyne
poogingen om daer mee zyn voordeel te doen. Meer eifchende, meer tragtende te bekomen, zal hy oak dat geene verliezen,
't Welk de natuur hem toegedagt en gefchonken had. En zo by
nog verder gaet, zo by den algemeenen ftroom, ten zynen uitfluitenden voordeele Adder), of voor zyne huuren opftoppeu wil,
dan ftuit by deezen (boom, die onbelemmerd over 't ganfche land
moet been en weeder vloeijen, in deszelf; weldaedigen loop, en
maekt denzelven voor 't gemeen, ja welhaest ook voor zichzelven , (mut.
„ En niet alleen dit, myn Vriend! niet alleen kunnen wy niet
zonder elkanders eendragtelyke hull; en medewerking, onzen
bloci en welvaert behouden , wy kunnen zelfs niet zonder elkanderen beftaen. Wat tog zouden de Zee-provincien zyn zonder
Land-provincien, die hen ten voormuur dienen, den eerflen aenval des vyands keeren, en, hen voor overrompeiing dekkende,
bun die veiligheid bezorgen, die voor hunnen Koophandel zo onontbeerlyk noodwendig is , dat al raekten ook maer de goede gedag.
ten, die de vreemdelingen 'er van hebben, verrooren, dit alleen
reeds, ook zonder de aenweezigheid van eenig werklyk gevaer,
een doodlyken flag aen hunnen handel toebrengen zou? Welke
tog zou, op den dour, de ftaet van Holland zyn, indien eenige
nabuurige mogendheid, evenveel welke, dezelfs grenzen, tot op
het Stigtfche, of zelfs maer tot op de Veluwe uitbreidde, en die
srenzen, gelyk wel ras volgen zou, met aanzienlyke Garnifoenen
be-
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bezet hieldt? In eene nagt fchier kon de voornaemfte zitptaets
van Hollands magt en rykdom overrompeld zyn, eer men nog om
vyandlyke aenvallen of zelfs aentlaegen dagr. Nog Bens wat zouden de Zee-provincien zyn, zonder de Land-provincien, die voor
hun de rivieren bedwingen, en derzelver dyken in goeden ftand
houden? Een moeras in 't midden deswelken ook wel ras de Zeefteden zouden onhewoonbaer worden en vergaen. Eindelyk wat
zouden de Zce-provincien zyn zonder de Land-provincien die
niet alleen , de binnenlandfche waeren aen den Koophandel geeven, en de buitenlandfchen van dezelven overnemen , maar ook
van dezelven de vaart, langs de Rivieren, naar de binnenlandfche
deelen van Europa, vry houden. Hoe zoo 't met Hollands koophandel naer Duitschland en eiders uitzien, indien deeze rivieren,
onder vreemde heerfchappy vervallen, met nieuwe toilet) en
rechten werden hezwacrd?
„ Maer ook aen den anderen kant, wat zouden de Landprovinden zonder de Zeeprovincien zyn, die , de veneering en het
vertier aan hunne produelen geevende, dezelven op lien prys
houden , die alleen aan de kosten en lasten der voorthrengitvg
beantwoorden kan ? Eene ftilftaende poel, en daer alles overkropt word en verftikt! De nabyheid dcr groote, volkryke, en
handeldryvende Zeefteden, maakt de ziel en 't leeven der Landprovincien ult. Zonder dezelven moeten zy noodweadig verkwynen, en onder den last hunner eigene befcherming en behoudenis hezwyken. Dc Zeefteden zyn als de maeg van 't iichaem, die 't voedzel ontfangt, en aen de overige leeden toezend. De overige Wen moeten derhalven niet weigeren voor
hen te werken, oni hun dat voedzel te bezorgen, zonder 't
welk zy niet alleen , maer ook bet geheele lichaam, zou moeten
uitreeren en vergaen. En zy van hunnen kant, moeten ook het
voedzel aen de overige leeden, die voor hen werken, in behoorelyke evenredigheid mededeelen, of noch zy , noch 't geheele lichaam kunneo den gewen,chten welitand blyven genieten.
Niemand onzer kan her loochenen , de koophandel is de eenigfte
grondzuil waer op ons Staetsweezen kan vastftaen. be koophandel alleen, kan ons , als een magtig Volk , in aenweezi gheid hou,
den. Want de Koophandel alleen kan die fcliatten aenbrengen ,
die wy noodig hebben, own den aanval van felwoedencle zeegoly en, en wet langzaemer doch met min onweerftaenbaere kragt invreetende rivieren en binnenwateren te keer te gaen. Van zynea
fierkfchoorenden arm beroofd, zouden alle onze dyken en wateriveeringen , de bewondering van Europa, eensklaps wyken en
wegfpoelen, en ons volkryk land, dat nu nog overal van prachtige
Steden en bloeiende vlekken, dorpen en gehugten grimmeld, zou
gig eensklaps in een onheritelbaer moeras veranderd vinden.
Dus is, in alle opzigten, de byftand, die zy elkanderenbewyzen,
wederkeerig; this wind zig alles heloond, en 'er is geen Stad,
geen Landfchap in 't Genicenebest, dat niet het grootIte belang,
by
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by 't wenn er overigen in 't gemeen, en by den koopbandet in
't byzonder, hebben zou ; want, of fchoon deeze zyne fchatten
Diet onmiddelyk in hunnen fchoon , maar eerst in die der Zeefteden uititort, is zulks fleets zyne eerfte weldaed, de tweede breidt
zich over ale onze landpaelen nit."
De geheele Brief firekt tot ftaaving van 's Lands oude zinfpreuk:
ERNI:GIANT MAAKT

NUMEHRY 'SUMER 'S Reizen. Uit het Engelsch van den Heer
SMOt,LET. In 's Graavmhaage by J. Menfert 1779. Behalven

het Poorberigt 694 bladz. in gr. otlavo.
20U dit Gefchrift wel zo gevoeglyk MATTHIAS BRAMBLES
M enReizen
hebhen kunnen noetno,n , voor zo veel de Schildknaap

Bramble de Hoefdperfonaadje zy; en Kiln ker flegts inkome als een
bediende, welke ten laatfte ontdekt wordt, een natuurlyken Zoon
des Schildknaaps te weezen: dan de Heer Smollet zal vermoedelyit
byzondere reden your deoze zyne keuze gehad hebben. Wat bier
‘em ook zy, het hoofdverdichtzel van deezen Roman beflant in
cone Reize van een beiaarden Schildknaap, ter herftellinge zyner
gezendheid , met zyn Huisgezin, eene Zuster , een jong Heer en
eene jonge Juffer, Kindets van eene andere Zuster,, die der Voogdee van Oom en Moeie aanbevolerr zyn; met de verdere noodige
Bedienden; van zyn Landgoed Brambleten hall in Monmoutsbire ,
naar Londen, en vender naar deeze en gecne Gezondheids Bronnen
en Baden ; 't welk hem aanleiding geeft, om, door de noortilyke
deelen van Engeland, zyne reis tot in Schotland voott to zetten;
van waar by eindelyk naar zyn Landgoed wederkeert. - Het
onderfcheiden charaEter van den Schildknaap , en der opgenoemde
perfoonen van zyn Huisgezin, welken aan hunne Vrienden fchry.
von, levert reeds op zigzelven eene aangenaame verfcheidenheid , 't zy dat ze van verfchillende bun voorgekomen omflan.
digheden gewaagen, of hunne gedagten over dezelfde onderwerpen mededeelen. De ontmoetingen van vee!erleien aart, 't zy
erdrietlyk of aangenaam; het aantreffen van oude Bekenden, de
toevallige verkeering met Vreemden , en weer dergelyken, doen
deeze verfcheidenheid nog grootlyks toeneemen. En de Heer
hedient 'or zig van op eene meesterlyke wyze, om dezc ly e te doen ftrekken tot het bybrengen veeler oordeeikundige
Irdenkingen, en gepaste aanmerkingen over nuttige en leerzaame
enderwerpen , die by , op eene gevatlige manier , in 't verhaalen
van allerleie ontmoetingen, weet in to vlegren. Het ernflige en
letertiee, het vermaaklyke en nutte vereenigt zig des in deezen
Roman by uitneemendheid ; waardnor dit Gefehrift, genoegznam
can cite feorten van Leezers, eon aangenlam en leerzaam tyd.
yerdryf kan ve,rleenen.
Ver.
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Verdediging der Bardietjes tegen de Schryvers der illgemeene 1 raderlandfche Letter-Oefeningen, in Deel 1. No. 15. Te Anifierdam, by Holtrop, 1780. In gr. 8vo. 15 bladz.
e Schryver van de BardiPties, van wiens rymloze DichtaukD jes , order deeen titel uitgegeven , wy in het laatfle ftukje
van ons vorige Deel verflag gaven, heeft onze beoordeeling niet
vleiend genoeg voor zyne eigenliefde gevonden , om er ftilzwygende in te beusten. - In tegencleel, by verklaart ons in
deze Verdediging van zyn werkje , den oorlog, op eene vry
ruwe wyze , en in een' gansch onbefchaafden ftyl; doch dien hy
goedvindt de wapens der leysbegeerte te noemen. 's Mans Wys.
begeerte fchynt waarlyk van een hyzondere foort: doch ter gunst
van den fraaien naam, dien zy aannaemt, befchouwen wy haar
met toegevendheid. Ook kunnen wy wel een weinig oploopendheld infchikken, aan iemand , die door onze Recenfie zyn oogmerk vreest verydeld te zien; daar hy (als hy zegt) met zyn
nieuwe tedere lied' os (op den naam van Bardietjes) te zingen ,
de Nederlandfche JufFerfchap lieve vryers, en zich-zelv' eene lieve
Hide tronen (*). 't Zou ons, in de
fchone Yufer in de armen
daad, leed zyn, hem in de bereiking van deze twee doeleinden ,
vooral van het laatfte, in dm weg te wezen ; en by mag gerust
zyn, dat ons voornemen daar nimmer toe ftrekte.
Wat de Verdediging eigenlyk aangaa, onze Tegenfchryver (geIyk men kan denken) hegrypt dat het goede, 't welk wy van zyn
werkje gezegd hebben, daar ten voile op past; mair,, dat wy
noch den Tytel noch de Vae sniaat h ciden behoren te wraken.
Hy geeft een Beoor J eeling op, zo als hy verlangd had te hebben; en die in eene omftandige en wydloopige loffpraak beftaat.
Doe) , daar hy de onze daar niet ove eenfternmend mee vindt ,
befluit by zeer meesterlylt , dat de Schryvers der Vaderlandfche
Letteroefeningen de zaak niet verftaan; dat zy ongelyk hebben;
en dat zy zyne Bardietjes geen recht hebben gddaan. Hy
ontkent verder,, dat hy immer beweerd heeft, dat Bardiet by de
oude 1)uitfchers gezang heeft beteekend; en deze voorgewende
betee'enis is het, vaarop ly den naam vat zyne Dichtftukjes yesHy ontkent, dat hy zich op Tacitus heeft beroepen ; en
tigde
het is zyne nit Tacitus , waar door by zyn gevoelen waar•
fchy Ilyk heeft wil len makm, en zyne benaming wettigen (5). Hy zegt,
in zyn Voorbericht door gezang, niet het gem gezongen words
(mar de gewone beteekenis van het woord ,)
de daad van zingen verftaan te hebben, en rebuilt achter deze dubbeizinnigheid,
Malt
C) Vcrdcd. bladz. 3.

O

Vcorb2ricin do: Badicties.

(§) Aldaar,
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Maar om te betonen, dat hy Tacitus wel heeft verflaan , bewyst
hy, geen Ne.6. duitsch te kennen. Hy vergeet, of by heeft niet
begrepen, dat wy hem aantoonden , dat Bardiet verlatynschd was ,
dat het een' half afgekapten Latynfchen uitgang heeft; zo dat het
woord, om Duitsch te zyn , gebaar,, of gebaarde moest wezen ,
als zynde dit een Duitfche afflamineling van het werkwoord baren,
terwyl barditus niet dan een Latynsch verbale van 't door een' latynfchen uitgang vervalscht werkwoord, bardire, is. En eindlyle
by ontkent, dat de aart der Hoogduitfche fpraak zeer verfchillend
zouzyn van dien der Nederlandfche: en, oin dat beide talen haren
oirfprong gemeen hebben , begeert hy, op dien grond, het recht
te hebben om nieuwigheden in den flyl en woordplaatfing uit het
Hong- in het Nederduitach in te voeren , en onze taal aan de
Toonmeting der Duitfcheren te onderwerpen.
Dat hy zodanige nieuwigheden in de taal van zyne fhikjes heeft
ingevoerd, erkent by volmondig en draagt er roem op. Doch hy
hc.weert dat deze nieuwigh den niet fir met den aart der Are•
derlandfche taal; vermits (na zyn oordeel, dat by voor bevoegi
houdt om de zaak op eigen gezag te heflisfen ,) de beide talen ten
a,anzien van Etymologie, van Analogie , van Syntaxis, en van Profodie (NB) VOLVAAKT overeicnkomen. Hy heweert, by uitftek zul..
`ver Neerduitsch gefchreven te hebben; om dat hy geen tegenheen
voor tegenheden, lveidaen voor weldaden, of uw' voor uwen, en
'rneer diergelyke geOorloofde en gebruiklyke vryheden, die in den
aart onzer Tale gegrond zyn, dock van hem afgekeurd worden,
gebruikt heeft. fly vergelykt zyne verfificatie by die van de
Dichreresfen Wol'en Deken, die hy oordeelt verre door hem over.
troffen te worden.
Dit zal genoeg zyn, om te doen biyken, of wy den Schryver
met recht een vry diepe onkunde in de IVederlandiche toonmeting to
last Leiden. Misfchien zal by binnen kort wel eens aantonen, dat
in den geheelen Germanicus naauwlyks can enkel goed vaers is; en
dit zal hem, op zyne gronden. zeer licht vallen. Wy neinen dus
zeer gaarne over, 't geen hy bladz. It van zyne Verdediging zegt :
dat ien van beiden waar is , OF dat de fchryver van de beoordeeling
der Bardietjes weinig of geen verfland van de Neerduitfche MB&
catie heeft ; OF dat al de kennis , welken de Maker van deze gedichtjes , van onze toonmeting meent gekregen te hebb,m, voor 't groat'outer dwaling is. - Welke van deze twee ftelr
l i ngen waar'zy,, laten wy veilig aan 't oordeel der kundige waereld.
En zo onze Tegenfchryver,, in plaatg van te raadpleegen met Ramler , Klopfiok en andere Duitfchers, die (hoe veel achting zy anders
verdienen) van 't fchoon onzer vaersmaat niet oordeelen kunnen,
hat gevoe!en van kundige Hollandfche Dichteren , wil Koren; zo
2 :,1 by (wy zyn des verzekerd) van ooze Recenfie niet alleenlyk
voldaan zyn; mair waarheid en onpartydigheid genoeg in dezelve
opint;rken, om zich haren inhoud ten nutte te maken; ten minfte,
in-
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indien zyn gemeende kennit hem niet onvatbaar maakt voor verbz•
tering.
Verder dient tot 's mans naricht, dat het woord lot in het uitgetrokken Dichtflukje Been verbetering (die wyniet op ons nemen ,)
masr een eenvoudige drukfeil is. - Dat in de Recenfie van
Nlierlandsch verplickting niet gezegd wordt , dat dit ftukje in een
itieuwo vaersmaet (gelyk by verkeerdelyk uitfchryft;) maar plat het
nrz nieuwe vaersma4t gefchreven is , die men de Trochaffchenoemt.
Hy wete, dat fchoon de voeten, die men Trochaen beet , in algemeen gebruik by ons zyn, de naam van Trochafthe vaerzen uit
het Latyn ontleeni zynde, niet dan aan deze foorte gegeven
worth, die met het gebruiklykst Latyniche Trochaisch vaers ,
aonarium cataletlicum,overeenkoomt. En eindelyk zy by verwittigd;dit deze vaersmaat, f`choon thands vry algemeen , echter noch
eerst nieuw ingevoerd is; en dat zy ook in 't Eerfte Deel der
Nieuwe Bydragen als niet genteen in onze fpraak aangeteekend
weld.

Nederlanclsch India, in haaren tegenwoordigen toefland befchouwd ,
of waar en grondig berigt van haare Regeering, derzelver ier
en handelingen; ?mare bezittingen ; hoar Militie ; hoar kwynenden Handel, Zeevaart, enz. Batavia. In groot odavo Se
bladz.
6gens de berigten, voor eenigen tyd, door den Patriot gemeen
gemaakt, loopt alles in de Indien, om zo te fpreeken , in 't
iiiterfte, tot zeer groot nadeel voor de Compagnie, en 'er zouden
hoognoodzaaklyk kragtd:adige middelen van redres vereischt worden, om de Compagnie flaande te houden ( 8'). Het voorftel van
den Patriot was vry fterk in onze oogen ; maar indien wy op deezen 1 :iteren Berigtfchryver, nopens den tegenw000rdigen toefland
van Abderlandsch ons verlaaten moesten, zouden we moeten zeggen, dat de Patriot flegts eene flaauwe fchets van den onge1ukkigen that van Nederlandsch India gernaati heeft. Maar we
vertrou ^ en liever dat de Berigtfchryver zyn Tafereel al te Berk
gekoleurd heeft; waarvan we ons te mer Iterzekerd houden; om
dat zyn Gefchrift niet vry is van haatlyke perfonaliteiten, die gezegd dock niet beweezen zyn; mitsgaders, am dat alle zyne Berigten over 't algemeen dermaate in het buitenfpoorige vaken, dat
het bykans oninogelyk fchyne, zig een denkbeeld van zull, eene
Maatfchappy, die desniettegenbande Hand houdt, to vortnen.

V

(*) Zie

1/ad. Letter-OLf. 1. 1). bl. 72 en 318, 319.

AL GEIWEENE

VADERLANDSCHE
LETTER.OEFENINGEN.
Verhandeling over den wasdonz der Christelyke Leeraars , in
kennir en ondervinding , nor de behoejtens van onzen tyd,
door D. C. NIEMEYER , Predikant in de Kerk van St. George in Glaucha te Halle. Te Utrecht by G. '1. v. Paddenburg, 1779. Behalven het Voorberigt 251 bladz. in
groot offavo.
Tn die Gefchrift verleent de Eerwaerde Niemeyer, zy1 nen Amptgenooten, ene opwcklyke vermaning, ten
einde hen aen to moedigen en to bcwegen, om zieh met
alien ernst te bevlvtigen, op het verkrygen van one gegronde kennis van aile zodanige wetenfehappen , die hun
als Leerier to fiade kunnen komen ; mitsgaders van ene
vertlandige ondervinding in hunne Amptsbcdiening, oin
hunne verkregen kennis recht en ten meesten nutte to
gebruiken. Zich hier op toe to leggen was zekerlyk,
door allc tyden , eon hoofdplicht der Leeraeren; dan 'c
komt onzen geachten Schryver voor, dat do heerfehencla
denl:wyzen en do zeden van onzen tyd zulks op ene byzondere wyze vorderen; 't welk hem dan ook bewoogen
both zynen Amptgenooten daer toe te noopen, met ene
trouwhartige raedgeving, vooral naer de tegenwoordige
tydsomItandigheden ingcricht. Na one voorafgaende Inleiding over de noodzaeklykheid der hier beoogde plichtsbetrachtinge, benevens de
oorzaken, waer uit het gebrek veler Leeraren in den
wasdom in kennis en ondervinding voortfpruit , fchikt
zyn Ecrwaerde zich , in de eerfle plaetfe , ter overwegi*
van den Wasdonz in Kends naer de behoeften van onzen
tyd. Op enc juiste bepaling van zyn onderwerp maekt
by zync behandeling van het zelve tweeledig; als gamde eerst over de Theologifche Geleerdheid, en dan over de
andore WetenjChappen, welken den Predikant vercieren. Tot
do eerfle brenEt by de Studio van den Bybel; die der Dogmatifche en Zedenkundige Godgeleerdheid ; die dor Kerklyke
Co0
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Gefthiedenisfen des Nieuwen Testaments ; die der Wederleg°
gende Godgeleerdheid, en eindelyk, die der Symbolifche
Boeken , en der Oudvaderen, En wat de laetften betreft,
t'acronder telt by, de Wysgeerte , de Natuurkunde en de
Schoone Wetenfcloppen ; befluitende voorts dit gedeelte,
met ene algemene befchouwing van de leCtuur eens Leeracts , en een voorflag nopens de orde in het fluderen.
Pus vet van hec eerfte, den wasdom in Kennis , gefproken liebbende, gaet by vervolgens over tot het tweede,
den wasdom in Ondervinding ; naemlyk niet zo zeer als
een Christen in 't algemeen, maer wel byzonder, dat
bier eigenlyk in overweging koint , als een Leeraer, met
betrekking cot zyne Amptsbediening; welk onderwerp
de Eerwaerde Niemeyer reeds voorheen indezervoege in
't algemeen aengeduid had. „ Wanneer een predikant in
„ zyne openbare voordragen, en in don byzonderen om„ gang, de beste wyze, door ocfening en proeven, die
3) of by zelf of anderen in het work gefteld hebben,
„ west, hoe menfehen, naar de vcrfchillende gefteldheid hunnes gemoeds, en de gefteldheid van hunne
33
omflandigheden, in gezonde en zieke dagen, het best
3)
moeten behandeld worden, om hunne zaligheid te be.
3)
vorderen, clan moeten wy zulk een voor een man
3)
Zyn Eer11 houden, die ondervinding heeft."
waerde dit denkbeeid, met den aenvang van het tweede
voorname gedeelte zyner Verhandelinge , uitvoeriger
ontvouwd , en gezetter beperkt hebbende, handelt bier
deswegens eerst over de eigenichappen , welken ten dien
elude in een Leeraer vereischc worden, en voorts over
de middels , welken hy daer toe heeft aen te wenden
waeraen by verder nog enige leerzatne aenmerkingen
heck, over etlyke byzondere ftukken, in welken de
Lecraer voornaernlyk in ondervinding moet crachten toe
te nemen; als deer zyn, de beste inrichting der openbare Voorftellen, en der Katechizatien; het beste ge.
drag in den gemeenzamen oingang, by zieken, en velerfoorten van burgerlyke voorvallen. Ten lactfte be.
fruit zyn Eerwaerde deze Verhandeling, inzonderheid
met de betuiging, dat hv, met derzelver getneenmaking,
ni is meesteraciitigs, veelmin icts lewieclaerrigs, bedoe.
le; en dat by 't in genen deer: curet zal (linden, wanTicer men 't niet in alles met hem eenitemmig zy. „ 1k
heb, ze i-4t hy, flegts beeogti, rayne broceers aan te
fpoo.
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fpooren, om gemeenfchappelyk met my, tot bet zelfde
groote oogmerk , re werken; om namelyk by het in onzen tyd inkruipend verderf, by de fterl;e verieidingen
van dv kragt der waarheid, en by het onchristelyk lcvcn
der Naam-Christenen, diets onbeproefd te laren, hoe
gering het ook moge fchynen : zyn wy derhalven hierin
van eanen zin, naar het voorbeeld van Jefas , om, zo
veel in ons is, geen derzulken te verliezen , geen fchuld
te hebben aan het verderf van hun, die onzer zorg zyn
toebetrouwd, en zyn wy begeerig naar hun welzyn,
dan zullen wy alien even werkfaam en yverig zyn, of
fchoon zig doze werkfaamheid op verfchillende wyzen
vertoone. Wy verfchoonen en verdragen dan zeker, en
verblvden ons te famen, dat ons cen gelyke zugt beheerscht , om de ea van onzen Heiland te helpen bevorderen."
Men mag dit Gefchrift, met het hoogfte regt, alien
Leeraren aenpryzen , zy ter hunner aenmoediging,
waerfchouwing of verbetering; en vooral ware 't te wen:fchen, dat jonge Leeraers , mitsgaders dezulken die naer
het Leeraersampt then , dit wooed der vermaninge, dat,
zonder fcherpheid, met eon welwikkend oordeel, op ene
nadruklyke wyze ingericht is, ernItig ter harte namen.
Derzelver opvolging zou ongetwyfeld flrekken , om den
blaam, dien 't Ongeloof veelal onbezonnen op de Geestlykheid werpt, zo niet geheel uit te wisfchen, ten minile te verflaeuwen. Het aental der Leeraren,
die den Godsdienst ter eere ftrekken , zou hand over
hand toenemen; en ze zouden trapswyze gefchikter wor,.
den, om, onder Gods medewerkende Genade, het eeuwig Neil van de Leden der Kerke te bevorderen ; en dus
te beantwoorden aen 't hoofdoogmerk hunner Arnptsbedieninge.
't is uit den aert van dit Gefchrift, naer 't voorgeflelde, genoegzaem blykbaer, dat het by uitflek gefchikt
is, voor Predikanten; dan dit echter neemt niet weg,
dat het ook ten grooten deele door anderen met nut gelezen kan warden ; vooral van dezulken, die zich op het
beoefenen der Geloofsleere, en daer toe betreklyke kundigheden , toeleggen; ze zullen hier en daer nog al verfcheiden aenmerkingen ontmoeten , die oak zy MCC vrucht
kunnen nagaen. Laet ons nog ene van die natuur
to bade brengen; welke de Eerwaerde Niemeyer ons
voor9 2
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voorflelt, by gelegenheid zyner befchouwinge van bee
nut der beoefeninge der Kerklyke Historie des Nieuwen.
Testarnentes.
Een nadenkend Christen en Leeraar, zegc by,
vraagc zomtyds: Zyn dan waarlyk de tegenwoordige tyden zo boos? Is dan het bederf nog nimmer zo groot ,
zo heerfchend geweest ? Heeft bet 'er voor de leeraars
van het Christendom nog nooit zo bang uitgezien, dat
de waarheid verdonkerd en algemeene verleiding tot dwaling in leer en Leven te vreezen is? Is dan in de daad alles nieuw wat men tegenwoordig zo noemt ? Zyn de tyden tegenwoordig waarlyk verlicht? Kan men de zogenitamde verbeteringen van het leerftelfel aanneemen, of
vat is het refultat der in het work geftelde onderzoekinniet wel,
gb en 9
• Deze en foortgelyke vragen kunnen
met eenige juistheid, tot voldoening van • ons zelven en
anderen, beantwoorclen, dan, wanneer wy eenigzins in
de kerklyke gefehiedenis bedreven zyn. Menig Predikant is thans al te zeer gewoon, op cenen meesterlyken
toon, te zeggen : Treuriger dan tegenwoordig heeft het
'er nog nooit in de kerk uitgezien. En een ander roept :
Zulke voortreffelyke tyden , zulke verlichte godgeleerden ,
licefr geene ecuw voortgebragt. Floe tegenflrydig deze
cordeelvellingen ook zyn, zo kunnen zy beiden tog in
zeker opzigt gelyk hebben; maar hadden zy beide met
tenen opmerkfamer geest de kerkelyke gefchiedenis befludeerd , dan zouden zy met nicer juistheid, en niet zo
beflisfend, geoordeeld hebben ; zy zouden weeten , dat 'er
\ nor honderd jaren en meer, mannen leefden, die, met
minder grond nog, denzelfden won vocrden; en dat by,
die wys was, in den beginne zig ftil hield, nadagt , en
dan met moed en goed gevolg de waarheid belted en de
(healing beamed. Wanneer iemand in de theologifche
geleerdbeid in het geheel geen voortgang met zyne tydgenoten gemaalet heeft, dan bchoefc men zig niet te
verwonderen, dat by voor den tegenwoordigen toeftand
der kerk fchrikt. Hy verbeeldde zig mogelyk, dat het
theologifebe famenflelfel, met alle deszelfs verdeelingen
en bepalingen , zo als by bet gehoord heeft, reeds in de
ecrile of tweede ecuw is voor hadden geweest, en houdt
bet voor godloosheid van eene voorficiling (nict eenc
leere) van het zelve of te wyken. Maar byaldien by de
kerkelyke gefehiedenis beitudee,rt , dan zal by vinden,
chf-.
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dat de wezenlyke leerftukken, wel is waar , voorgefleld
werden, maar niet met die bepalingen, welke navolgende twisten gedeeltelyk noodzakelyk maakten. Alle Christenen hebben van den beginne af, b. v. ingevolge de H.
S. itaande gehouden, dat God onze zonden om jefus
wille vergeven wil, en wel om zynen voor ons geleden
dood; maar men bepaalde de wyze nog niet, op welke
die dood het middel geweest is, om de verlorene zaligheid weder te herflellen; men bleef by de woorden der
H. S., en geloofde naar dezelven, en wel met het hoogfte regt , dat het gefchied was , maar zonder nadere verklaring. Men zal egter ook fpooren vinden , dat de leer
der Socinianen niet geheel nieuw is, maar dat 'er reeds
in vroeger dagen menfchen geweest zyn, die bier in gedwaald hebben, dat het oogmerk van de zending van Jefus alleen, de meer duidelyke en volkomene bekendmaking van den godlyken wil geweest is, en daartoe geftrekt heeft , om ons een voorbeeld der volmaaktite deugd
te geven. Nog meer bekend zyn de twisten over de
godheid van Christus. Het is derhalven nict moeilyk op
te maken, dat God de hoofdwaarheden van de leer van
jefus, zelfs midden onder alle onrust en onder de hevigfte twisten, bewaard heeft ; dat van ouds af de kerkenleeraars niet zo zeer de waarheden zelf, als wel fommige wyzen van voorftellen, die zy onjuist oordeelden ,
hebben aangetast , dat men in fommige eeuwen zig
weer heeft opgehouden met twisten over bykomende
dingen , dan over gevoelens; daar men integendeel op
andere tyden , (gelyk voorzeker in onze dagen ,) de wezenlyke waarheden van den Godsdienst ontkent, en b y
-gelofndrvoamftenikbargerftaat onderfteund worden.
„ Elke tyd byna heeft zyne goede en flimme zyde.
De buitenfporige verbefEng van onze dagen, zo wel als
de ontkenning van alles wat onze tyd goeds heeft, en de
luide klagten over bet vcrval der kerke, komen, behalven uit bet geene reeds gezegd is, ook vooral van daar,
dat men zig te weinig heeft aangewend, alles onpartvdig te befchouwen. Wy than gaarne toe, dat de eerrte
tyden van de Christenkerk , met opzigt tot de eenvoudigheid en zuiverheid van leer en leven, veel vooruit
hebben, boven de volgende en boven de onze; dat de
gemeence van jefus, over het geheel genomen, meer van
Q3
den
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den zagten en liefderyken geeft van hunnen Meer bezield was, en dat de meeste leden onberispelyker wandelden. Ondertusfehen zal men zelfs in die tvdperien
kunnen opmerken, hoc veel fchade vaifche voorftellingen van Godsdienftige waarheden doen ; hoe cell vanhe
yver voor de waarheden geen voordeel geeft; en fchoon
wy daar van al niet fpreeken willen, zo hebben wy tog,
door de meer ongehinderde oefening van onzen Gods..
dienst, waar door gecn vrces voor flood of martelftraffen onze aandagt ftoort , veel vooruit boven die tyden. 'Er was, toen de gemeente des Heeren eerst geplant werd, zeker meer gewetensvryheid, clan in de
volgende tyden. De gefchiedenisfen van de middeleeuw
tog toonen , wat 'er gebeurt, als 'er geweetensdwang
heerscht, en niemand anders denken of fpreeken mag,
dan eenige geestelyken vastgefteld en bepaald' hebben..
Men heeft maar een oog op die tyden te flaan, waarin
he t Pausdom zyn grootfte mast betoonde, daar men begon onverfchilliger te worden ointrent de ondeugd, maar
waarin hy, die niet leerde wat de kerk leerde, of op de
kerkvergadcringen befloten was, ban , gevangenis , vuur
en zwaard te wagtcn had. De vryheid van het geweten
werd door de Hervormcrs weder herfteld ; een der grootfte, maar van de minst erkende, voorcieelen der her vorming. Dat men nu in onze dagen misbruik maakt van
het regt om vry te denken, onder dit voorwendfel het
Christendom verlaat , en den weg van ongeloof en fpotterny betreedt, of, wanneer dit niet gefchiedt , tog de
regten van het vernuft, in taken van den Godsdienst,
te wyd uitftrekt, is zonder twyfel eene kwaade zyde
van onzen leeftyd. Maar aan den anderen kant is tog
deze door vCelen misbruikte vryheid van denken, voor
fommige redelyke en waarheidz,oekende zielen, tot groot
voordeel. En duizenden komen , door de daar door veroorzaakte pogingen van fcherpzinnige theologanten,waarmede zy met meer juistheid en du gtigcr gronden de waarheden van den Godsdienst voordragcn en verdedigen ,
tot klaarder en juister begrippen; tot cen vaster en meer
gerustftellende overtuiging; tot eene gewilliger gehoorzaamheid, om overeenkomftig de leer van jefus te leeven;
en zy danken met een vrolyk hart de Goddelyke voorzienigheid, die hen in dezen tyd heeft doen geboren
worden. Dc ondervinding kan het bevestigen, dat,
wan-
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wanneer mcn oudcr voorvallen in hun waar licht, en
Diet met partydigheid, van nicer dan eenen kant, befehouwt , men alsdan, ook by de gewigtigfte en het
meeste gerugtmakende gebeurtenisfen in Gods kerke,
vry blyven zal van dat, waarlyk. groot, gebrek Van
hen, die met vooroordeel, en naar den algerneen aangeheven toon , oordeelen, en alles flegts van eenen kant
bezien. Wy zullen daarom het ook wel overeenbrengen
kunnen, dat men fomtyds, op het levendigst en treffendst , het heerfehencl verderf van onze tyden fehilderen kan, en met dat al niet ondankbaar zyn voor dat
voortreffelyke en wezenlyk pryswaardige van onzcn tyd ,
het welk door brave en verlichte mannen is aangebragt."
vsmarowigioe.rsoff0/0

Aanleiding tot Zelloverdenkingen, wizens de Christelyke
Leere. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te AmIlerdam by
A. I). Sellfchop en P. Huart, 1779. In groot off,avo
68 bladz.
Tot lov elk eene foort van dingen behoor ik ?
van wien heb ik mynen oorfprong?
onder
)1 wiens beftuur flaa ik ?
waar leef ik ? - tot
,3 wat einde ben ik in de waereld? - op welk ecne
33 wyze bcrcik ik bet oogmerk, waartoe ik leef?
5) en, in hoe verre zoek ik het zelve reeds to bereiken?"
Dit zevental van gewigtigc vragen licit zich de
Schryver, by manier van zelfoverdenkingen, voor to
beantwoorden. En de wyze, op welke by zulks ver-,
rigs, is alleszins opwekkend en leetzaem. Volgens dezelve toch behelst dit Stukje, onder ene trapswyze
voortgaende befchouwing van de kundigheden, waer
toe de overdenking van ieder vraeg aenleiding verIcent,
cen beknopt zamenhangend voorftel van de voornaernfle
Godsdienflige Waer'neden, en tier Mensehlyke plichten,
die ons ingevolge van de kennis en erkentenis dier
'
Waerheden,
to bctrachten flaen. IJit dezen hoofile
kan dit Gefehrifc tot ene handleiding van, geregelde ernftige overdenkingen dienm ; welken uit ei lYcn acre gefthikt zyn, om een beilzamen invloed op 's Menichen
wandcl to hebben.
Zie bier, ten voorbeelde, do
beantwoording van de z(sde , oFop ('2,11 na de laet,Ile
Vraeg. Op weik cone
bereik ik het oogmerk, miar
)5
5/

4
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toe ik leef ? Nopens dit

gceft ons de Authcur de vol..
gende Overdenking aen de hand.
„ Zonder de Godlyke voorzorg en hulp kan ik de
gclukzaligheid niet verkrygen, tot welk,e ik- gefchikt
ben. 't Is God, die my daar toe de krachten en mid.
delen fehenkt , maar nzyn plicht is het, om dezeiven,
onder zynen byftand, naar vh. cisch te gebruiken. Joh.
12 , 13. (4)
27. Phil.
, God heeft bier aan zyne genadige voorzorge nict
ontbreken laaten. Hy begaafde my nict alleen met vexmogens , tot myn ecuwig geluk ; maar, dewyl Hy my
in de Christenheid heeft laaten gebooren worden , zo
heeft Hy my daardoor gelegenheid ,gefehonken, nut cc
trekl;en, uit de groote hulp, mike Hy den menfchen,
tot hunne zaligheid, door JESUS CHRISTUS , en zyn Euangehe reeds bewezen heeft. I Tim. I. 15. Joh. III. 16.
„ Dees
eeniggeboren Zoom van God, die an met den Va_
'
der is, en by Hem, reeds voor den tyd der waercld,
Godl y ke becrivkbeid bezat, is in de waercld gekomen,
en mensch geworden , om de Reiland en Helper der men:fchen ter zaligheid te zyn ; hen dus van de onweetend.
heid, de zonde en derzelver elende te verlosfen ; en ,
in tegendeel, hen tot waare wysheid, rechtfchapenheid
en eeuwige gelukzaligheid te leiden. i Joh. IV. 14.
Joh. X. 3o. XVII. S. I. 14. I Tim. II. 5, 6. Jolt
XVIII. 17. X. I I.
Na dat Hy zyn daar toe noodig werk , als Leeraar, op
de garde had voleind, waarby Hy, als een voorbeeld
ter onzer navo:ginge, den heihdlen wandel geleid, en
door de weldaadigite wonderiverken zich betoond heeft,
den Loon van God en den Heiland der wacreld te zyn;
zo heeft by zich, in eenen allerfmartelykften dood (Lan
het kruis , y our de zondige menfchen opgeofferd , om hen
met God to l i erZOC77672 dat is, hen Gode gehoorzaam en
zync genade deelachtig te maaken. Joh. XVII. 4, 6,
8. I Pet. II. 22. Tit. II, 14. I Pet. M. 18. 2 Cor.
V. 19-2I.
„ Koch
(4') Deze, en zo ook de volgendc acngehaelde plactzen der
neilige Scbryveren, zyn in 't Gcfchrift zelve mcerendcels
woordlylt gefteld; dan wy cordeelden, by deze overncining,
kortheiashalve, wel met de enkcle aenwyzing to kunmen vat-
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3) Doch Hy is , kort daarop , zo als Hy voorzcgd had ,
naamel yk, ten derden dage, van de dooden opgeftaan; en
nadat Hy, vcertig dagen Saarna, ten hentel is ingegaan,
en Zich daar ter rechterhand van God heeft genet, dat is,
bezit genomen heeft van de majefteit, welke Hem aldaar, na het volbra cf te lyden, beilemd was : zo heeft
Hy zyne apostelen bekwaam
gemaakt , om zyn Euangeb
lie to verkondigen, en hetzelve, door hen en borne
fchriften, in de waereld uittebreiden; gciyk Ily dan ook
voor de 'behoudenis en uitbreiding van hetzclve nog altyd zorgt. Rom. VI. 4. Marc. XVI. Phil. II. 5-1
Eph. I. 2.
„ ik bezit dit Euangelie , onderwys, welk jEsus ,
van Gods wege, den menfchen tot hunne gelukzaligheid
heeft medegedeeld; — en in diczelfde Evangelic vind
ik dat van God verbrdineercl kraclitig middel , om my zo
wys, good, en gerust te doen warden, als zyn moot
om bier en voor eeuwig gelukkig te leeven. job. VII.
16. Rom. I. 16. I Cor. I. 30.
„ vind in dit Euangelie die keringen , die my wys
ter zaligheid maaken kunnen: want het onderricht my,
op cone bevatbaare en gegronde wyze, van het geluk,
welk God voor my betleind both; van datgeen wat my
daartoe brengt, en wat my daarrn verhindert; en wy.
ders, wat 1k doen en laaten moot om dat geluk to vetkrygen. Joh. VIII. 12.
„ Jk vind in dit Euangelie niet alleen de duidelykile
voorfchriften ter rechtfehapenheid, maar ook do krachtigfle drangredenen en aaninoedigingen daartoe; voornaamciyK
dezulken, we]kcn als cen zondig mensch , ten (hen
einde noodig heb. 2 Pet. I. 3, 4.
„ Want, wanncer ik rnyzelven met oprechtheid befehouw, en myn doen en laaten met Gods be y elen vcrgelyk : zo vinci ik my niet alleen gencigd van dczcivcn
aftewyken, cn do menigvuldige verzoekingen tot het
kwaade te volgen; moat , myn geweten zegt my ook ,
dat ik hier ear daar van hetgeen recht is afgewcken ben ,
en my by God lchuldig en ftrafwaardig gemaakt hob. —
Zal ik data , in duze gefleldheid, nog lust en vermogen
ter verbetering cleelachtig worden : zo is my de hoop
noodig, dat ik vergeeving van zonden, en hulp tot m —
no verbeteriog, by God zal verkrygen. 1 Joh. I. 10.
i:f. CXXX. CXIX. 88.
„ I\Iaar,
Q
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)1 Maar, tot deeze hoop word ik door het Euan gelie
van JESUS verheven. Want, in hetzelve vind ik de uitdruklyke Godlyke verzekeringen , dat God alle degeenen,
die zich verbeteren, hunne zonden vergeeven , dat is, hen
van de verdiende ftraf bevryden zal; en dat JESUS zich,
ten dien einde, voor ons in den dood heeft overgegeeyen ; dat God ook wyders alle degeenen, die zich
verbeteren willen, en Hem om zyne hulp daartoe aanroepen, met zynen heiligen Geest wil byftaan, opdat hunne pooping naar de waare verbetering niet te vergeefs
19. Luc. XXIV. 47. Match. XXVI.
zy. Hand.
2 8. Eph. I. 7. Luc. XI. 13.
Ik vind, eindelyk, ook in de Ieere van JESUS de
5/
fi erkfie gronden van gerurtfielling: want, zy verzekert my
van Gods genaciige geneigdheid en vaderlyke zorg voor
my, en ftelt voor my zo troostryke hoop, op een
peter Leven na den dood, in het heldcrfte licht. Matth.
XI. 29. 2 Tim. I. io.
Doch, zal jEsus Euangelie deszelfs zaligmaakende
kracht in my betoonen, zo moet ik ook can hetzelve gelooven , dat is, ik moet be:, als een van God verOrdend
middel ter zaligheid, aanneenicn, en hetzelve tot dat
oogmerk gebruiken waartoe het my gefchonken is. Ik
moet het dus gebruiken: — ter verlichting van myn verfland; dat ik myne gedachten en boesordeelingen over
hetgeen myn geluk betreft , naar zyne leeringen vorm;
— ter heiliging van myn hart; dat 1k, naar zyne voorfchriften myne neigingen en befluiten ten goede richt ,
en my zyne aanfpooringen daartoe ten nutte maak; —
ter gerustflelling van nzyn• genzoed; dat ik zyne gronden
van vertroosting, onder de daar qiin vcrbondene voor.
waarden, my,toceigen. Jac. I. 21, 22. Joh. XII. 36.
dat ik de leeringen
„ Ten dicn einde is het
van het Euangelie recht leer kennen; — dat ik haar dikwerf en ernitig overdenk ; dat ik de goede indruklelen ,
welken zy in my verOorzaakt hcbben, zy mo.;.en overtuigingen des verftands, of aandoeningcn des harte zyn,
bewaar,, en dat ik my daardoor tot die voorneemcns 'ea
tot dat gcdrag laat Leiden, welken zy bedoLLn. Luc.
VIII. 15. Hand. II. 37.
„ Door op die wyze het Euangelic te gebruiken bewys
ik in de claad, dat ik aan JESUS ciiarsTus geloof ; Hein
vdee myncn Hecr en Uciland houde; en op Hem rnyn
ver-
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Oak bewys ik daardoor in de
vertrouwen fief.
daad, dat ik Hem benzn, en, vol van dankbrarheid , die
groote lief'de eerbiedig, met welke Fly , in het midden
van zo veal lyden, zyne krachten tot myn eeuwig geluk
heeft aangewend. Hand. XVI. 3a, 31. Joh. XIV. 23.
XV. 14.
51 In het gelooven aan JESUS en zyn Ettang,elie beflaat
het ware Christendom; en terwyl het in hetzelve aan. komt op eerie gegronde kennis der leere van jEsus, —
op overtuiging van haare waarheid, Gn op een oh.
recht gebruik van dezelve, ter beflauring van myn geheel gedrag; zo moat-ik my daartoe ernftig, bevlytigen;
indien ik een waar Christen, can echt lid der Christelyke kerk, of van de gerneente der heiligen, worden wil,
waarvan JESUS de Reeve -en het Opperhoofd is, en tot Welker uitbreiding Hy het leerampt heefc ingefteld. Matth.
VII. 21. Eph. 22, 23. IV. I I , 12.
„ Dcwyl my nu, ids een Christen, alle voorfehrillen
van JESUS waardig en dierhaar moeten zyn, zo moeten
het my ook de twee hyzondere inftellingen des Heeren
weezen, welken Fly voor • de belyderen van zyne leek
gefficht heeft, — om 'er zich ter aanneeming en in.
volging plegtig toe te verbinden en optewekken.
JESUS heefc, naamelyk, bevolen, dat zy, die in de
gemeenfchap zyner kerk begeeren te worden aangenomen, op den naam , dat is, ter bekentenis, en ter veneering, van den Vader,, den Zoon, en den heiligen
Gecst, gedoopt , of, met water befprengd, zullen warden. -- Ingevolge van dit bevel ben ik ook zelf tot
het Christendom ingewyd; en ik derhalve, onder
de verbindtenis, naar zulk eerie goede gemoedsgefteldbeid en wandel to trachten, waartoe my de heilige dorm
verpligt , opdat ik ook alle die voordeelen move genietan.,
tot welken deeze inftelling ieder' 'imam Christen recht
geeft. Matth. XXVIII. 19, 20. i Pet. HI. 2J.
„ Myn Verlosfer hecfc ook, kort voor zynen dood,
hct heilige avondmaal ingefteld , en zynen belyderen bevolen, van tyd tot tyd, — brood en wyn tot zyne ge.
Ik ben dus ook verbonden,
dachtenis te genietcn.
deeze inftellin g van JESUS to volgen, en door de verzekering die Hy my in dezelve geeft, naamelyk, dat Fly
ook your my gefloiven is, my tot het gelooven aankle,11,
ell
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en ter dankbaare erkentenis zyner liefde, optewekken,
Cor. XI. 13-29. X. 26.
In her algcmeen ben ik verpligt, van iedere gelegenheid, welke ik heb en verkryg, gebruik te maaken,
om tot het waare Christendom .aangelmoedigd en geflerkt
te worden. En naardien de ihristelyke vergaderingen tot
den openbaaren Godsdienst , dat is, gemeenfchaplyk God
aantebidden „ en de lcere van JESUS ter harte te neemen ,
my plechtig daartoe aanleiding geeven; zo is het ook..
myn pligt, deeze vergaderingen gaarne en aandachtig bytewoonen , en haar zodanig tot myn nut te doen verftrekken , dat ik my daardoor laat aanfpooren ,om my, in alle
myne levensbedryven, als een rechtichapen Christen te
gedraagen. Heb. X. 25. Hand. XX. 7. Col. III. i6.
3, Hiertoe zal ik ook altyd des te gewilliger zyn, hoe
weer ik de bereiking van het groote oogmerk, waartoe
ik leef , ter harte neem.— En dewyl God my in deeze
zorg, door JESUS en zyn Euangelie, zo veel te hulp is gekomen ; hoe ondankbaar zou ik dan tegen Hem, hoe onbillyk tcgen myzelv en , handelen „indien het myne gewigtigite zorg niet ware, dit Euangelie van harte to gehoorzaamen! Ik zou my, door dat verzuim, voor God
hoogst ftrafbaar maaken, en zclf aan myne waare gelukzaligheid hinderlyk weezen. Heb. II. 3, 4."
Brieven van Stervenden aan lzunne overblyvende 1/rienden.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht by Fredrik
'Wanner, 1779. In gr. 8vo. 264 bladz.
t Ts eene wel algemecne, doch tevens gegronde, aanmerking, dat iemands Laatfte Woorden en Raadgeevingen , doorgaans eenen meer dan gemeenen indruk maaken op de gemoederen der Omilanderen. Het treffend
en vernederend tooneel des Sterfbeds wekt de anders
dikwyls fluimerende aandagt , en itch den Mensch , die
zo ligt fehynt te vergecten dat by ftof is , zyne ilerflykheid op eene onweeritaanbaare wyze voor oogcn.
Deeze Waarheid is begreepen in de twee regelen van
POPE, op den tytel van 't bovengemeide Werkje gcplaatst.
Oh Death all eloquent! you only prove
What daft Ive doat on, wen 't is '7nan ice loven.

Dec

I'd2,ILVEN VAN STERVENDEN,

DeezeBricven zyn, naar luid desVoorberigts van den

Hoogduitfchen Uitgeever, gefchreeven , door Perfonen ,wicr

cinde naby was, en die, in de aandoenlykfle omilandigheden , welke bet zelve vergezelden, dat voor het gewigtigfle hielden , waar door zy hunne laatfte oogenblikken, voor
hunne naastbeflaanden gclukkig konden maaken, wanneer
zc dezelven waarheden onder 't oog bragten , uit welker
'kleinagting het grootile ongeluk van hun leeven voortfpruit. De Uitgeever heeft daar het minfle deel aan, en
kan verzekeren , dat bet kleinfte gedeelte verdiche is,
daarentegen de meesten oorfpronglyke brieven van Stervenden aan hunne leevendig overblyvende vrienden, gefchreeven zyn.
Het komt 'er voornaamlyk op aan , dat , in deeze Brieven , eene genoegzaame verfcheidenheid, met het aanbelang der floffen, gepaard gaa. Die kunnen wy verzekeren , en onze Leezers daar van overtuigen , door, zo
kort, ons mogelyk is, de voornaamfte zaaken, in dezelve verhandeld, bloot te leggen.
Achttien Brieven vullen dit gantfche StUI•je.
I. CLEON, op den oever des doods, maalt zynen
Vricnd ARTENICES, na welk den eisfelyken afgrond des
verderfs by been rends, door de Beginzels des Ongeloofs en der Zedeloosheid op te volgen.
II. EUCHARIA brengt haaren geweezen Minnaar AIVIYN‘
TOR, die haar verlaaten hadt, om eene ryker juffrouw
te trouwen , en daar door in eene doodlyke kwyning
!tort was, zyn fchandelyk en baatzugtig gedrag onder 't
oog, en maakc hem, het aangedaan ongelyk vergeevende,
't wcinige dat zy op aarde bezat, om het aan eenige acme
Dogters te fchcnken, wier Minnaars met een teder hart
alleen nice vergencegd kunnen zyn, op dat zy de fmart ,
van zich verlaaten te zien,niet gevoelen.
III.
PULCHERIA herintlert CHARITES, met wien zy in
overfpc1 geleefd hack, dicn misdaadigen handel, vervuld
met den bitterfien weed= , en zoekt, daar zy het vcrmogen haarer bekoorlykhcden maar al te veel en te fang
beiteed hadt, om zyne Ziel te bederven, haare laatfte
oogenblikken te beftecden om die Ziel te redden.
IV. CFA:ILIA, eene Godsdienflige Vrouw, aan een
Verzaaker van den Godsdienst getrouwd, door mishandeling in eene kwyncnde ziektc geflort, ligt haar ongclukkigen wetland bloot voor haaren \r acier ; en neemt
dee.

23

DRIEVEN

dccze gelcgcnheid waar,, om hen rasfo geraaktheid en
wraakzugt, tot welke by neigde, op 't ernftigfte en op
Christiyke gronden te ontraaden , en eene Familie-twist
by te leggen.
V. AspAsiA heft haaren Broader DORIMON een veinzenden Vrygeest, de haatlykheid zyns gedrags , met leevendige klcuren, voor ; hem tot Godsdienst en opregtheid opwekkende.
VI. MELArnoA , vcrleid , gefthonden , en in de behoeftigfto omftandigheden van een Kind verlost , melds aan
'MARIO , haaren Schender,, haare opeengeflapelde onheilen cn elencli g fterfuur, hem tot bocce vermaanende.
VII. EusEtuA geeft , aan haaren Zwaaer CLINIAS, de
beste lesfen tot weering van de Huislykebongenoegens ,
hem en zyn Vrouwe het leeven bitter maakten.
VIII.
SOPHRON deelt aan zyne Egtgenoote AGATHA
de bests lesfen II-IC(1C, tot het opvoeden der Kinderen,
die, weihaast, naast GOD, voornaamlyk to haarer bezorging than zouden.
IX. LEONTIA, eene verleide Dogter,, ontvouwt, op de
bartroerendfte wyze , haaren Vader, den bejarnmerenswaar_digen Itaat , in welken zy zich op haar fterfbedde bevindt , en doer , vol fchaamte, verIlag van de wegen , langs
welken zy ten val gekOmen was. Een brief, doormengd
met de toderfte waarfchuwingen aan haare voorgaande
Spaelgenooten en Vriendinnen.
X. MEvu. klaagt bitter aan zynen Vriend ELANSORD
de rol van eon Vrygeest gefpeeld te hebben , die heat
van de cone ongebondenheid tot de andere, en eindelyk
tot bet befluit van een Zelfmoord bragt, welke mislukmaar hem in doodlyk gevaar ftelcle.
XI. RHILAIDA vervaardigt deezen Brief voor haaren
Egtgenoot CRANTOR ; hem het acht- en twincig jaarig
Pi uwelykslecv en herinnerende ; bovenal, hoe zy eens , door
eene to kostbaare leevenswyze, zich dial) in fchulden
geftooken hadden; doch daar uit gored, vervolgens zich
voorzigti,ger gedrocgen; zy maant hem aan , de overgebleeven fchulden , des voorgaanden ftaatsvervals , wanneer zy met hunne fcbuideifehers overccngekomen waren, of te &en; en flelt den pligt van wedergeeving in
het heiderst da Licht.
XII. T H Onog A V ertoont haaren Broader ORONTES , die,
door argwaen cu wantrouwen , mat tuaren Man , Lines den
dood
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dood haars Mocdcrs , in Familietwist gelcefd hadt , de
flegtheid van zulk cen charaEter ; hem tot Verzoening
aanfpoorende , door het haatlyke der Onvergccflykheid
te fchetzen.
GLYCERIA, door den Dans geweldig verhit, en
XIII.
daar op in ziekte gevallen , fchryft aan haare Gezellinnen, over de Ydelheid der Vermaaken, en bovenal der.
zelver onmaatig genot.
TIMON, in flegt gezelfchap vervallen, en daar
XIV.
door tot een tweegevegt uitgedaagd, meldt zynen
Vriend ADRASTES, de trapswyzc voortgangen van het
eerie kwaad tot het ander,, in zyn naderend einde aan de
bekomene wonde: by vondt den grondregel bewaarheid:
't Begin van 't zondenfpoor fchynt aangenaam , is breed,
Maar 't midden vol gevaaren;
En 't Bind zal u gewis , indien gy verder treedt,
Een' nacht van gruwlen baaren
MELANDOR geeft zynen Zoon Emx,rus een yen.
XV.
hail zyner Leevensomflandigheden , die hem leeren,
door eerie ontmoeting, hem bejegend , hoe verfchriklyk
het einde zy van een Mensch, die zyne dagen doorbragt,
zonder con, zonder hoop op een beter leeven; en hoe
kragtig daartegen de Godsdienst en het geloof eener vol.
gende Eeuwigheid de natuurlyke bitterheid des doods
verzocten kunnen. Hier van ftrekten zyne laatfle ftonden tot een bewys.
CLEONA ftelt aan haare Dogter CONSTANTIA de
XVI.
beilzaamfle leevensregels voor.
XV II. SERENA brengt STREPHON, haaren Egtgenoot,
tot eerie flegt en flordige lecvenswyze vervallen, de gevoIgen zyns gedrags voor den geest; inzonderheid ten
opzigte der kinderen, die welhaast te zyner bezorginge
zouden komen: hem aanmaanende, om voor bun weder een Vader te zyn, die hen door zyn voorbeeld, als
door zyne verrnaaningen, op het pad der waare deugd
kick, en bewaart voor het groothe ongeluk , dat hun
overkomen kan , naarnclyk van ongercgeld en ondeugend
te zyn.
XV III. PHILALETHES deelt aan ARAMINTHA zvne
Zustcr,, zyne ]aatfte lesfen merle. - Laat ons op
deezen Brief wat breeder itilflaan om een flaal van de
Schrvf-
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Schryfwyzc to gccven , die alle
Brieven , naar eisch
der onderwerpen , getchikc is. Gehecl is dezelve to lang
voor ons hcftek, cenige voornaame trekken zullen vofdocn kunnen.
„ Hoe zal ik, myne gelid& Zuster, de angstvolie
bckommering, die myn hart, in deze omftandigheid,
Met opzicht tot u„treft, best uitdrukken ? Gy zult immcrs niet gelooven, dat het my onbekend zy, in welke
betreurenswaardige vervreernding van den Godsdienst,
of ten minften van deszclfs openbaare belydenis , gy reeds
zoo menig jaar hebt doorgebragt , 6 ! lk weer het maar
al te wel, hoe uw huwelyk niet eenen vrygeest, en de
inwikkeling in de groote waereld, u afgetrokken hebben
van dc fchoone ecnvouclighcid der Krisclvke Godsvrugt,
en doers overhellen na(2r de zyde van het ongeloof en
der troostlooze twyfeling. Doch, gy zyt ook, na don
flood van dezen man, 'die al vrocg bet ilachtoirer van
cone ongeregelde drift gcworden is, nict weder te rugge gekeerd tot lien Godsdicnst, waar voor gy, in uwe
jeugd, zoo veel genegenheid en hoogagting hebt ge.
toond. Ten mir. ftcn als men, volgens het uiterlyk gedrag van eon' mensch, over zyn inwendig beflaan mag
oordcelen, dan is 'cr in u nicts, dat naer Krisclyke gc.
voelens gelykt , in u, die den openbaeren Godsdienst
vcracht, en u van denzelven geheel onttrekt , noch in de
Rork, noch aan de Tafel des Heeren koomt, ja, cene
kleinagting in uwe redenen en handelingen toont voor
alles wat by ten' kristen eerwaardig is.
„ Doch , myne Zuster! gy zult,waarfchynlyk, u niet
gaarnc laaten befchuldigen, als of gy den Godsdienst en
het Kristendom geheel en al verwierpt , of zoekt te beflrycicri„? Gy hebt vermoedelyk, tot hies toe, nooit de
rnoeite genoomen, um daar over gezet te denken, en als
gy u van den openbaaren Godsdienst afhoudt, als gy de
uiterlyke pligten yan den Kristen vcrzuimt, zoo gefchiccit het, zonder twyfel, order het zclfde beuzelagtige voorwendzel, want mede zoo veelen, in de groote
en fchrandere waereld, de geringachting van hun Godsd;enflig belang waanen, y our hun eigen hart te kunnen
r.:gtvaardigen? „ Waarom zal ik rrter de Kerk gaan ?
„ zeggen ze: ik hour daar niets nieuxvs, dat my niet
„ reeds in myne jcugd is geleerd gewor.;c,l, of dat ik,
„ niet even zoo hoed, en nOg litter, in bock= lcezen
,, kan ?
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kan? Ik breng mynen tyd ook niet nutteloos te Finis
door, en het) niet noodig, om my in de Kai:, als
een lesjen , te laaten voorzeggen, hoedanig ik liwn
13
„ Iceven inrichccn rnoct, zoo als mooglyk can onwee„ tend gemeen dat behoeft; ik weer myne pligten , en
„ denh, dat niyn gedrag in den daaglykfchen ornme,, gang met mynen evennaasten genoegzaam bewyst,
„ hoe ik wel onderricht ben van al het gecn , dat my of
„ anderen toekoomt ; wat regt of onregt zy.” — Men
moat zeker aan het gewecen van elk een, die dus fpreckc,
overlaaten, hoe veal bier van waar zy, inaar,, gave
God! dat het leeven der mecste tnenichen, die zoo goring van den Godsdienst denken , niec mar al te dudelylt:
bewees , hoe weinig zy hunnen pligt kennen , altans, dat
zy niet naauw gezet genoeg zyn, om dien to vervullen.
Dan, zoo dit al uw geval ware, myne geliefde Zuster
dat uw gedrag bewyzen gaf, hoe gy uwen pligt kendet,
en her uw grootite belang rekende om denzelven flipc
tc betrachten, zou het oak dan nog overtollig zvn, om
u dien, van tyd tot tyd , te laaten voorhouden en indachrig, te maaken? Of zyn de Waarheden , die in de openbaare
Vergaderingen der Kristenen gepredikt worden , niet van
zo veel gewigt , dat men poogen moest, om zich die , door
een geduurig herhaal, diep in 't hart te laaten prenten,
en aldus den indruk van de voorfchriften des Kristendoms leevendig te houden ? Moesten voor een gemoed,
dat waarheid en deugd bemint, de plaats en de gelegcnbeid niet altoos welkoom zyn , waar men die hoort aan.
prvzen, haaren invloed op de rust en het welzyn der
menschlyke zielen voorftellen , en de waardc van een
Godvrugtig leeven in 't helderst daglicht zecten? Of is
elk niec verpligt, zynen Godsdienst oak openlyk te beIvden , en zich met anderen te vercenigen in dezelfde
Godsclienilige aanhidding? Al hadt gy ook voor u zelve
het onderricht , in de pligtshetrachiingen , dat u door
de kerkelyke leerredenen gegeeven wordt , niet noodig,
(fchoon ik niet denken kan, dat myn Zuster verwaand
genoeg zal zyn van dit te zeggen :) moest het vlytig
bywoonen van den openbaarcn Godsdienst voor u echter
Met gewigtig genoeg zyn , nit aanmerking van het ftichtend voorbeeld, dat gy daar door aan minder geoefende
Kristcnen hunt geeven? Geeft gy integendeel niet zeker
een kw ad voorbeeld, door u zoo lang, gelyk gy tot
dus verre gedaan lack , van denzelven te 011ttEekken ,
I1.
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hoe fchoonfehynendo ook voor 't overige de redenen,
waarom gy zuiks doet, uw eigen hart mogen voorkoomen ? Wordcniet deeze en geene , die op u ziet, daar door
ceergerd, of tot dezelfde kleinagting van openlyke Gods.
dienitige byeenkomfien vervoerd ? Zal zich niet, al ware
bet ook maar onder uwe dienstbooden en naaste bekenden , even deeze onverfchilligheid, omtrent het vervullen
hunner uiterlykc pligten jegens God, in zynen dienst
inl.ruipen? en zal dus uw eigen hart u niet verwyten,
gy aan hun daar toe de eerfte gelcgenheid hebt ge.
geeven ? 6 ! Ik wenschte om de gehecle waereld niet,
rnyn hart my een foortgelyk verwyt kon doen, van
rnyn' naasten to hebben ge:rgerd , vooral, wanncer ik
grand had , om to hoopen , dat myn Godsdienftige yver,
naauw gezette wandel en het naarttig waarneemen myner
uitwendige pligten hen tot itichting, en ten voorbeeld,
hadden konnen-fcrekken!
•
„ Overweeg dit, myne berninde ARAMINTHA ! en Iaat
deeze herinnering, well( uit can regt broedcrlyk en voor
uw welzyn bekommerd harte voortkomt, zoo veel by
u gelden, dat gy u niet langer van de kristlyke verga.
deringen onthouden moogt, om u te voegen by den
hoop der fnoode verachters van den Godsdienst, die,
in onze dagen , helaas ! zoo zeer toeneernt. Gy kunt
u gewis van het onuitfpreekelyk groot nut van het Predikambt niet beter overtuigen , dan wanneer gy naauwkcurig acht geeft op de denkwyze, de redenen en den
wandel van die menfchen, welken de Leer van den Godsdienst verfmaaden, de kerk nooit bezoeken, zich van
de tafel des Heeren afhouden, en veel te hoop van
hunne wysheid denken, dat zy, gelyk andere gemeene
kristenen, noodig zouden hebben to leeven, coat goed
of kwaad zy. Gy kent menfehen genocg van dat flag,
maar, zeg my, zyn ze wel die pligtbcocfencndc, naauwgezette, voorzichtige verdraaraame menfehen, met
welken gy zoo gaarne zoudt leeven en omgaan ? wanneer gy nu ondervindt, dat zy de zoodanigcn niet zyn,
maar in tegendcel gewaar words, dat zy de ongebon.
dendile , heognioedigfte , met ziehzelven , met bun
noodlot, met de geheele waereld onvcrgenocgde zielen
zyn, regte geesfeis en plaaggeesten van de menschlyke
maatfchappy,,aan zich zelven niet getrouw, ik laat Etna
aall God of andere menfehen, zoo moeten immers deeze
bun-
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hunne Ilechte denkbeelden,
voortfpruiter. , billyk , by u die
verdacht
uit hunne
maaken,
handelwyze
alles wat
zy tegen het Predikambt en den openbaaren Godsdienst
inbrengen.
Dan , wat is de oorzaak, dat ze zoo zeer verbysterd
zyn? buicen twyfel deeze, dat ze alle gelegenheden myden,
waardoor zy aan hunnen pligt jegens God en den naasten
indagtig, op de kortheid en onzekerheid van hun leeven
opmerkzaam gemaakt , en op de eeuwigheid, en den dag
van rekenfchap en oordeel, geweezen konnen worden.
— o Ja, de Kerk is, in onze dagen , fchier de eenige
plaats, alwaar men waarheden hoort, die, hoe onaangenaam en hard ze 'ook klinken mogen in de ooren van
ontdarte en losbandige menfchen, aan hun in 't byzonder
echter gezegd moeten worden, en des te meer, naer
maate zy zich zelven minder kennen, en geneigd zyn,
om zich zelven te onderzoeken, hunne bedorvenheid en
gebreken op te merken , en zich daar over te fchaamen.
Diergelyke menfchen behoorden den Kristlyken Leeraar
te danken, om dat hy 't alleen is, die hun waarheden
zegt, hunne ondeugden by den regten naam noemt, en
hec fchandelyke van hunnen wandel hun onder 't oog
brengt, terwyl de wacreld hun van alle kanten vleit,
en hier niemand is, die zich onderwindt, om hen te oncicrhouden over dat geen, wat hen hunne trotsheid, heb.
zugt , neiging tot onregtvaardigheid en weelde, euvelnoedig, doet begaan. Wie zou zich durven veritouten,
01T1 aan zoo menig eenen met Ordeteekenen vercierden
roover van geheele landcn te zeggen, dat hy duizenden
duet klaagen en zugten over openbaare geweldenaaryen,
en daarom tot die onrechtvaardigen en fnooden behoort,
die geen hoop hebben konnen van in te gaan in de wooningen van deugd en gelukzaligheid, indien by 'c Diet
deedt, die daar, in de plaats van God, ftaat, om de gefchondene waarheid en gerechtigheid te verdeedigen en.
te handhaaven ?
3, Bedenk wat gy aan uwe opwasfende kinderen, aan
uwe dienstbooden , aan uwen naasten, verfchuldigd zyt;
maar nog veel meer, was de zorg voor uwen onficrflykea
geest, die bier voor een beter toekomend leeven aangekweekt , gevormd, en toebereid moet worden, van
vordert. Wie toch kan u zeggen, myne ARAMINTHA
hoe dra deeze geest van uwe handen geeischt, en de reit 2
ken-
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kenfchap van uwen tyd, en van de wyze waar op gy dies
befleed hebt, u afgevorderd kan worden, eene rekenfchap, die gy, zonder hulp van den Godsdienst, niet
Loopen kont, lamer tc zullen konnen afleggen. Verzaak dan het geloof niet, uwen Broeder , in zyne
tegenwoordige omftandiglcid , onderfteunt, en dat ook
waarlyk alleen uw toevlucht weezen rnoet, wanneer
eens , ten uwen opzichte, ook alle menschlykc pooginven ten eincle zullen zyn. ik zal u, waarfchynlyk
in deeze waereld niet meer zien: waar ook ! mogt het
eenmaal zyn, daar, waar ik hoop heb van te zullen
1;oomen, en waar alle deugdzaame, Godgetrouwe en
vroome menichen, voor ceuwig, met elkanderen zullen
vcreenigd zyn I"
Historie der Kwakers , hunne Leerflellingen, Leerwyze,
Zeden en Gebruiken , door Dr. c;: w. Aenmeri, Predikant te Tundere by Hamel. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Utrecht by A. v. Paddenburg en J. v. Vloten, 1779.
Behalven de l/oorreden 188 bladz. in gr. offavo.
mede levert ons de Eerwaerde Alberti, een gansch
H ierbefcheiden
en onpartydig bericht van de Gezintheid

der Kwakers; opgemaekt, ten deele uit hunne openbare Gefchriften, en ten deele uit ene gemeenzame verkeering , welke zyn Eerwaerde, geduurende zyn meer
clan tweejarig verblyf in Londen, met hun gehouden
heeTt.
In de eerfte plaatze geeft by ons ene beknopte Historic van de opkomst en den voortgang dier Gezintheid,
of een kort begrip van 't uitvoerige gcfchiedkundige be.
richt, dat William Sewel, zelf tot die Gezintheidbehoorende, door den druk gcmeen gemackt heeft. Dit bericht, dat , volgens zvn Eerwaerde, alle kenmerken van
geloofwaerdigheid hezit, loopt tot op het jacr 1717 ; en
scdert dien tyd is 'er,, zegt hy, in de Historic der Kwakers niets merkwaerdigs voorgevallen , dan de gewoone
cmlusten, die zy zich, door het weigeren der Tienden ,
op den hals halen; waer van onze Schryver in 't vervolg, als hy over dit onderwerp handelt , breeder gewag
maekt. Aen dit gefchiedkuncliz verflag is veorts gehccht
ene
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me korte levensbefchryving van yofia Martin, met welken de Eerwaerde Alberti, in de juren 1746 en 1747,
zees veel omgang gehad heeft; dien by voor den geleerdilen der Kwakers, en hunnen bekwaemften Voorflander,
in zyne dagen, hield; van waer by hem bovenal geftadig
raedpleegde, over deze en gene byzonderheden , tot die
Gezintheid betreklyk; 't welk hem te beter in flact ftelde, om 'er een nauwkeurig bericht van te geven.
Pat Bericht zelve, 't welk bier op volgt, gaet in de
eerfte plaetfe over de Leerflellingen , verder over den
Openbaren Godsdienst , en ten laetfte over de Levenswyze ,
Zeden en Gebruiken der Kwakers; waerby nog enige aukken in een Aenhangzel komen, die ter be yestiginge of
nadere ophelderinge fIrekken. Zyn Eerwaerde deelc ons,
met opzicht tot het een en ander , een gezetter en naeuwkeuriger verflag, waerop men zich verlaten kan, mode,
dan men tot nog bezat; en vlecht hier en daer onder
het zelve, by de opgave der gronden, op welken de
Kwakers hunne gevoelens en gedrag vestigen, zyne to.
genbedenkingen desaengaencle; 'c welk zyn Gefchrift,
by de voldoening der nieuwsgierigheid, des to leerzarner
maekt. — Hicr te Lande is doze Gezintheid genocgzacm
tot niet geloopen ; maer in Engeland komr, dezelve tot
nog als eon aenzienlyk Lichaem voor; 'c welk maekt dat
zy to meerder opmerkzaemheid vordercn, in de befchouwing der verfehillende Christlyke Genootfchappen ; waervan men zich enigermate eon uitgeftrekter begrip kan
vormen , als men 'c oog fleet op de volgende befehrvving,
welke do Eerwaerde Alberti oils- van de inrigting van bet
Kwakers-genootfchap geeft.
„ Alle maanden , zeat by, komen ecnigcn van elke
Gemecnte in eon Graaffchap, eons of meermaalen , near
gelange de Gemeencen groot zyn, zamen. Vier of ;;es
Gemeerten , meerder niet, meaken zulk cone maandelyk-he vergadering (monthly, meeting) uit wanneer claaroin
veele Gemeencen in con Graaffchap zyn; zo zyn 'or ook
inter, dan eerie van zulke maandelykfche Beenkomfien.
Doze zorgen voor 'c onderhoud der armen , onderzoeken
het gedrag van de leden hunner Gemeencen , laatcn zig
con volledig en zekcr verflag doen van de geboorcn Kinderen ; van die zich in den Echt willen begeeven; van
do begraa y enisfen ; van her lyden en de droevenisfen
banner breederen; welk alics zy in orde brengen, en in
I:^
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de daartoe befternde boeken optekenen; waaruit ze
uittrekzel maaken, en het de vierendeeljaarige vergaderingen voorleggen.
If Alle vierendeeljaaren naamlyk , komen cieVoornaanificn
van alle de maandlykfche Vergaderingen uit ecn Graaffchap zamn , het welk de vierendeeljaarige Vergaderingen (quaterly meetings) worden genocmd. Hier worden
nu zulke zaaken afgehandeld, die van gewigt zyn, en
voor de maandlykfche Vergaderingen te zwaar waren. Alle
de berichten van deze worden in orde gebragt , en cen
goed uittrekzel uit dezelve wordt vervaardigd, om het
de groote jaarlykfche Vergaderinge voor te leggen.
„Mlle jaar wordt, te London, cen algemeen Synode ge.
houden, in de Pinkflerweek , om dat dit de geregendite
tyd is, waarop Afgezondenen uit alle Landen, waar Gemeenten der Kwakers worden gevonden, komen kunnen,
Op deze groote en tairyke Vergadering word de toefland
aller Gemeenten onderzogt, van welke zy de zekerfle
berichten kunnen hebben. Zaaken, die het geheele Ge.
nootfchap aangaan, by voorbeeld, wanncer 'er onkosten
moeten worden gedaan, waartoe de fondfen moe t en gemaakt worden; wanneer zy hunnen Koning, door cen
Addres, hunne verpligting vvillen betuigen, het wells
dan bier moet worden opgefteld; wanneer zy hunnen
Godsdienst moeten verdedigen, waartoe als dan een be.
kwaam Man, een lid der Vergaderinge, verkozen worth
wanneer zy hunne lydende Leden moeten byftaan, en
dergelyke zaaken meer, zyn de voorwerpendezer Verg.deringe. Elk Kwaker heeft vryheid dezelve by te woo.
nen, en zyn gevoelen te uiten. En was betreft den
Voorzitter, de Kwakers geeven voor, dat Christus alleen
hun Voorzitter is; maar toont by zig by eenen of nicerAlle v oory al len
deren, dan hanger-) zy dien aan.
worden door men, flier toe verkoozen , of zigzelvnn
aangeevenden Schryver opgetekend, en in de daartoe be.
fiemde boeken opgefchreeven. Is men met alle zaaken
klaar ; dan warden eenigen verkoozcn , die ecn kort uittrekzel maaken uit alles , was voorgevalien is, bet welk
aan de vierendeeljaarige en maandelykfche Vergaderingen gezonden wordt (*). Deze Vergadering wordt met
den
(*) In bet Aanhangzel heeft onze Schryver zodanig eenen Brief
'ran j;Iar

tot

cen yo:e'be

bygebragt. Men vied 'er ond,r
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ien Godsdienst begonnen en ook geeindigd. Wy
)ehoeven niet te erinneren, dat deze geld:1116 , 3 van
let Kwakers-genootfchap van groote kloekheid getait .e, ea
lac deszelfs Stigter, de Vader der Kwakers, GEOR6L Fox,
o dom niet is geweest, als men hem doorgaande voortelt. Wanneer wy nu nog aanmerken, dat allcs
■,.eheim gehouden wordt, en, behalven het gemelcie uitrekzel, niets , van het geen op het Synode beflooten
s, aan den dag komt; dan zal men zig niet verwonde.en, dat de Engelfchen van de Kwakers zcggen, zy hidden
,en Gebied in bet Gebied , en konden, zoo ze wilden , daar
re allerwegen zyn verftrooid, veele dingen, ten nadeele
3es Lands, onderneemen.
ler anderen iu ,ene opgave der kosten, welken de Vrienden, geiuurende het verloopen jaer wegens de Tienden en Kerkelyke
iskainflen , geleden hadden. De Somme beliep in Eng.eland en
!Valles 2733 Ponden en meer, en in .1 erland 1552 Ponies en
Meer, dus ruim 4285 ponden of 47000 Holiandfche. Guldens. Dan
deze Kosten zouden , gelyk de Eerwaerde Alberti aenduid, zu
hoog niet loopen, byak!ien de Kwakers (zo zeal die helastigingen,
ewetenshalve, oordeelen niet te mogen betalen ,) zich wit hani. elbaerder in dit geval aanftelden, en den Rechter veeltyds nict
noodzaekten oin geweld te gebruiken. Zy laten zich name:yk,
met zelden , doer den Kerkelyken , dien ze fwaadlyk zyn eisch
ontzegd hebben, dagvaerden, en verfchynen niet; waer door zy
boven dat in boeten vervallen ; zomtyds laten zy zich, door hunne
onwilligheid, deswegens in de gevangenis opfluiten , en de Rechter moet den weg van geweld in. Vele Kerkelyken doen dit alle.s
korter af. Zy beedigen voor den Rechter de fomme , die de Kwaker hun verichuldigd is. En h:erop geeft de Rechter cen gerechtsdienaar volmagt, voor zo veel de fomme hedraegt, uit
den winkel of de goederen des fchuldigen Kwakers weg te remen. Deze verzet 'er zich wel niet tegen , (dat hem vermoedclyk ook flecht bekomen zoo ,) maar zomtyds fluit hy vooraf ;dies
toe; het welk den Gerechtsdienaer noodzaekt geweld te g,ebruiken, waerby de Kwaker altyd meer verliest. „ En dewyl het,
„ zegt onze Schryver,, daarby net altyd eerlyk toegaat ; dewyi
verder de onkosten, vooral by de gelleldheid der Engeifche
„ gerechten , vermenigvuldi0 worden; dan moet het ons niet
„ bevreemden, wanneer men ]test, dat een Kwaker, in plaars
„ van vyf ponden, die hy verpligt was te betailen, zestig pon.
„ den verlooren hebbe. Maar wie ziet niet , dat. hy 'er 'Leff
„ de oorzaak van is ?",
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Van de Goedheid en Wysheid Gods in de Natizur. Door
HENDRIK SANDER, PTQF, aan de Illustre School to Karclsruhe , en Honorair Lid des Genootfchaps van Lielhobberen
der Natuuronderzoekingen te Berlyn. Uit het Hoogduitsch
vertaaid , door J. v. m. Az. Te Utrecht by de Wed. j.
v. Schoonnoven, en te Aqeldani , by A. D. Sellfchap
en P. Huart, 173o. Behalyen het Voorwerk 391 bladz.
in gr. oeayo.

Z

y, die vermaak fcheppen in eene Godsdienfiige Natuurbefchouwing, dat is, met andere woorden, !rezegd, die zig, in hunne navorfchingen van de Werken
der Natuure, niet flegcs tot het befchouwen der Gewrogten bepaalen, mar 'cc zig tevens door tragten op
te leiden ter verhecriykinge der cerfle Oorzaak van dat
rill s, zullen dit Gcfchrift van Profesfor Sander met eene
leerryke vergenoeging kunnen doorbladcren. Dceze oplettende Natuarbefehouwor, het oog flaande op Gods
Goedheid en Wyshcid, in ailes zo duidelyk doorfiraalemdc, flelt ons deseangaande eerie reeks van befpiegelingen voor , in welken hy onze aandagt vestigt, zo op de
algemeene inrigting der Natuure, als op een aantal van
byzonderheden; die alien te zamen loopen , om ons met
eene ecrbicdige verwondering over Gods Goeclheid cn
Wysheid te vervullen. In de voordragt van dit allcs
toont hy eene uitgearekte beleezenheid en kundigheid
nopens dit onderwerp, mitsgaders eene oordeelkundige
keuze in de menigte der voorwerpen, die zig aan hem
°Non: en in de wyze van voorftellen bedient by zig
van eene taal en fchikking, weike den ervaaren niet te
laag of te gemeen, en den minkundigen niet vcrneven
of to afgetrokken is; des Leezers van verfchillende bekwaamheden hicromtrent voldoening vinden; terwyl ze
'er,, op cene treffende manier, door genoopt worden,
om den alwyzen en volmaakt goeden BIlierder des HeelMen
als, met ce p gevoclig harte, to eerbiedigen.
oordeele hier van eenigerrnaate, nit het volgende gedce1tc van des. Hoogleeraars opmerking, nopens den algemeencn zamenhang in de Natuur, waarin hy zig, under
anderen, over de inrigting van de Land- en Watcrryke
Gorden, en de fchikking der Aardc, aldus uitiaat.

GODS

connw:ID

Et WTSITEID

5 De land- en waterrijke warden zijn voor de Menfehen , Plarcen en Dieren, ongeache henna fchier calvelooflijkc verfchcidenheid, zoo bekwaam verdeeld, (lac zij
alle overal vocclzel en verblijf vinden. Waren alle bergen aim cone plaats, hoe veele dampen, hoe veele wof.
ken, hoc veel regen, had men daar niet? Was een ganseh
wacrelddeel enkel dal, zoo had men veele kruiden, maar
echter gcen metaolen, geene {le:nen, gem groote {foramen, en hoe veele verwoestingen zoude de wind daar
aani-igten , wanneer hij door geene bolwerken wierd to
rug geliouden ? Hoe veele duizenden menfchen zouden
tot de dorfte en finaakloolle dingen toevlugt moeten nomen, wanneer 'er gecn zeevisfen tot ons kwamen ? En
hoe veele menfchen zouden, in eenen dunren tijd, vaa
honer verteeren, wanneer de zee hun nice vocdde.
Maar in die groote onafmectelijke waterwacreld is nog
nimmer fehaarSheid of gebrck ontftaan ! Was de aarde
overal even warm, of even koud, was 'er gcen
ling onder de laagen der aarde, zoo zoude 'er in lange
zoo veele diercn niet aanwezig zijn, en hoe klein waare
Diet het plantenrijk ? Hoe veele duizenden foorten van
leevende wezens waaren 'er dan nimmer vet ichecnen
Noesten wij onze T-victaalen misien, van welke ftoffe
zouden wij als dan onze onontbeerbaare werktuigen vervaarcligen ? \ATaarmedc zouden wij de boomcn vcilen ? de
rotzen klooven ? Scheepen en huizen bouwen ? Hoe
zouden wij over de aarde meester worden? Hoe veele
voordeelen in de maatfchappij, hoe veele gemokken zouden wij verliezen in den handel, wanneer w i j waaren togen waaren zouden verruilen, en geene vaste, bruikbaare, zeldzaame, kostbaore, deelbaare Itoffen tot vergoeding van andere dingen konden levercn ? Wilden wij de
oppervlakte der aarde losfer, fponfiauzer hebbcn, dan
zij is, zoo zouden wij met ooze
palleizen ,
buizen , magazijnen, en tuighuizen vcrzinken , het re,
genwater zou 'er to zeer indringen, en de vastighcid der
n rondtteuncn daar bij lijden; zoo zouden veele Infekten
de aarde moeten verialten , en wij zouden hun verlies rased
gevocien; zoo zou en de minfte pianten in de weeke
grand vast blijven Do ondervinding hcefc gcleerd,
dat in 't voorjaar, wannecr de vorst 'l i t: do aarde trok t do
grand en hoeUlecnen, die t‘cn rrih-iCten zoo clicp nict on.
tier do aarde liggcn dat
yOrSt 't.r Met onLierkankoinen,
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beweegbaar en /os worden. De groeven moeten derhalve
voor de fteenen ten minften een halve roede diep gegra.
y en worden, wijl in koude landen de vorst zoo diep indringen kan. Was de grond nog drooger, harder en
vaster, hoe veel moeite zouden wij dan moeten aanwenden, om dezelve te bewerken ? Zou dan de zagtclruppe.
lende regen in dezelve kunnen indringen, of zou God
alle de wetten near welken zich de dampkring weer van
zijn waterdeelen ontlast , moeten veranderen ? Wie vindt
jets in het onmeetbaar rijk der Natuur, dat nergens toe
nut is? Hoe veele oogmerken hereikt de Schepper niet
door een eenigen boom! Het is eene verzameling van
gewasfen die alle boven elkand
er flean , en met hun verbaazend aantal eene zeer kleine ruirnte beflaan. Van de
onderfte vezelen der wortel tot de uiterfte toppen der
takken, is dezelve met kleine Infekten bezel. Zij ver,
deelen zich als op denzelven , en bevolken alle reeten
en fpioeten. Aan den-voet der ftam vindt men mos en
paddeftoelen. Tot de duizenden knoppcn, die dikwijls
eec kleine boom heefr, is een groote menigte fappen
noodig , bar toe fchiet hij diepe wortelen, en zuigt
dear, waar de kleine planten niet konnen indringen , die
alleen de bovenfte zwarte aardc beflaan, zijn voedzel.
Alie zijne takken worden in 't voorjaar met loof beciekt,
op dac door deeze duizenden van zuigopeningen nog
een aanmerkelijker voorraad van voedende fappen opgetrokken worde. Het aantal bladeren, die te famen genomen een ongelooflyke uitgebreidheid beflaan, dienen
te gelijk, om de dear onder fteande laager gewasfen tegen de middag hitte te befchermen, in die verkwikkelij.
ke fchaduwe zoeken de dieren verkoeling, en bun leger,
en zelcere rust voor hunne jongen; en wie weet niet dat
het zelfs voor den mensch, voor den reiziger en zich
ocfenende , voor den vorst en daglooner,, voor den
jongeling en de tedcre van het beminnelijk geflacht een
Bier zoetfte genoegens is, in de ftille fchaduwe eencr
eike , olm , of lindeboom , onder bet natuurlijk gewelf
van bet zagte groen, midden in den ballet-I-lender) gear
tier fchoonfte bloemen, in 't gezigt van een voorbijfehictenden firoom, aan de hand van een mcdegevoelig
Inctisch , of alleen , met een /lane dat geopend is om de
fchoone voorwerpen , de well:en Gods , de pracht der
Natuur re berchouwen, en in dien drang van gevoel,
b ij
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bij het zwellen der zicle, het oog vol dankbaare traanen , met bevende linpen ten hemel op tehelFen, en Gods
overalftroomende Goedheid aan ons en zijne onteibaare
feheplelen , ftilzwijgend to gevoelen ! Door even deeze
kunitig gewerkte bladen waasfemt de boom beftendig van
alle zijden uit, en deeze fijne onzigtbaare regen bevogtigd onbemerkt de om hem flaande gewasfen. Aan den
flam, in de hoeken der armen en takken draagc hij het
gebroed van veele kleine gcvleugelde cn ongsevieugelde
dieren , de vogelen vertrouvven hem hunne nesten, en
gebruiken de digt belommerde takken voor hun Concert
zaal, cn geeven zich op dit meesterank der natuur over,
aan het verrukkend genot eener cerlijke liefde. Neste',
den zij op de vlakkc grond, zoo zouden de meeste eieren van de menfchen vertreden, van de vosfen verflonden, en van den regen en daauw koud worden, de ouden zouden alle oogenblikken in het broeden gettoort
worden, en de weinige jongen, die nog voordlewamen
zouden flechts cenen dag in 't leven blijven. Intuslchen
bereid de Natuur aan deeze trotfe gebouwen, Bien de
winden flechts zelden omwerpen, en geene der roofdieren plunderen kunnen, veele duizenden bloeizems —
En niets haalt bij de pracht des TULPENBOOMs , die
mijne medeburgeren in den fehoonen luschof van onzen
Vorst reeds dikwijls bewonderd hebben I — Het tedere weefzel der bloemen valt af, en laat lijviger vragten, besfen of kernen in een onbefchrijflijke menigtc agter. Door de hoogte, die de natuur hen gegeeven heeft ,
verftrooit de wind dezelve, en de vogels zelve brengen
dikwijls de zaaden daar van in andere ftreeken, en , voeren van daar weder andere gewasfen over naar hunne
wooningen. De ontelbaare haarbuisjens veranderen hoe
meer de boom, tot zijn middelfte tijd naderd, in vast en
hard hour, en wanneer ons de natuur niet zoo veel flerke lange boomen zoo good koop gaf, waarmede zouden
wij zoo veele natuurlijke en gemaakte behoeften vervullen ? Zelfs dc bast dient den Looicren ter bereiding
van het lecicr, men haalt van denzelven de Swnak ,
om het leder to verwen , als oole dc tcer en harst , (lax
men pcic , zegollak, en zo veel andere dingen van maakt;
kopal en berniteen ';ilocijen uit de boomen, de zocre
fappen, die uit de biaderen zwecten, maikcn, dat de
mieren op en van dezelven afloopen ; nit de Berlen tap:
ra:n
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men bovcndien een foort van goed water; van den
kurkboom draagen wij de bast onder den fukkelenden
voet; hat Manchesterhout op Jamaica levert eene netvormige fchors, die naar kanten zweemt, en even zoo
gebruikt words. Wie onzer zou, wanneer hij
bij het plan der waereld tot, raadgever was gebruikt ,
zoo veele ooumerken in 661-len boom vereenigd hebben?
En hoe veele millioenen boomen flaan 'er niet op den
aardbodem? Hoc veelc duizendcn verrotten alle jaaren,
worden omgehouwen en verbruikt?''.

Verzanzeling van onuitgegeevene Stukken , tot opheldering der
Vaderlandfche Ilistorie, opgezogt, byeengebragt en met
eenige aanmerkingen opgehelderd , door Mr. P. PONDA1Vf
Prof. in de Rechten to Utrecht en Historiefchryver van
Gelderland. Tweede Deel. Te Utrecht by B. Wild,
1779. Behalven het Voorbericht en den Inhoud 388 bladz.
in gr. oetavo.
Y' die de leerzaame nuttigheid deezer Verzamelinge,
zo ten opzigte van de byeengebragte Papieren zelven, als der nevenFgaantie oordeelkundige aanmerkingen,
nopens verfcheiden bvzonderheden, nit her doorbladeren
van 't eerfle Deel hebben leeren kcimen, zullen ongetwyfcld den inhoud van dit tweede Deel met geen minder genoegen nafpooren. Men zal terflond gewaar worden, dat het insgelyks beantwoordt, aan 'c geen wy,,
nopens het pryzenswaardige oogmerk , en de loflyke manier van uitvoering deezes Werks, onlangs gezegd hebben (*); en de Lief hebbers onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen zullen 'er vcrfcheiden Stukken in ontmooten , waarvan ze met vrtigt gebruik kunnen maaken, 't
zy ter opheidcringe of ter nadere bcvcstiginge van deeze
cn ocenc opmcrkzaame voorvallen. De Hoogleeraar,, zig,
in 't voorige Deel , tot de Papieren van het jaar 1576
bepaald hebbende, rnaakt in deezcn een aanvang van het
mededeelen der Stukken, die hem , met betrekking tot
bet jaar 1577, ter hand gekomen zyn ; en het thans afge=
gceven loops van den eerfien yanuaiy , tot aan den zesen.
(4') Zic

Vad. Letteroef.

D, bl, 452, 453-
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en- twintiggen yuny. Het meerendeel der Papieren, daar
in vervat, is betrekkelyk tot de onderhandelingen der
Staaten, met y of in betrekking , tot Don ,an; en derzelvet aanhoudende poogingen, ten einde de listige aanflagen van dien Landvoogd tegen to gaan; vooral to bowerken dat men ontflaagen mogte worden van de Spaanfche
bezettingen; en niet to rusten voor dat Don yan de
Spaanfche krygsmagt het Land daadiyk deed ruimen;
of anders to befluiten om hem kragtdaadig tegenfland
te bieden. Een aantal van Stukken, daartoe behoorende, zo van de Staaten in 't algemeen, en van deeze
of geene Gewesten, en Steden in dezelven in 't byzonder ; ak van Don Tan en Prins Willem, mitsgaders
van anderen, die voornaarillyk de hand in dit work hadden ; ftrekt hier ter nadere verklaaringe of verfterking
der berigten onzer Gefchiedfchryveren, nopens het
voorgevallene in die dagen. Behalven de Papieren tot
dit onderwerp betrekkelyk, ontmoeten we bier ook de
tot nog, zo veel wy weeten, onuitgegeeven Forme van
Eed, door de Algemeene Staaten, in navolging van die
van Holland en Zeeland, voor die geenen, welken, uit
hoofde der Gentfche bevreediginge , weder in de Nederlanden komen; met het nevensgaande Berigtfchrift der
voorfz. Staten aan die van Arnhem. En voorts doet
ons de Hoogleeraar, in zyne nevensgaande ophelderende
aantekeningen, tevens bier en daar opmerken, hoe 'er
zig nu en dan voetfpooren vertoonen, welken doen blyken, dat veelen, (overeenkomflig met het geen zyn
Ed. desaangaande in 't voorige Deel te berde gebragt
heeft (*),) nog needs oplettend bleeven , op het bereiden der gemoederen, tot het aangaan van een naauwer
Verbond tusfchen de nabuurige Gewesten (t).
Tot
(*) Ad. hi. 453-456.
(f) Men belpeurt dit, naar des Hoogleeraars aantekening, vry
duictelyk , in eene opgave der PoinElen om daarover op de Qum,
tiersvergaderingen van Gelderland to beraadflagen, getekend 16 yamorij 77. Onder deezen wordt ook gewag gemaakt van het verzoeken van een wider volmacht voor de Gedeputeerden, om
andere naebuer Heeren and Prunden, tot waelvaert van den Lando, te communiceren; en voorgeflaagen , of het Met raadzaam zou
zyn, met de Naebuerlanden ende vrunden, 't zy dan die van u.
TCECILT, OVERYSSEL VRIESLANT , GRONINGEN,
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Tot eon {hal , uit de bovengemelde Stukken , raakendeDon ;fan, om den Lec'zer deswegens nog iets voor to
draagcn, dine het volgende gedeelte eener RenzonfIran_
tie, in den jaare 1 577 gefchreeven, op 't flack van de tegenwoordige troubles , met advertisfement , wat voet men beboort to nemen; waar uit men ziec , welke gegrunde recienen 'er waren , om den Landvoogd , niec tegcnftaande
aile zyne mooie woorden, te wantrouwen; waaromtrent
dceze Remorifirant zig zeer hartlyk uitdrukt.
Met
goede corrspondic te holden, mid de een den anderen to helpen in
de aenliggende modem
„ Uit dit voorilel van bcraadflagingen, zegt de Hoogleeraar,,
kan men, onzes bedunkens , niet onduidelyk zien, dat de Gedeputeerden reeds overtuigd waren van de nuttigheid en noodzakelykheid, ow z i g met de nabuurige Gewesten in een nader Correspondentie of Verbond, tot onderlinge hulp , te begeeven. Men
had reeds wel te vooren eenige openinge gehad ende gekrecgen,
tot het aangaan van eene zodanige onderlinge verbintenis: men
had ook reeds eenige onderhandelingen dienaangaande mat cenige
der Nabuuren onderhouden, gelyk ik voorheen getoond heb.
Doch die onderhandelingen fchynen voor als nog heimelyk voortgezet, en gees onderwerp van Liverweeging geweest to zyn, ter
voile Staatsverga ,fering der Quartieren. Dewyl nu de Conantisfie ,
waarop de Lancifehaps Gedeputeerden waren aangefteld, zig tot
zullte onderhandelingen niet uitftrekte, hebben dezelve vmeemi
by deezen dit Stuk ter overweeginge aan de Staaten te moe:en
voorftcllen. Ook vinden wy vervolgens, dat het Ouartier van
Veluwe , op den 23 January daaraanvolgende, goed gevonden
heeft, hier op de volgende Refolutie to neemen.
„ Alloc die jetzige ellendige geftalte dozer Landen eyscht en„ de forderrt, dat guede Correspondentie mytten Nasbuerheren en„ de Landon gehaiden, ende inytten "elven communiciert wurde
tort gemeiner wolfaerrt , let fich die Landtichap vaa Vel .wen
„ gefallen, dat men doer toe der Deputierden volmacht fall behoeren time doen extendiren , und tg'none algere::tz gedacn
(inhaltz des verbaels und fchriften , ciaervan verlefen worden)
„ ratificieren; doch mydt den aeuhanck , dat die GAeputierden
„ in gewichtige fchware faecken mytten Naeherheren tend Lan„ den nyet fullen wugen inwylhgen, hondelen ende conctudieren ,
„ clan op behaeg,en der Landtfchap, ende repot a;m Lk:delver,,
„ — enz.”
„ Men mag dit weder aenmerken, als een verderen flap,
waardoor hat aangaan van een nader Verbond tusichon de biabuurige GQWCitell Vell als voortugeid is i;ewurcicta.”
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Met den aanvang van dit Papier wont deszelfs Opftel, hoe men, uit de inzigten en maatregelen van 't

Spaanfche Hof; micsgaders uit het gedrag door Don y an
van den beginne of gehouden, en nog agtervolgd; als
mede uit den inhoud van eenige ontdekte brieven, zo
van zyne Majefleit als van Don ran, ontegenzeglyk genoeg kan opmaaken, dat men,
'er ook voorgegeevan ingeboezemd moge woren, niets anders bedoelt,
dan wraak te neemen over het voorgevallen, door een
flraffen en geweldigen oorlog, ter volkomener vestiginge
der Dwingelandye, hicr te Lande. 't Staat des by hem
vast, dat Don ran, met de daartoe noodige Inftrudie,
voorzien zy ; en dat zyne tegenwoordige bedoeling alken is, tyd te winnen, de Staateu in fuspenfie te hot'.
den , en te procureeren eenig veritand met zommigen,
om des te beter te effedueeren zyn voorneemen, naar
de Inftrudie, die hy by hem mag hebben. En daarop
vervolgt hy aldus:
„ Infalcker voegen, dat men niet goets en is verwachtende van de woorden en de beloften by Don Jan
gedaen, maar eer gehele oorloge, tot dewelcke moet
verfien worden in tycs met behoorlike remedien, die
myn Heeren nae d'exigentie van der faken zullen bevinden te behooren.
„ Confidererende niettemin alle faken, ooc de meeste
van de principaelfte ftercten in handen zynde van de Staten, ende daer mede de vyerige deliberatie van den
Spaenjarden te verjagen, men moet geloven, dat Don Jan
hem' niet en fal willen verclaren, nosh foo haest openlye oorloge te voeg en, tegen de Staten, maer fal alle
rniddelen foccken om hem te onderhouden, foo hy tot
noch toe gedaen heeft, met fchoone woorden, doende
hun verftaen, dat hy van meinige is, de Spaenjarden te
doen vertrecken, ende dat van gelycken de intentie van
Fyne Mar. fulck is, gelyc hy airede gedaen heeft , fonder nochtans jeer te volbrengen, ende ooc dat hy daerantusfchen de Staten fal meynen te Mellen in disfentie,
ende die te verblinden , om geen verder gereetfchap van
oorloge te maken, hem fterc makende niettemin op Cyr.der fyden met alle mogelyke middelen.
„ 't Welc genoeg betoonen de pointen , die hy den Gedeputierden van de Staten, lestmael vergadert zynde tot
Namen, voorgehouden heeft, gemerct dat (zynde van
may-
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neyninge or last helabende de Spacrjarden te doen ver.
trecicen) by behoordc tenlont. 't feifde te volbreno.cn,
foo haest als de Gedepucierden gecomen waren, wefende
00e verfekert van andere twee pointen, van de welcke
by te voren difliculteit hadde gernaect, fonder dat eenIchfins by begeerde te veranderen den eerflen begonflen
treyn, ende genornen met myn Heeren de Commisfarisfen lestmael gefonden tot Luxenborch, noch ooc de fake te Mellen in nieuwe fwaricheit, verfoeckende vooral
wacht ende Overfle derfelver mecten gyfelaers, fonder
principaeien jeets te refolveren, alles om de faken op
Dieus te tarderen, ende den Staten te abuferen.
„ Voorts procederende ter goeder trouwen, ende wil.
lende hebben cenige wacht van Staten Volck, en was
Diet van noode fulcken Hooft ce begeren, oft alftreken
Volck, als by begeert heeft, myn Heer van Hierges
ende fyn volck: Dan overrnits by in defe fake vertu°.
ninge doer hem den Staten oft hun Volck tc betrouwen,
behoorde hem te ftelicn in hunne discrctie ende tenemcn
fulcken y olk ende Overite voor zyn wacht, als de Stat en hem fouden willen gevcn, te racer de voorsz. Staten
van te voren hem geweigerd hadden den felven Hcere
Hierges; oftc ten minflen van dat point voldaan wefendc, by en behoordc geenc gyfciacrs tc verioecken, ofte
ingeval by die begeerde (alf() dit point eenigchfins alleen
was verdrachlye) by behooren hem gantsch gedeportccrt tc hebben van 'c kiefen van de wacht, gen-ierct dat
by de gyfelaers alleen, Pcrfonen van groeter qualiteit,
by hem behoorde te contenteren, aengaende de verfekeringe van fyn perfoon, hoewel noclatans dat d'een noch
(Fancier van geenen noode en was, ten zy dat by procedicrde ter goctler trouwen.
„ In thicker voegen, dat men uit de voornoemde
poincten anders Diet en can rapen , dan alleenlyc dat
Don Jan rnoct hebben een vast betrouwen, dat by metten Heere Hierges grootlyc mcinde fyn profyt te doen,
gelyc by ooc lekerlyc foude doen, hem houdende voor
fvn Feel met s000 oudc Soldaccm in eenc van tic principaelfle Static van Brabant, ooc van Mechelen, dcwelcIe fulckcn naiddel foude winnen fonder Boot of Bach,
timer de Spacujarden met idle hunne macht fouden genoech re doen hebben om die re crygcn, code wefencie
boven lien veltmeester (gelyc by zyn foude deur middcl

ONUITGEGEEVENE STLIKKEN.

257

del van de Spaenfche lichte peerden ende andere ruytcren , die by gereet heeft) by foude ooc lichtelyc fynen
voet binnen defe Stadt van Brusfel crygen, 't weld; fyn
principale buyt hehoort te zyn. Ende dat gefehict zynde (waervan onfe Heere Godt u wil bewaren,) hy fou.
de fonder faute torts wet verhopen meister te zyn van
den meesten deel van de andere Steden ende Stercten , tea
minften van de gene die geconftitucert zyn uit Hollant
ende Zeclant.
„ Ende al eer foo verre te comen , foude fuicken
fchade op 't Landt doen, fulcx dat der Staten Geconfedereerde qualyc mogelyc zyn foude hem te refilteren by
faulte van gelde, 't welt tegenwoordig quaet om crygen is; ende alfo foude het al comen cc failleren, 't
welt ten eeuwigen dage foude beclaechlyk wefen. Ofte
indien hy niet en tendiert directement tot defe proye,
en dat men geen perikel en waer verwachtendc van myn
Beer van Hierges, foo men mochte geloven, foo moet
men verthen dit point voorgeworpen cc. hebben, om ecne nieuwe dilayinge, wetende dat de Heer van Hierges
foude veel tyts behoeven, eer hy gereet foude zyn, om
met fyn volck te trecken, om dieswille by die ter hand
en heeft, noch ooc betaelt en zyn. Ende dat ooc tot
dien einde men behoorde eerst ende vooral te communi.
ceren metten felven Heer Hierges, meynende daerentusfchen de Staten te flaen, foo men verftaet, dat by hem
alrecie zoude gevanteerc hebben; wefende alle de voorn.
argumenten foo nootlyc ende evident, dat de gene die
niet en feet, ofte en merct, dat Don Jan procediert ter
quader trouwen (fprekende vrylyck) die is blindt van
verftande, ende en zal niet wys zyn, clan als 'c calf vcrdroncken is.
„ Sonder dat de verfekeringe, die by Don Jan den
Gedeputierden met fchoone woorden oft eedt gcdaen
zyn, eenichfins behooren cc moveren, te weten van fyn
geloften te volbrengen, cnde tcr goeder trouwen ce proeederen; gemerct dat bet is eene gewoonlike costume
van de Princen, tracterende met hunne fubjecten, gealtereert van appointemente, hunne geloften niet te obferveren, hoe groot encie vast dat fy fyn, naeciemael fy de
bovenhandc hebben geeregen van hunne Taken , gelyc
cleielve Don Jan airede wet betoont heeft, niet alleenlye in 'c Conincryck van Grenade (eenen iezeliken ben REEL. AU>. LETT. NO. 6,
S
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kent) maer ooc, (gelyc men fecht) daerna in 't eylandt van Sardayne, hun fonderende de Princen aengaende dic point op [de woorden] van Julius Cxfar,,
Si jus violandum est , imperil caufa violandum: wordt daer
by ooc gevoecht den ordinaris regel, quod Hcereticis non
fit fervanda fides, dewelcke de Spaenjarden fonder twyvel fouden willen appliceren op ons in 't generael, om
getractiert te hebben ende noch verftande metten Prince van Orangnien te houden, volgende nochtans de Pacificatie alrede gemaect. Men mach ooc prefuppoferen , dan Don Jan, ter begeerte van die van den Rade
ende Inquifitie van Spaenien , om de fubtylheit wille,
voor fyn vertreck gedaen fal hebben eenen eed ter contrarien, by denweicken den lesten, die hy alhier foude
mogen doen, van geender weerden en foude zyn , gelyk men leest van Caries den VIII, Coninck van Vrancryck , die gefworen hebbende der Florentinen in hunne
handen wederom te geven de Stad van Pifa, excufierde
hem naderhandt, dat hy te voren die van Fife gefworen handen te houden in liberteyt tegen de Florentinen, foo dat vermaent Joncker Franfen Guichiardin in
den 2 boeck van de Historien van Italien, 't welc ooc
foude mogen gevcrwt worden door de rechte Canonem,
feggende, Quod juramentum contrarium priori non teneat , quaff
infirmatum per prius , fulcx datter anders niet en is, dan
den Spaenjard doet comen tot fyn voornemen in geval
van dominatie.
39 Daerom om te fchouwen alle periculen, ende fuyverlyc te procederen, gemerct de fake foo vee] niet en
iinporteert , ende dat de Spaenjarden (wefende in het
middel van den Lande) ons wercx genoech geven , fonder ons te ftellen in andere fwaricheit oft vorder perikel
foo apparent , dunct my onder correctie, dat myn Heren fullen feer wel doen te veranderen defe leste refolutie met Don Jan genomen, ende den eerften voet te hernemen, te weten , dat voor af by doe vertreeken metter daet den Spaenjarden, ende de Stercten, ende Steden, die fy houden, te ftellen in de handen van de Staten, ende dat gedaen fynde, men fal hem ontvangen met
fuicke goede ende ftercke capitulatien, nochthans al
waer 't dat hy anders wilde procederen dan goer, Beene
occafie en hebbe noch macht, om te executieren , ende
y our te houden eenige faken, den Staten ende privilegiert
van
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van den Lande fchadelyc ende contrarierende. Want anderfins het quaet dat wy hebben willen fchouwen , zoude nu wederom comen met dobbel betalinge ende gehele
ende lesce bederfnisfe.
:1 Ende om hem te excuferen de Staten oft hunne Gedeputierden van 't gene, dat zy alrede Don Jan zouden
geaccordiert (*) hebben de poincten, by hem lestmael
voorgeleit; fy Cullen mo g en przetexeren het gebroken
byftand, 't welc de Spaenjarden gedaen hadden, willende
nemen de itercte van Tolhuis ende andere daer omtrent ;
vide daer mede apprehenfie van den Grave van Arenberch gedaen by het Staten volck ten felven tyde. Ende
dat daerom de Gedeputierde, hun vindende als dan by
Don Johan, fauden van fin geweest zyn, de voorz: conditien te amplecteren, ende de felffle te teikenen, deur
vreefe van gevangen te warden, foo verre zy anders
niet gedaen en hadden. Ooc foude men mogen prwteiceren , dat fommige van de gyfelaers niet wel te pasfe eft
waren, om hun to transporteren ter plaetfen daar by
hun begeerde. Ende men folde ooc wel mogen verfoecken, dat de Bisfchop van Luyck eenige gyfelaers alhier
in plaetfe van de andere foude fenden, gemercs dat men
noch.
(*) Het is, by mange' van aanwyzing, niet zeker te melden,
door wien , en bepaaldlyk wanneer, in 't jaar 1577, deeze Remonfirantie opgeileld zy; dan de Hoogleeraar gist niet ongegrond,
dat dezelve door een of ander lid der Vergaderinge van de Algemeene Staaten op het papier gebragt, en voor zyn Advys ingeleverd zal zyn , wanneer men ter a ■gemeene Staatsvergadering raadpleegde, hoe zig, ten opzigte van de onderhandelingen met Den
verder te gedraagen. Vermoedlyk zal dit Advys, vervolgt
hy,, door andere Leden overgenomen en afgefchreven zyn,
bet aan de Stanton hunner Gewesten, tot derzeiver narigt, over
te zenden. En het bier opgemelde , nopens de pointen Don yan
alrede geaccordiert, maakt den Hoogleeraar vry om het inleveren deezer Remonfirantie tot bet begin van January des jaars
1577 te brengen. „ BOR zegt by, verhaalt ons B. X. bl. 770.
„ dit wel de Gedeputeerden der Staaten met Don Jan tot March
„ eenige Capitulatie gemaakt hebben; maar dat dezelve by de Staa„ ten Generaal den 9 Januarii is gedefavoyeert, en voor nul en van
„ geender w erde verklaert en ivederroepen gewerden. Het is over„ zu!ks meet. dan waarfchynlyk, dat deeze Remonfirantie toen ant„ worpen en ingeleverd zy om de Staaten tot zodanige verkla„ ring, en befluit, over to halen.”
S
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noch niet verfekert en was, van wcicke f\rde het foude
mogen houden; ende dat cesfercride de Kcyfer Lilt fyn
autoriteit foude mogen bevelen, dat do ilisfehop dad
y e gevangen zoude blyven houden, als wefende Prinfe
fubject den Rycke; in bet welck-, de voorn. Staten ooc
louden behooren min fwaricheyt te maken, gemerct dor_
Don Johan alrede tegen bun gebruyct heeft van loo v(le ace. gelycke prctextcn, dan te verwachten eenige in_
convenienten, 't weick bier naeinals niet om betcren en
foude zyn."
Voorts hebben wy,, nopens dit tweede Stuk deczer
Verzamelinge, nog te melden, dat bet z.elve, gramlvks , als gezegd is , gaande over het voorgevalten met
Don ran, wel byzonder cen aantal van Stukken Midst,
die ftrekken ter ophelderinge van dc Utrechtfche Gefchiedenisfen in doze dagcn; inzonderheid nopens de bernagtiging van het Kasteel Vredenburg, en de daaropgeyolgde uitdryving der vrectride bezetting; 't welk des
Prinfen ooginerk, om die Provincie, door 't geeven van
Satisfadie, wader onder zyn Stadhouderichap te
, ten laatfte met den gcwenschten uitflag begunftigdc.
Pervolg van Papieren over de Drostendienfien in Overysfel , en 't
daarointrent voorgevallen met yonkheer j. DERK V. D. ciam.LEN,
Beer van den Pol.

r

en tweede vervolg op het Gefchrift-, getyteld : Regent, behest
de gewisfelde Papieren, tusfchen Ridderfchap en Steden, do
Staaten van Overysfel, ter eener,, en yr. van der Capellen ter anJere zyde , zedert r9 06tober tot 3 December 1779; dienende
om de verzameling der Authentieke Stukken, tot de Overysfelfche Handelingen, in dit geval behoorende, verder te votrekkcn.
Voorts zyn ons ter hand gekomen , Vrypostige Avimerking.n

ket Antwoord atm den Heer nit Twenth , door cen Koopman el ....
in Deventer. Do Antwoordfchryver worth in decze Aainerkin-

gen , (en by fchynt hot verdiend to hebben ,) vry Icherp behandeld,

mitsgaders ernifig gewaarfchuwd ,.om vaortaan omzigtiger to zyn,
zo by zig Diet gaarne gevoeliger op de kneads wit laaten Moppet/.
Wat het weezenlyke van deeze Aanmerkingen hetreft, dezelvcn
gaan hoofdzattidyk over de twee ftellingcn, welken de Antwoorclfchryver ondernomen had te bewyzen. „ Dat de twee ordinaris
„ Drostendienfien , die als nog van den Landman in OVERYSSEL
vertigt worcien , door der Staaten Refolutie van den IS Mart
„ 1631. Diet zyn Mgetrokken. _,En z. dat, fellow) zulks gebeurd
mug-
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„ mogte zyn , derzelver afichaffing, zoo als die teen gefchied is ,
voor goon Charter, of Vrvbrief, kan gehouden women." Het
een en an er point wordt bier ten bondigfle wederlegd; zelfs op
de eigcn gronden vm den Antwoordfchryver; toegeftaan zynde,
(hot goon enter aan merkelyke te,:zenfpraak onderworpen is ,) dat
de Diostendienflen , aangemcrkt als Ogren, ook voor het laar
1631, huffier op een wettig regt van de 'Boeren gevorderd hebben
kutinen worden.
Voorts dicnen deeze Aanmerkingen
ter outvouwinge van de ongegrendheid, of zeifs ongerymdheid ,
van deeze en geene hyzondere redeneeringen of flellige betuigin.
gen des Antwoordlchryvers; en ten la tile verledigt zig de Autheur tot eene foort van vordcediging dos CbaraEleis van yr. van
iler Capellen; tegen de haatlyke affebetfing, die de Antwoordfehryvet van 't zeive, op cone hoonende wyze, gemaald heeft. Het
gmtfche beloop dient, om ons to bevestigen in het denkbeeld
des Autheurs , dat de Antwoo,dfchryver de man Met is , die met
vrucht gebruikt kan wordcn, om de wettigheid dor Drostendienften te verdeedigen. „ Zyn 'or," zegt by &atom, niet ten on•
rogte, by 't maaken deezer Aanmerkingen , ., Zyn 'er onder de
„ Heeren Drosten, met welkcr kennis dit antwoord werdt opge„ field en in 't licht gegeeven ; waailyk decze gingen in het nit„ kippen van den verdeediger hunner zaake niet zeer beraaden te
work. Anders zyn de aosten eenigzins te beldaagen, dat hun„ no belangen in zoo flcchte handen ter hezorginge zyn geval„ lcn.”
Een ander Gefchrift, onder den titel , Regtsgeleerde Oudheids-

kundige Proeve over den oorfprong der Drostendienflen in Overysfel ,
door A. j. ftrekt, ow te toonen, dat de DrOstendienften , in 't
j 4 ar 1631 afgerch•ft, en Eater weder ingevoerd, gansch geenen
grond in 't oude Landrcgt hebben , en op geene wettige wyze in
gebruik gekomen zyn. De Schryver der bovengemelde Aanmerkingen was, gelyk we eenigzins aangeduid hebben , mode van dat
pvoelen, doch wilde 'er opzetlyk niet Op ftaan blyven. En yr.
'ran der Capellen heeft het zelvc, in zyne den 19 OEtober 1779
ingeleverde Memolie, reeds beknoptlyk voolgefleld; beweerende,
dat, nit het door hem bygebrigte, ten klaarfle blykt , „ dat alle die
„ dienflen, gratuiteiten, vereeringen , of wat de Heeren Drog.
„ ten, onder die of andere benamingen, weleer mogten getrok,, ofte genooten hebhen, nooit anders dan tegen de ftelligfle
„ wetten ingedrongen misbruiken zijn geweest; dal zij Heeren,
„ bijgevolge in 1631 van dit alles afftaende, niet kunnen gezegd
y, worden cone opoffering van wel en wettig bezetene voordeclen
aen hunne ampten verknogt, gedaen to hebben; p een maer,, dat
•, Ridderfchap en Steden toes eenigtijk ales wederom op .den
uuden voct hebben zoeken to brengen; de reeds ingewortelde
misbruiken, zo veel de aert der nienwe Regeeringsform, daer
„ do Heeren Drosten natuuriijkerwijze vrij neer iuvloeds in
1;;IC!.1,213 LLn in .fie voorige,
to vreeten, en de goede
17
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Ingezetenen des platten Lands onzer Provincie, ware 't mow„ lijk in dien ftaet van vrijheid en onafhanglijkheid te
„ len , dien ze onder voorige Landsheeren — onder een EA„ REL, zelfs onder een PHILIPS, dien men om zijne dwing„ landij heeft moeten verjaegen , fteeds hadden mogen genieten.”
Deeze ftelling, in die llfemorie , kortlyk met de hoof,12aaklyke bewyzen onder 't oog gebragt, words in deeze Proeve
breeder ontvouwd, met eene onderfcheidenlyke verklaaring, ven
ale dienfien, weaken oudtyds in Overys fel plaats hadden; waar
toe dezelven ftrekten en hoe ze bepaald waren, wie, en hoe
iemand, gerechtigd was am dezelven to eifchen ; mitsgaders welke perfoonen, en in hoeverre dezulken, tot die dienflen verpligt
waren. — Ooze Regtsgeleerde Schryver behandelt dit onderwerp, op zodanig eene wyze , dat zyne aanmerkingen , niet flegts
met betrekkinge tot Overysfel, maar ook met opziete tot deeze
foort van dienflen in andere Gewesten , te flade kunnen komen ;
voor zo verre ze aan verfcheiden byzonderheden en fpreekwyzen,
in de oude Landregten, zo hier als elders gebruikelyk, Licht by2etten; 't welk deeze Proeve, zelfs buiten het bepaalde .Stuk in
uxstie , leezenswaardig maakt. En nopens dat Stuk zelve loopt
alles zeer duidelyk te zamen, om te toonen , dat 'er oudtyds wcl
Landsdienflen, die men den Lande, en Heerendienfien, wawa
men den Grondheeren verfchuldigd was, plaats hadden, mar gees
geregtlyke of gewettigde Drostendienlim; ja dat men in vroeger
dagen meermaals gewaakt heeft tegen elle inkruipende eifthen of
.2fvorderingen van die natuur van de Landzaaten ; die ook bovenal
ten kragtigfte tegengeg aan zyn, in het jaar rtIar , door de verhoo.
ging van de Traacmenten der Drosten , onder die voorwaarde,
„

dat zij ALLE hunne voordeelen weleer voor DIENSTEN , GRATUITEITEN, VEREERINGEN, ofte onder WAT NAME het zoude mogen,
svezett, getrokken en genooten, ten EENEMAAL zullen afflaan en
werlaaten, en NIETS mogen genieten.
„ Het eenigst , zegt daarom de Opfteller deezer Proeve, ten

dat men zou kunnen denken , 't welk aan de tegenwoordige Drostendienften in OVERYSSEL eenigen fchijn van wettigheid kon geeven, zal dus in de bekende Refolutien , waarbij de
Drostendienften wederom ingevoerd zijn , moeten gezogt worden.
Doch wat men , hehoudens den verfchuldigden eerbied voor
's Lands Staaten, van dezelve en haare wetgevende magt to denken hebbe, is ons door de HEEREN vin ZWOLLE en de GE2WOOREN GEMEENTE van DEVENTER, Mann door de goede
Voorzienigheid tot hell onzer Provincie verwekt en bezield , to
wel geleerd, dan dat fit mij daarover zoude behooren uit te
ten. lk zal daar geene aanmerkingen over maaken, om niet in
bet haatlijke to treeden. Dit heooge ik niet door mijn fchrij,
y en , maar alleen, dat recht en gerechtigheid, in een land van
Vrijheid en Juftitie, zonder aanzien van perfoonen, mope wordea
gehandhaafd.
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Droomen van eenen Menfchenvriend , fat het Hoogduitsch van den
lieere ISAAK ISELIN, DoElor in de Rechten en Road sfchryver
te Bazel. Met dlanmerkingen voorzien , in 's Gravenhage by
Ifaac van Cieef, 1780. 531 Ul. in gr. 8vo.
och in het Voorherigt van den Hoogduitfchen Schryver,, noch in

H

het Werk zelve, hebben wy lets kunnen vinden, van waar
dit Werk , onder den tytel van Droomen , voorkomt. Doch tot deeze keuze zal de Opfteller zeker zyne reden gehad hebben na dezelve w gisfen zou vrugtlooze arbeid weezen: en zal het meer
op den Inhoud dan op den Tytel aankomen, -de Inhoud,
die ons den Heer ISELIN als een rechtfchaapen Menfchenvriend doet
Mennen.
, De betragting over het geluk, het welk het verband en de
betrekking der Maatfchappy aan den Mensch kan doen genieten,
rnaakte," gelyk hy berigt, „ van zyne jongfte jaaren af, bet ftreelendst voorwerp en het uitinuntendst gedeelte van zyn genoegen
Mt. Alle Schryvers daar over doorlas by met greetigheid. En
meende dat alles, wat op dit fink gezegd kon worden, reeds gezegd was , wanneer een zeer bekwaam Man hem met eenige der
voornaainile Autheuren , onder de zogenaamde Franfche Oeconamisten , bekend maakte. De duisterheid deezer Schriften wederhieldt hem nogthans lang, aan de daar in vervatte waarheden billyk
recht te verleenen; of, om beter te zeggen, die duisterheid verbinderde hem lang, dezelve te kunnen begrypen. De drift, waar
Riede eenige voorflanders deezer waarheden de ontdekkingen hunner Leeraars aanpreezen, fchcen hem toe meer naar ydele
grootfpraak te zweemen, dan naar den wezenlyken pryswaardigen yver,, welke edeldenkende gGesten bezielt, voor de waarheden, welker kenn is zy tot het waar geluk van bet Menschlyk ge1acht noodzaaklyk vorderen.
, Tot zyn geluk, egter,, vielen hem, eenige jaaren laater,
de Eph merides du Citoyen in handen. Hy vondt de daar
in verhandelde deelen der Huishoudelyke kennis zoo klaar,
zoo bondig , en met het gevoel van zyn hart zo overeenilemmend , dat by terflond het befluit nam, de gronden , op
Welke de Schryvers der Eph.m-rides beweerden hunne ftellingen gehonwd te hebben, noginaals te onderzoeken, en werd by
dit op nieuws herhaald onderzoek gewaar,, dat hem het zelfde wedervaarea was, wat azo wile de tegenfireeveren detzelven fchynt
wederwaren te zyn, te weeten : dat hy voorheen eenen geheel anderen zin daar aan gegeeven hadt, dan die was, welise zy wezenlyk b,watteden. Zoo ras nu de wolken verdreeven waren, welke
hem verhinderd hadden, de leeringen deezer wyze Mannen in
hour waar Licht te befchouwen , vondt by nieuwe kennis waar
by te vooren meende flegts herhaaling to vinden van 't geene door
verfcheide Dui fiche en Engeyche Schryvers reeds voorlang gezegd
was: waarheden, waar 1Iy te vooren ilcgts dwaalieg en fpitsvindig.
S4
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digheid meende to ontdekken; en aldaar, waar hy eerst
waande to zien, die voor de vryheftl en het geluk van het mensch.
lvk geflacht zeer gevaarlyk waren • ontdekte hy, in tegendeel ,
welke de rechten van het Menschdom meer bevestigden,
dan alles wat ooit to vooren door de yverigfle verdeedigers daar
an verrigt was.
, De ondcrrigting, wegens de Zuivere Opbrenging (*), die zoo
natnurlyk is, en die nogthans voor den Beer QUESNAI, niemand
recht ontvouwd of ten nutte gemaakt heeft, fcheen hem vooi naanilyk de gewigtigfte ontdekking te zyn, weihe ooit in de Huishoudelyke Kennis gemaakt was; en de Uitvinder daar van was in zyne
oogen 't goon NEWTON is in de oogen eens Wishunftenaars. Zy
fcheen hem toe over alle Huishourielyke begripp. n een licht te
veifpreiden, waar voor alle de duisternisfen verdwynen moesten,
door wier beneveling de onweetenheid, de baatzugt,
de trotfche
eergierigheid aan het menschlyk oneindige onheilen veroorzaaken. Maar boven al verruke hem dit geheele Leerftclzel:
dewyl het met cue zo klaare b(mdigheid de bronnen der Huishoudelyke clenden ontclekt , welke zich thans , op tend blykhaarfle wyze, in de menschlyke maatfchappy openbaaren; — dewyl het
op de ovcriuigendfle wyze aantoont , dat alleen door de affchaffing
\ an alle willekeurige wetter en inrichtingen, en flegts door de
herftelling der natuurlyke orde, de menschlyke maatfchappy van die
clenden bevryd kau worden ; — dewyl het tot deeze heritelling
wyze onderrigting der Grooten en des Volks, en de uithreiding der
waarheid, als bet werkzaarnst en eenigst rechtvaardig middel, aanpryst ,— en dewy! bet alle gewelddaadige maatregeien in Voriten
en Volken gelyklyk afkeurt. Hy vondt, eindelyk, dat hetzelve met
de zedelyke en ftaatkundige grondbegrippen, door hem voor lang
omhelsd, byua in alle deelen overeenftemde, en dat hy do,ir middel van 't zelve aan te wenden, zich in ftaat gefteld vondt, dwaalingen , die hy voor waarheden aangcnomen hadt , to verbeieren;
waarheden, die by flegts duister begreep, met duidelyke klaarheid
te erkennen , en aan het geheele zamenftel zyner Huishoudelyke
en Staatkundige begrippen, meer meet orde, en moor bondigheid by te zetten.
, Hy achtte bet derhalven, zo ras by met dit Systema meer
bckend geworden was, een zyner grootfle pligten, tertiond zyne
ftaatkundige en zecie!yke begrippen op nieucvs to toetzen; al het
geene daar in valsch zyn mogt, of to keuren, en y our zichzelven,
als mode zoo veel in zyn verniogen ftond, ook voor anieren,
ten meesten nutte aan to wenden, alles wat hem zyne betracht . ngen over ontdekkingen , welke hem zoo gegrond en merkwaardig
N , 00rkwamen; geleerd hadden.
, Met clit owinerk beefs de Hoer ISELIN zyne Eerie Gronder
cl,r ;liurgerlyke Wysheia in eenen geheel ande,en vorrn gegooten.
tae
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Dc rrugt van zynen arbeid welke by thans aanbledt, is fleets
bet gedvelte van dat werk, het welk, nevens de daar van onatfcheidelyke , de grondregelen beheist, welker kennis by
ireestendee!s aan zyne nieuwc Leeraars vcrfchuldigd is: en tot
welker uithreiding en toepasfing alles toe te brengcn wat in zyn
vermogen is, by zich te meer tot een pligt Itch, hoe nicer by
overtuigd is , dat byzondere Menfchen, zoo wel als geheele Vollien, Met tinders gelultkig kunnen worden, dan in zoo verre zy
deeze grondregelen erkennen en omhelzen.'
Wy hebben het noodig geoordeeld, dos breed, meest met des
Schrvvers eigene woorien, zyn plan op te geeven. Het geheele
Werk bettaat nit twee Declen, waar van- het eerfte deeze volgende Stukken bevat. De Mensch —Dc Oeconomifche Orde,
eerfte Hoofddeel. Huishoudelyke Grondbegrippen. Da
Oeconomifche Orde, tweede Hoofddeel. Huishoudelyke GrandDe Oeconomifche Orde, derde Hoofddeel. Huisregels.
liondel y ke Tafel.% — Ds Zedelyke Orde. — De Burgerlyke Orde.
Het tweede Deel hancielt van Den Godsdienst —De Zeden
De llietten
Het Rechtersampt — De Pelitie
Oorlog en Vrede — Het Staatsbefluur — De Vrylaeid
Ontw: rp eener Staats,f;egeldheid.
Om de denk- en Ichryfeyze van den Staatkundigen iset.rN,
zen Leezeren te doen kcnnen, zullen wy bier plaatzen den verkorten inhoud, dien by zelve opgeeft van de breeder uitgewerkte
maatregees , die eenc wyze Re'geering moet bei .aamen, tot de
fchiningen, welke de Huishoudelyke welvaart van den Staat vereischt. Alles wat dezelve tot dit gewigtig oogrnerk doen kan ,
beftaat hier in : „ Elk Burger in 't gerust bezit zyns eigendoms,
en in 't volkomen genot der vruchten van zynen vlyt te befcher,
men. De fchadelyke ketenen te verbreeken, met welke de kwalykbegreepen eigenbaat, en eene onrechtvaardige overinagt , glom
de naarftigheid gehoeid houden. De meestmogelykle wevlocd,
(welke aileenlyk door eene onbepaalde vryheid doenlyk is ,) van
Arbeiders, en Lieden die dcrzelvcr dienften noodig hebben; van
Planters en Verbruikers; van Troopers en Verkoopers te bewerken;
en daar door aan elk berocp bet voordecl te verfchaffen, um am
zichzclven die fterkte en uitbreiding te kunnen doen verkrygen
mike het voor de algemeene welvaard bezitten moet. Ten dien
elude den invc,er en den uitvoer van alle Prodnften en alle Waaren, zonder onderfcheid, aan Vreemdelingen en aan Inboorelingen
cry te laatcn. De vervoering en aftrek der Waaren , door het aanle[Igen en onderhouden van bekwaame Wegen, Eanaalen, Zeebay ens en andere na_tige openbaare inrichtiugcn en gebouwen , zo
gemadyk en zo min kostblar te maaken, als mogelyk is. De vrces
y our gebrek en fchaarsheid, waar de legging en de omftandighed.n
van eenen Staat het noodig maaken, door wel geculde en goe,lbefluurde Voormadhuizeit en 1\ingazynen te vOthkomen , nogth.113
at,eos meet in het oog, te hoiden, dat de Berger, door eerie on-
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geftremde en bloeiende naarfligheid , in {bat zy, zyne behoeftens,
inzonderheid zyn Voedzel wel to betaalen, dan dat hy hetzelve to
good koop bekomc. De kennis, welke vereischt wordt tot de bevordering van den Lanclbouw , de Kunften en den Koophandel;
manr voornaamlyk de Weetenfchap der ware bronnen van de wetvaard der mantfchappy, en van de Huishoudelyke Orde, benevens
dc onfchatbaarheid daar van, door een welingericht onderwys uit
to breisien. De gaaven, de kundigheden, en de nutte outdekkingen te heloonen en te vereeren, naar inaate dezelve alle nuttige beroepen , en voornaamlyk de Land-oeconomie, bevorderen en verbeteren. Eindelyk , in de bepaaling der fasten, welke ter goedinaalting
der openbaare kosten noodig zyn, alles te vertnyden, het geen do
onkoston van den Landbouw, of van elk ander beroep vermeerde.
ten , en den prys der behoeften doen itygen : of wat het voorded
van elk beroep verminderen, en de Zuivere OpbrengiNg van de algemeene neering der Maatfchappy verzwakken kan.
„ Alwaar dit plants zal vinden , kan een Staat de gelukkigfte bloei
van alle ftanden en beroepen , op den onverwrikbaaren grond des
Veldbouws en der Land-oeconomie gevestigd, zich belooven.
Door verordcningen en inrichtingen , die vender gaan , zal men
gewisfelyk het bcftuur altoos meet bederven dan verbeteren. Hier
voornaarnlylt moot de guide itelregel van eenen oordeclkundigen
Minister (*) niet te yeel Regeeren willen , als eon heilige wet aangemerkt worden (f). Zo ras in eenen Staat de Eigendom en Vryheid aan den Burger zullen veilig gefteld ; Straaten, Wegen, Kanaalen en Zeehnvens, naar vcreisch van noodzaaklykheid, behoorelyk in ftaat .gebragt; zo .3anige maatregels, welkc de gronden
van den voedenden en dienstbaaren Rand bevestigen, vastgefceld,
en y our bet ondetwys der Burgeren genoegzaam gezorgd zal zyn,
2is d-t heeft het Publiek Befluur,, tot bevordering des welvaard
van de 1\13atfchappy, niets vender to doen , dan alles gerust zynen
loop te laaten. De Hoogfte Oorfprong van alle orde heeft door
zyne eeuwige en onveranderlyke Wetten voor ales gezorgd. Wy
hebben het reeds gezegd: deeze Wetten na to vorfehen cn to onderzoeken, is het werk der Wysheid; dezelve te handhaaven en
to beret-term:A is de pligt "an de gebiedvoe:ende Magt, en dezelvo to veranderen of te wiilen verbeteren, is eon inbreuk in
dc Rechten van den Hoogften en hesten Wetgeever.
„ Aileen door de betragting deezer onfchendbaare Wetten , ban
elite ftand, elk beroep, elk Burger zig in cie gefteldheid brengen,
in welke zy y our zichzelven de grootfte voltnaaktheici verkrygen ,
en door welke zy het meest tot de volmaaistbeid van 't geween
toebtengen kunnen. Als dan kan elk lid van den y am-leucite] en
den dienstbaaren hand , naar manse van het nut , tot het welk hy
voor de maatfchappy ftrekt , gelulckig en recht gegoed zyn. Ale
dan kunnen voornaamlyk de Eigendombezitters en de Rytten, naar
matt.
(') De Marquis CARCENSON.
v(AB1,,:nt de age] tocvp;Ist te worten, rent. wdltcu
(-0 Onir
dat
heizu ANTONiN1J3 cenen wrzel Man tyAnnkr. „ Zodrnig te
14.
0 de Outliad4,nen ccne volkomaie Vrylicid beliondx mogen." 1. B,
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Mate der dienften , welke zy aan den Staat hewyzen; Of welka
hunne Voorouders , en zy, van wien zy hunnen Rykdom verkreegen, aan denzelven beweezen hebben, het voordeel genieten, om
aan veele Incieren goed te doen , en onder hunne medebroederen
eene ryke maate van voorfpoed en welvaart uit te deelen."
Het geheele welk door vindt men ophelderende Aantelteningen,
zo van den Schryver, als van den Vertaaler; aan 't flot der Aanmerkingen over de Politic, waar nit wy het voor bygebragte ontleenden , heeft de laatstgemelde eene wydloopige Aanmerking gevoegd; daar,, zyns oordeels, de algemecne Gronciregels eens Wereldburgers, in weak licht de Hoer ISELIN fleeds voorkomt, in
byzoodere omilandigheden van cc:Jig Land , aan uitzonderingen
onderhevig zyn. Deeze meent hy to moeten maaken, opzigt tot ons Vaderland, otntrent „ de hepaaling van een 14enfchen„ vriend , on] binnenlandfcbe waaren by voorkeur te begunitigen,
„ boven die van vreemde Landen , en, zo veel mogelyk is , aan
„ Vreemden te verkoopen , imar zo weinig flegts doenlyk is, van
„ dezelven te koopen , "t welk hy als een nadeelige grondregel
fchvnt te willen doen aanmerken. Om dit te tooneu, bedient by
zich , behal, en eenige eigene bedenkingen, van het XXIII Vertoog des Burgers, en wyst zyn Leezer tot de Verhandeling over
den Koophandel van den Griffier VAN DEN IIELIVEL ; eenige trekken uit de Aanfpraak van dien Heer aan de Clasfis van den 0eeonomifchen Tak, binnen Utrecht, bybrengende: wy verzenden
onzen Leezer na de Aanmerking zelve, en de plaats waarop ze gemaakt is.
Met veel genoegen hebben wy het Werk doorleezen, en wenfchen, dat die Drownen een weezenlyk beltaan mogen krygen, of,
cm met den Menschlievenden Schryver te fpreeken , „ alle Men„ fchen overtuigd to zien , dat Deugd, Regtvaardigheid en Orde
„ hen alleen gelukkig maaken kunnen; en dat ieder bedryf, waar
„ door zy hunne zedelyke volmaaktheid vermincleren, de rechten
„ van hunnen evennaasten verkorten , en jets verlangen of doen,
„ het welk ftrydig is tegen de Wetten van orde en billykheid, of
„ het welk de zuivere oplevering der voortbrengende Werken be„ nadeelt, niet nalaaten kan hun ongelukkig to doen worded.”

Plan ter verbeteringe van Neerlands Zee-wezen. Te Amfierdam
by D. Schuurman. Behalven de voorafgaande Aanfpraaken 86
bladz. in gr. ofiavo.

pen vroeger Plan van deezen Schryver diende , ter verbeteringe van de fchikking der Tradementen en Gagien der Zeevaarenden , ter aanmoediginge des Volks , om onze Schepen des
te beter van Manfchap to voorzien; dour to wege te brengen , dat het Oorlogsvaaren als het profitabelst geadmireerd, en
de werving, om Volk to krygen , veel wil/iger zou warden (*).
Nieman verknogt by nu een tweede Plan, ftrekkende, otn niet
anal: des Lands Oorlogfchepen , maar ook die der Compagnie,
en
(..*) Ms boven,
554.
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;a verger alle Schepen, altoos zo veel bevaaren, of zo goed als.
bevaaren Volk te bezorgen, als zy benoodigd zouden zyn; met
die voorregten; dat het (a.) zo veel Geld en moeite niet zou
kosten als het nu doet; (2.) dat de Matroozen, in 's Lands
Zeedienst, even als onze Landmilitie, in llniform gekleed kon.
den zyn, zonder dat zulks het Land een Duit zoude kosten; en
(3.) eindelyk, dat het zou kunnen flrekken , tot meet Volkrykbeid en het fligten van nieuwe Colonien in deeze Landen, als
ook tot het bloeijen der Nederlandfche Fabricquen in 't algemeen.
Het Project van eene blyvende Zeemagt , dat veeler goedkeuring in ons Vaderiand wegdraagt , en in deezen ten fterkite
aangepreezen worde, brengt natuurlyk op het tapyt , de vraag;
IdTaar uit zal dezelve onderhouden warden? En hier toe flaat onz 'Schryver voor , het droogmaaken van het Haarlemmer-Meer;
waarop 's Lands Vaderen de vereischt wordende penningen togen 3 , ten honderd zouden kunnen negotieeren; en waar uit
Hun Hoog. Mog. volgens des Autheurs herekening, „ niet al„ leen het nodige geld en zclfs meer tot oprichting eener vastblyvende , Zeemagt zouden bekoomen , maar ook in ftaat zyn ,
„ die zelve Magt op de lange weg te onderhouden.” — nit
Plan, van 't welke by zig alle de opgemelde voordeelen in dit ge.
vallbelooft; erkt by in 't breede uit; met eenige verdere nevensgaande bedenkingen en raadgeevingen, nopens het aanmoedigen
der Zeevaarenden. Overtuigd van de gegrondheid zyner voorftellingen, plaatst by aan 't hoofd van dit zyn Gefchrift vyf onderfcheiden Aanfpraaken, te weeten , aan verve Doom_ rrooenkrn,
attri. Run Ed. Mog. ter Admiraliteit, aan de Jlewindhebbers der
Oast- en Westindifche Compagnie , aan de Loden der Oecononifche
Maatfchappyen , en aan de Heeren Ifooplieden, henevens verder
alle dezulken, die belang by Nederlands Commercie hebben; in
welken by op het gewigt van dit Stuk , het vormen van eene blyvende Zeemagt, aandringt, en verzoekt , dat men zig, op bet
goedkeuren van zyn Plan, als vereenige, om de uitvoering daarvan to bevorderen. Alles toont een welmeenenden yver ; doch
bet is to wagten, g at de Autheur zyn Plan met al te gunftige ongen aangezien zal hebben, om 'er een beftendig genoegen van to
erlangen.

Ret Engelsch Nieuwejaars compliment , of Samenfpraak in eon Kofhuis , over de rencontre voorgevallen op 31 Decemb. en i ian.
fy
tusfchen het Engelsch en Hollandsch Esquader; als mode over
eenige waken, betrekkelijk tot de tesenwoordise tijdsomfiandighe.
den. Te Amilerdam by J. Stanhoffius Az. 1780. In oaave 64
bladz.
I bet opftellen van dit gefprek, over de aangedulde onderwer-

P pen. is de flaw vry wel in agt genomen ; vooral beeft men
een Noordhallandichen Boer zig zeer naif laaten uitdrukken; als
eon voorbeeld van de algeme.sie denkwyzc der Natie; 't well;
dit Stukjc, &boon 't verder niets byzoeders leete, gevallig ter
lt:Czit:ge netaLt.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHg
LETTER-OEFENINGEN,
J7erkiaaring van PAULUS Brief aan de Hebreeuwen, door j.
A. CRAMER , roninglyk Deenfchen Hofprediker. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Tweede Deel. Tweede Stuk. Te
Utrecht by A. v. Paddenburg, 1779. In quarto, 400
bladz.
eeds een en anderwerf van dit Werk gewag gemaekt
hebbende , befchouwden wy het, als behelzende
ene Verklaring van dezen Brief, welke, nevens andere
Uitlegkundige Schriften over denzelven , opmerking
vordert ; in welk denkbeeld de bygebragte voorbeeldert
uit hec zelve den Lezer hebben kunnen bevestigen. Tot
ene nadere proeve hier van diene nu nog ten laetfte
(daer het Werk met dit Stuk afloopt, gaende van Hoofde.
IX. 15-28 tot aen 'c einde van den Brief,) de ophel.
dering , Welke ons de Eerwaerde Cramer aen de hand
geeft, nopens den inhoud van het elfde Hoofdttuk , en
wel byzonder wegens den zin van de twee eerfte verzen.
De geloovige Hebreeuwen hadden, volgens 's Mans alge.
mene aerimerking, te ftryden met verleidingen vande zy
de van den Mozalfchen Eerdienst , en met vervolgingen
zo van de leden der Joodfche Kerke , als van de Heidenen.
Elet eerfte gaf aenleiding tot de verhandeling der voori
naernfte geloofsleere, die het grootfte gedeelce dezes
Briefs beflaet. Zulks was zeer gefchikt, om hen tegeri
de aenvallen der verleiding te wapenen. „ Maar,, vertu
volgc zyn Eerwaerde, zij moesten ook gewapend worden tegen den indruk, dien de vervolgingen , ten nadeele hunner ftandvastigheid, op hen konden maaken, Tot
dat einde moedigt de Apostel de Hebreeuwen am, toe
eene onverfchrokken ftandvastigheid, en overtuigt hen,
in 't bijzonder,, in dit XIde Hoofdftuk, dat de ftandvas.
tigheid van de natuur des waaren geloofs onaffcheide.
lijk is. Dit beiluit hij, in ' t eerfte vers, tic het aigemeifit
filet
denkbeeld van elk foort van een Godlijk geloof,
$44
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alleen its eene vaste overtuiging des Verfiands, maar col(
in een kragtig en icevendig vertrouwen des Wils beflaat.
Ilierop ['waft hij deze waarheid met menigvuldige voorheelden der Geioovigen , die alien door 't Geloof geduld
en ftandvastigheid hebben beweezen , voor dat ze de be.
leoningen daarvan verkreegen."
Onze Uitlegger kan zich niet verenigen met hun , die
denkcn , dat bier bepaeldlyk van 't Zaligmakend Geloof
gehandeld word; dit zou, zyns oordeels, de gedrongenfle verklaring van verfcheiden der hygebragte voorbeelden vordercn. Het onderwerp is in dezen elk waer geleo f ; en 't is 'er zo verre af, dat dit denkbeeld de kracht
der vermaninge zou verzwakken , dat dezelve integendeel Baer door sneer fterkte en nadruk verkryge. „ Hoe kragtig tog, zegt hij, zijn niet deze befluiten:
elk wan' geloof in Gods belofte heeft hen, die 't hadden,
fcandvastig en geduldig gemaakt ; hoc veel te meer moet
dat geloof, het welk Christus met alle goederen zijns
Neils aanneemt , t ot ftandvastigheid en het verdraagen
v an alle wederwaardigheden verpligten en aanzetten ?
En, wanneer al het geloof, zelfs dat geen, het welk in
de verwagting van aardfche door God bcloofde goederen
ftandvastigheid bewijst, Gode aangenaam is, en door
Hem beloond wordt ; hoe veel aangenaamer moet niet
Gode 't geloof in zijnen Zoon, en de door hem volbragte verzoening, wezen ; hoe veel te meer zal Hij het edelfle foort des geloofs beloonen, bijaldicn geene wederwaardigheden en droevenisfen deszelfs getrouw- en beftendigheid kunnen verwrikken? Moesten deeze voorflellen geene kragt hebben, om de Elebrecuwen tot flan&
vastigheid, en een blijmoedig verdraagen van al het lijden , het welk zij, om het Euangelium, moesten uitftaan of duchten, aantemoedigen? Ecn ftandvastig geleof is, van het begin der waereld af, in alle tijden, en
under alle huishoudingen der genade, de eenige-grondflag geweest, om Gods welbehaagen en beloften deelagtig te worden. Onmogelijk kon het zijne natuur onder
het Nieuwe V,trbond verandcren. 't Moet nog de bron
en 't middel zijn van al het geestelijk leeven, alle flandvastigheid, alle overwinning, en eindelijk• de eeuwige
Na deze voorafgaende algemene befchouwing treed
zyn Eerwaerde- bepaeldlyk ter ophelderinge vati den zin

des
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des voorfleis : Het geloof nu is een vote grond der dingen,
die men hoopt, en een bewys der zaken, welken men flier
ziet: wacrold.rent hy het vol2;ende aenmerkt.
, Het woordje, nu, wijst hier, niet zo zeer aan eene
tegenlielling, als wel een overgang tot eene omftandiger
bewerking, van 't geen de Apostel in het voorgaande
voorgedraagen back. Dit was de onweerfpreekelijke
waarheid, dat de behoudenis onzer .ziele van de (land.
vastigheid in het geloof afhing. Drat men nu flandvastig moet zijn, dit volgc uit de natuur des geioofs. Geen
geloof kan, zonder flandvastiglicid, voor zijn doelwit
vatbaar worden, en de ftandvastigheid van het zeive Le
willen fcheiden, ware, zijne natuur te willen vernietigen. 't Geleof is een vaste grond der dingo, die men hoopt.
v 73.04-,zolc
fA7TIOAEEYON. Eenige vocgen bij eA9r1 . 0AGEYeet, bet
volgende woordt wrcvg4liwy, (gelyk- in de Nederduitfchg
Overzetting;) doh 't is het zelfde, of men het mec dit
woord, dan met het volgende PLE71-014EYWY vereenige, de.
wyt men 't tog by het eene of andere moet voegen.
De voorwerpen, waarop het geloof ziet, zijn dingen,
werkelijke goederen, welke, volgens hunne natuur deels
toekontend zijn, en verwagt moeten worden, deels onzigt.
briar, die door geen gewaarwording begrepen en genooten kunnen worden." Zyn Eerwaerde vender ge.
meld hebbende, hoe het woord tnrtnve riC by de onzen
door vasten grond vertaeld, menigvuldige betekenisfen
hebbende, aen verfchillende uitleggingen onderhevig is,
zegt , dat het hier, naar zyne gedachten, ene vaste overreding aenduid.
„ Tros-ao-is , (zegt hij,) komt of van vpio.x0-9,et, 't Welk;
bij de Schrijvers, die naa Alexander den Grooten hebben
geleeft, zomwijlen betekent overtuigd zijn. In deze betekenis neemt het, om 'er flegts eenige voorbeelden
van bij te brenzen, DIODORCIS SICULUS , L. I. C. 6 en 12.
Uit hoofde van deze betekenis fchijnen ook de zeventig
Overzetters het denkbeeld der hoope, maar p OLYRIUS en
andere dat van ftandvastigheid, daarmede vereenigd te hebben, om dat men aan geene hoop, geene ftandvastigheid
en geen geloof, wiens voorwerpen toekomende goederen
zijn, zonder eene overreding van deszelfs wis gevolg)
dat het verwagt, kan denken. Vie op 't geloof roemt,,
die moot flandvastig wezen; want, indien 't hem aan
ftandvastigheid ontbreekt, dan kan hy geene zekere over' 2
7 MY
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tuiging hebben, dat de goederen, welke hij hoopt,
zenlijk goederen zijn. De belijder van Jefus naam overtuige zig ilegts leevendig, dat, het geen hij hoopt, zijne
hoop verdiene, en ten opzigte van 't gevolg onfeilbaar
zij, dan zal hij zijn kleinbod niet laaten vaaren, om dat
hij het niet zonder uitgeitaane lascigheden kan verkrij.
gen.
,
33 t Geloof is , verder, een bewijs der zaaken , die men Rid
ziet. EAryxac is zo wel bet bewijs als de overtuiging en de
toefleniming , die 'er uit ontftaac, en Paulus geeft het geloof dezen naam , om dat het rust op zulke bewijzen,
die de ziel gerust kunnen ftellen, wanneer zelfs van de
voorwerpen, waarop het ziet, geene kennis door de bewinding mogelijk is. De voorwerpen des geloofs , die
bier onzigtbaar worden genoemd, draagen den naam van
onzigtbaar, of om hunne natuur,, welke geene eigenlijke
aanfchouwende kennis derzelven toelaat ; of wegens hunne oorzaaken, die in de oogen nice kunnen vallen ; of
om dat ze, was den tijd en de plaats aangaat, te verre
van ons of zijn. Het waar geloof nu overtuigt de ziel,
op zulk een kragtige wijzc , waardoor de Wil tot eene
vaste en onwankelbaare Boope words verwekt, dat het
kwaadfle, was ons treffen kan, niets zij, in vergelijking
van het geen wij hoopen. 't Beftaat in geen ijdele vet..
beelding , en in geen dweeperij, welke geen zeker voorwerp heeft; het rust op vaste gronden, op de beloften
en getuigenisfen van een waaragtigcn God: 't vervult het
hart met eene volkomen gerustftelling , en zegeviert over
alle zwaarigheden en tegenwerpingen , die het tot wankelen zoeken te brengen. Alle loffpraaken, die zelfs
een MILO aan de Hoop geeft, zijn loffpraaken van elk
een, op Gods beloften rustend geloof.
„ Dit geloof is het, waardoor de Ouden getuigenis
ben bekomen. De Ouden zijn die geene, welke voor ons
hebben geleeft; zij, Wier voorbeelden vervolgens toe
naijver worden aangehaald. Mg inupor8cct betekent eenen
T 08172 hebben, op een regtmaatig gedrag rustend. Een goeden roem nu hebben de Ouden, van welken de Apostel
om des ge.
beflooten hadt te fpreeken , en we/
loofs wile, het welk hen aangelpoord hadt, de vervul.
ling van Gods beloften met lijdzaam- en 4ndvastigheid
te verwagren. Daar zij dezen roer de Godlijke
Openbaaring hadden, zo was het een roem van God, en
ge.
EY TeCOIV 3
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gevolglijk een bewijs , dat zij . Hem, om hun geloof,
aangenaam, en aan zijn wezenlijk welbohaagen waardig
geagt waren."
Overeenkomftig hier mede luid de korte omfchryving
en uitbreiding, welke zyn Eerwaerde van doze woorden
geeft aldus :
Wij moeten ons op een vast en ftandvastig geloof
31
toeleggen, zullen Gods beloften aan ons vervuld worden. Dit is eene waarheid, waar van ons do natuur van
bet geloof zo wel, als de gefchiedenis van cue de geenen , die hun vcrtrouwen op God ftelden, onwederfpreekelijk overtuigen. Want wat is het geloof, dan cone
vaste verzekering der ziele, van de nog toekomende goederen, welke zij hoopt, zekerlijk to verkrijgen; en eerie op onfeilbaare getuigenisfen rustende vaste overtuiging van de waarheid en zekerheid, van het geen met
geene oogen gezien, en met geene zinnen bevonden kan
worden? Dit geloof is het, dat de gedagtenis der Vaderen verhecrlijkt, en hen den roem verworven heeft,
dat ze Gode behaagd hebben."

Het eerfte en voornaamfte deel der uitwendige Roeping , zedert
de Hervorming , tot heden , de egte leer van de Hervormde
Kerk. Te Utrecht by H. v. Otterloo, 1780. Behalven
het roorbericht 378 bladz. in gr. offavo.

nilrcchtzinnigheid,
het verfchil, nnpens de Rechtzinnigheid of On-

van de Leer der welmenende aenbieding van de Genade Gods in Christus , aen alien , die onder
de bcdiening van het Euangelie leven, ten einde zy alien , alleen op grond van die aenbiedinge , die aen hen, als zoNDAARs,
gefchied , dat heil door een levend geloof zouden aenneinen en
in beat erlangen, ware 't mogelyk-, ten einde to brcn..cin is dit Gcfchrift opgeftcld. De Tegenftanders oiler
naemlyk , verdenken derzelver Voorflanders vri
Onrechtzinnighcid; en flaen wel Bens over tot haetly.:c
beichuldigingcn. Zulks heeft de Opilellers van dit Ccichrift bcwoogen, om zich niet zo zeer in to laten in
cen twistgeding over het Leerftuk; als wel, om to
beviycigen, tot ene hyeenzameling van getuigenisfn,
:die toonen, dat due Leer, van den aenvang der HerT3
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vormiage af, door alle tyden , de Leer der Hervortrcle
Eerke in Nederland geweest is: dat dezelve geenszins
aen te merken zy,, als ene n:cuwe Leer, maer in tegendeel . als de Oude Leer onzer Nederli,ndfche Kerke, zo
als die in de formulieren van enigheid vasrgeffeld, en
door Mannen van Naern verkondigd is. Ten einde dit
ten flerkfte onder 't oog te brengen, neemt men een
aenvang met het voordragen van de Getuigenisfen der
Randtekenaers zo als dezelven zich in hunne Aentekeningen op de Bybelfchriften, aengeende dit Leerbegrip,
uitgelaten hebben. Bier by komen de Formulicren van
Enigheid onzer Nederlandfche Kerke, benevens die der
Buitenlandfche Kerken; mitsgnders de flervorrners; en
ten lactfle de Godgeleerde Schryvers der zestiende, zeventiende en achtticnde Eeuwe. Aen 't hoofd
van 't eerfle Redeelte derer Verzamelinge, hehelzende de
ruthentike fiukken , welken de [Allier germemde primitive
Leer van Nederlands Kerk ontvcuwen, is geplaetst cen
Register, waer in de byzonderheLlen , uit die Stuleken
by een vergaderd, klaerheidshalve, onder achtcrvolgende Artykels gebragt worden, met aenwyzinge, waer ter
plactze dezelven in dit Gefchrift gemeld zyn. Men
heeft dit Register indiervoege opefteld, dat het gehouden moge worden, voor ene fehetswyze ontvouwing van
de Leer der welmenende Aenbieding in derzelver voornaemffe byzonderheden ; die men dus gereedlyk kan nagaen. Even zo heeft men voor, het tweede Stuk, de
laetstgemelde Godgeleerde Schryvers vet vattencle, geplaetst een Register van de namen der Autheuren, wt
welken de daer in medegedeelde uittrelezels genomen
zyn, met melding van het byzondere, dat ieder Uittrekzel in zich behelst: des men, met een opflag, kunne
zien, hoe die en deze zich over het een of ander Artykel , betreffende dit Leerbegrip, uitgelaten hebben.Het Gezag pleit bier, volgens het bygebragte, vry aerie
voor deze zyde; en fchoon alle de getuigenisfen door
Party niet voor even gewigtig zullen doorgaen ; daer
velen van dezelven, even als de Euangclifche voorftellen , naer de gewoone handclwyze van verfchillende
Godgeleerde Partyen , aen onderfcheiden uitleggingen
onderhevig geacht mogen worden; zo kan echter het
nagaen van zulk een Gefchrift ftrekken, om de genioedexen tot meer bedacrdheid te brengen, en de haetlykheid,
die

VAN DE 1.1ITVVENP,ICE DOEPING.

275

die meermaels, in 't behandelen van ilk Gefchil, piaets
Inert , te verminderen, Men zal , alles bedaerdivk ragaende, ligtlyk bezeifen , dat mon , door alle cvdPn
been, verfchillende fpreekwyzen nopens dit Sr uk gebruikt, en zich, zomtyds fterker , zointyds
daeromtrent uitgedrukt heal; kits dat ook nog he,:cn
befpeurd word; en vry duidelyk toont, dat het nIeLl op
cen woordenftryd, of ten uiterfle op ene verfchillende
leiding, dan op Ceti wezenlyk verfchil , uitkomt ; waer
in men elkander, zonder verdenicing, of aanklagte van
onrechtzinnigheid, behoorde te verdragen.
Verhandeling over de vaardye der Symbolen , in 't Licht gegeeven , ter geleegenheid van eene hierby gei'oegde Predikatie van j. BEILMANN Geref9rmeerd Predikant te Creveld.
Met de daar toe behoorende Bylagen. Uit het Iloogduitsch
vertaald. In 's Gravenhage by G. du Mee, 1779. hi
groot etavo 126 bladz.
Une verdcnking van onrechtzinnigheid, ten laste van
den Eerwaerden Gereforrneerd Predikant
to Creveld, wel inzonderheid nopens de Leer der Verzoeninge , fchynt aenleiding gegeven te hebbcn , tot
eine bepaeldc orde aen zyn Eerw. om over dat onderwerp tc prcdiken. Althans , by de Clasficole Vergado.
ring to Meurs, gehouden in Aug. 177 5 , toen het zyn
Ecrwaerdens beurt was om te prediken , gaf hem de
toenmalige Prmfes, volgens gewoonte, den text Baer
toe op, naemlyk I Cot. I. 23, 24. Overeenkomflig
met de verdenking oordeelde men ook over den inhoud
der voorgedragen Leerrede: de Clasficale vergadering
befchuldigde hem van Sociniancry; by verdeedigde zich
desweg,cns; en 't floc der zake, zo veel we uic doze
Papieren kunnen afncmen, is, dat het verfchil tusfciien
zyn Ecrw. en zyne Party meer heflaen heeft in woorden
en fpreekwyzen, dan wet in 't wezenlykc der Leere
zclve. Men heeft doze Leerreden, zo als zyn Eerwaerde ciezeive, met enige ophelderende aenrnerkingen ,
in gcfchrift ter bcoordeelinge heeft overgegeven, buiten zyn tocdoen , door den druk gemeen gemaekt; met
bvvoeging van do Baer toe betrekkelyke Papieren, zo
ver
4
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ver men dezelven magtig heeft kunnen warden. 1.Vyders
heefc men, aen 'c hoofd dezer Verzamelinge van Papie.
Ten, geplaetsr. , ene Verhandeling nopens de Symbolifche
Boeken, om derzelver misbruik tegen te gaen ; met be.
antwoording van de voornaemfte tegenbedenkingen derzulken, die op ene geftrenge handhaving van dezelven
gezet zyn. - Lezers , die in dit flag van twisten,
en de verfchillende denkwyzen daeromtrent, ervaren
zyn, zullen in dit alles niets nieuws vinden ; maer 't nagaen van het voorgeftelde zal in 't algerneen kunnen dienen , om den Lezeren een geest van gematigdheid, en
omzichtigheid in 't beoordeelen der gevoelens van ande.
ren in te boezemen.
• ■■••■• ■• ■■••■

Lykreden over 't afflerven van den H. W. G. Heer yonkheer
(s. Z. v. HAREN Grietman in Stellingwerf Westeinde ,
&c, &c. door den Wel Eerwaarden Heer StMON N ['A 3
Bedienaar des Godlyken Woords te Wolvega. Te Zwolle.
by S. Clement en Zoon , 1779. Behalven de Voorreden
on Loftifohten op zyn H. W. G. 22 bladz. in gr. oltavo.
a ene wel ingerichte opheldering van Jobs woorden ,
N
Hy [de mensch) komt voort , ads ene
Job XIV.
bloem, en word afgefneden ; ook vlucht by als ene fchaduw
2.

beftaet niet, geeft ons oe Eerwaerde Nauta wel inzonder.
held een kort verflag van des Jonkheers luisterryken le.
vensftand, en ene heknopte afmaling van deszelfs voortreflyke hoedanigheden. Zyn voorftel deswegens beftaet
in ene onopgefmukte lofreden , die tot eer van Z. H. W.
ftrekt; terwyl ze ons tevens gedachtig doet zyn, dat
Hy een mensch was, op dat een ieder hem recht doe,
ziende op zich zelven, en het oog gevestigd houdende
op 's Mans uitmuntende talenten. Voorts ,befluit zyn
Eerwaerde zyne Leerreden met gepaste aenfpraken , zo
aen de doorluchte Famille, als aen de Tngezetenen der
Grietenye, mitsgaders met ene ftichtelyke overbrenging
van het behandelde onderwerp op menfchen van allerleien
find ; 'c welk deze met oordeel opgefielde Leerreden te
Veer alggnIeell 114tti mackt,
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Kerkelyke Procedure in de zaak van Ds. sANtyrsJANN , en zif nen Kerkenraad voor de Ed. Clasfis van Utrecht , in de
jaaren 1778 en 1779 gehouden , en uitgegeven door T.
SANDTIVIANN Predikant te Tienhoven. Te Utrecht by H.
v. Otterloo, 1780. In groot oftavo 35o bladz.

M

en vind in deze Papieren byeengebragt, alles wat de
Kerkenraed van Tienhoven, ten taste van Ds. Sandtmann, mitsgaders alles wat Ds. Sandtmann ter zyner Ver.
deediginge tegen die bezwaren van den Kerkenraed, aen
de Eerwaerde Clasfis vein Utrecht, voorgedragen heeft,
en daer benevens de Clasficale Refolutie zelve, welke
aldus luid:
75 De Clasfis ernfTig gedelibeerd hebbende over dat atles, wat aengaande de Regtzinnigheid van Ds. Sandtinann
ten bezwaarnis ingebragt, vergeleken met Ds. Sandtmaims antwoorden op 't zelfde, oordeelt , dat 'er Mets
van dien aarc in is, dat men zijn E. in deezen voor Onregtzinnig kan houden, maar integendeel, deszelfs verklaringen ook aangemerkt , wel degelyk voor Regtzinnig
moet gehouden worden: ondertusfen dat men zijn E.
inag vermaanen, om zig van uitdrukkingen te onthouden, waarover daar combustie te verwagten is; en dat
de Preefes uit Naam der Vergadering ook vooral den Kerkenraad wet degelijk ernftig zal vermaanen , om tog de
liefde te behartigen, omtrent hun Predikant, van wrens
Regtzinnigheid zij nu dan zo verzekerd worden en gc,.
rust zijn konnen. En dat Ds. Sandtinann dit uit Naam van
de Clasfis van den Predikttoel zal afkondigen ter gerustflelling ook der Gemeente."
Hier mede dacht men, zouden alle onlusten tusfchen
7,yn Eerwaerden en zynen Kerkenraed afgeloopen zyn;
• dan 't bleek eerlang, dat 'er nicts minder dan Vrede tusfchen hen ware; grootlyks daer uic onttlaende, dat Ds.
Sandtmann de Leden van den Kerkenraed hield voor vatfehe befchuldig,ers , die hem beloogen en belascerd had,
den ; 't well: dcezen weigerden te erkennen , en hem
deswegens, als het middcl ter verzoeninge, excuus te
verzoeken. De daerop duurende onlusten hebben aenleiding gegeven tot verdere onderhandelingen met het
Eerwaerde Clasfis, waer van Ds. Santdmann voorts nog
eenig verflag geeft. Hy deelt ons dcswegens medc zv-
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rie Mcmorie , aen 't Eerwaerde Clasfis overgeleverd, en
etlyke enraEten uit de Ada Clasfis, nopens die zaek na
dien tyd ; waerby nog komen eenige vry.-noodige en zedige aenmerkingen van een beminnaer van het Regc, over
zommigen dier extraden. Uit alles is of te nemen ,
dat het Eerwaerde Clasfis, in deeze vernieuwde moeilvkheden, reden oordeelt te hebben, om de zaek gun•
tiger te befchouwen aen de zyde van den Kerkenraed,
dan aen die van zyn Eerwaerden , wacr over hy van zynen leant reden oordeelt te hebben van zig te beklagen:
een verfchynzel dat zeer gemeen is in g ovallen van die
natuur ; en dat voor hun die buiten zyn, by mange' van
alle de vereischte befcheiden, bezwaarlyk, zo niet onmogelyk , valt te beoordeelen.

Grondbeginfels der beoefenende Scheikunde , door den Heer
IvIACQI)Ett , Lid van de Koninglijke Illa:itichappij der Wetenfchappen , Hoogleercier in de Geneeskunde enz. op de
.Hooge School te Parijr. Volgens den Molten druk uit het
Fransch vertaeld. Door P. L. Tweede Deel. Te Dordrecht
bij P. v. firaam, en te Rotterdam bij A. Bothall, 1780.
Behalven de Bladwyzers 50o bladz. in gr. octavo.
tervolgens de voorgeflelde verdeeling van dit Werk,

Agbehelst dit tweede Deel, na de afhandeling van het

Mynfloflyk -Ryk in 't eerfte Deel (*), eene dergelyke
behandeling van het Planten-en Dieren-Ryk; dat de
opmerkzaarne Macquer niet min leerzaam nagaat , dan hy
't eerfte gedaan heeft; ter ontvouwinge van derzelver
merkwaardigrle voortbrengzelen , in zo verre zy onderwerpen der fcheikundige bewerkingen zyn.
Ten opzigte van het Planten • Ryk , dat bier eerst in
nanmerking komt , maakt de Autheur,, uit hoofde van
do verfchillende beginfels welken de Planten in derzelver ontbinding aanhieden , cone fchifting, tusfehen de
bewerkingen op de zelfflandigheden uit het Planten-Ryk ,
welken de gisting niet ondergaan hebben, en die op desOnder de ee4le
zeifs uitgcgiste zelfdandigheden.
Ons-

(*) Zie Iiedend. Vaderl, Letter-Oef. V. D. hl. 119.
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Clasfe fpreekt by van de zelfftandigheden, welken men
uit de Plantgewasfen trekt , door enkele uitperfing; door
Ramping; door een trap van hette, welke die van kookend water niet overtreft; door eene trapswyze hette,
van den graad van kookend water of tot de flerkfte hette, welke zy in beflooten vaten kunnen aitflaan; en
eindelyk door verbranding. Tusfchen beide handelt by
van de bewerkingen, die op de vette en weezenlyke
olyen gefchieden; en voorts deeit hy ons nog mede de
ontleding van eenige zelfftandigheden, die tot het Planten-Ryk behooren. - Hier mede overgaande tot de
tweede Clasfe, ontvoewt by onderfeheidenlyk, de voortbrengzels der geestryke, der zuure en der rotagtige gisDit brengt hem ten laatfte tot het Dierentinge.
Ryk , welks zelfilandigheden alleen aan den laatflen
graad der gistingen , of verrotting, onderhevig zyn.
Desaangaande vestigt hy het oog eerst op de Melk, vetder op de Zelfftandigheden, die het lichaam van bet
Dier uitmaaken, en eindelyk op de Vitwerpzelen der
Dieren. — By dit alles komt, ten clot van dit Werk,
nog eene Verhandeling des Hoogleeraers, over de bewerkingen op bet vlugtige Loogzout ; eene zoutagtige zelfRandigheid, die eene der hoofdrollen in de ontledingen
der dierlyke ftoffen fpeelt.
Zy , die zig toeleggen op Scheikundige bewerkingen,
vinden, in deeze ontvouwing van de Grondbeginzelen
der beoefcnende Scheikunde, eene menigce van welberedeneerde onderrigtingen, die hen te Rade kunnen kothen; niet alleen met betrekking tot de bier uitdruklyk
behandelde onderworpen maar ook tot andere bewerkingen, waartoe hun de Hoogleeraer de gronden aan de
hand geeft. Daar benevens levert de voordragc van
dit alles verfcheiden byzonderheden, die tot de kennis
der Natuurlyke Historic behooren, waardoor het Wert:
tevens , voor een uitgebreider flag van Leezers , zone
gevalligheici heeft. Ow hier van een voorbeeld mech .: te
deelen, zullen vvy ons bepaalen tot des Hoogleeraers
voorfiel wegens de Bewerking , am de Zelfftandigheden ,
die aan de zuure gisting onderworpen zyn , in Azyn te
veranderen, met 's Mans Aannzerkingen deswegens.
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BEWERKING.
5') Meng den wijn, de cider of het bier, welke gij in
azijn wilt veranderen, met hunne moer en den wijnfteen,
dicn zij mogten gezet hebben, naeuwkeurig ender een.
Doe dit y acht in eene ton , die reeds gediend heeft om
azijn te maken of te bewaren. Dit vat moet niet geheel
vol zijn, en het vocht, daerin vervat, gemeenfchap met
de buitenlucht hebben. Zet het zelve in eene plaets ,
alwacr de lucht eene graedt van warmte heeft, die ten
naesten bij met den twintigften graedt boven o van het
weerglas des heeren van REAUMUR overeenkomt. Roer
van tijdt tot tijdt het vocht om. In het zelve zal eene
nieuwe beweeging van gisting', vergezeld van hitte ,
ontftaen: zijn wijnachtige reuk zal allengskens verande,
Ten, en hoe langer hoe zurer worden , tot dat de gisting
geeindigd zij , en van zelve ophoude. Stop dan de ton
toe; het daerin zijnde vocht zal in Aziju veranderen.

AENMERKINGEN.
Alle de zelfftandigheden , die de geestrijke gisting ondergaen hebben, kunnen in zuur veranderen, wanneer
zij deze tweede gisting, of dezen tweedcn graed , van
gisting bcproeven (*). De geestrijke vochten , gelijk
do
(*) Ten rechten verflande bier van zal 't voor zommige Leezers
niet ondienftig zyn , 'cr, by manier van aantekening, by te voegen , 't hoofdzaaklyke van 't geen de Hoogleeraar Macquer,, nopens de Gisting , in zyne Befpiegelende Scheikunde voorgedraagen
lecft, zie Bladz 194. en very.
Door Gisting, zest by, verftaet men eene inwendige beweeging, van zelve ontftaende in de onmerkbare deelen eenes lighams, waeruit eerie nieuwe fchikking en vereeniging dier zelfde
declen voortfpruit. — En 'er zyn drie foorten van Gistingen, die door de voortbrengfels, welke daeruit ontftaen, van elkanderen veifchillen. De eerfte brengt de wijnen en geestrijke
dranken voort, om welke reden men haer de wijnachtige of geestrijke Gisting noemt. De vrucht der tweede is een zwartachtig
xocht, 't welk haer de zure Gisting heeft doen linemen; en de
derde verwekt even alkalisch nut , dat zeer v!ugtig is. Deze !nate
foort voert den mem van de rotachtige Gisting, of de Verrotting.
Deze drie foorten van Gistingen kunnen beurtelings in
het zelfde voorwerp ontftaen; 't geen bewijst, dat zij veeleer drie
ver-
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de wijn, de fider en het bier, aen eene heete !Licht
bloot gefteld zijnde, worden in zeer korten tijdt zuur.
Deze vochten , fchoon zij zelfs , met alle mogelijke
zorgvuldigheit, in digt befloten vaten , en in eene kocle plaets , bewaerd worden, verbasteren eindelijk, veranderen van natuur, en !ben allengskens naer het zure
over. Dus ontaart de geestrijke gisting van zelve en

natuurlijkerwijze in zuur.

Om
verfchillende trappen van dezelfde Gistinge zijn, en ilechts eene
zelfde oorzaek hebbende, dan dat zij drie van elkanderen verfchil.
lende Gistingen zouden wezen." Onze naauwkeurige.
Scheikundige ontvouwt voorts aldaar, deeze drie foorten van Gistingen, en derzelver voortbrengzelen, leder afzonderlyk. De
geestryke Gisting verklaard hebbende, merkt by op, dat in een
lichaam, het welk de geestryke Gisting ondergaan heeft, aan zig
zelven overgelaaten, en aan een behoorlyken trap van hette blootgefteld zynde, de Gisting zig vernieuwt, of veeleer haaren tweeden trap, te weeten die van zoutagtige Gisting bereikt; en even
zo, zegt by vervolgens, in de derde plaats , gnat leder lichaam,
na deeze twee Gistingen, over tot den laatften trap des Gistinge,
dat is, tot de Verrotting.
„ Maer hieromtrent ftaet, (gelyk by ors wyders Blade. 2.16 en
.227. in agt doe neemen,) op te merken , dat de oinkeering van
flit vootitel niet waer is; dat is, het is niet noodzakelijk, dat een
lithe= heurtelings de geestrijke en zuurachtige Gisting onderga,
om tot de Verrottiug te komen; en dat insge/ijks fommige zelfilancligheden de zuurachtige Gisting onderworpen zijn, zonder dat zij
de geestrijke ondervonden hebben, gelijk ook eenigen van dezelven
verrotten, zonder dat zij de geestrijke en zuurachtige Gisting hebben uitgeftaen. Dus zijn, bij voorbeeldt , de meeste dierlijke zelfItandigheden. Indien wij derhalve deze drie foorten van Gistinge,
als drie verfchillende grade') van eene eenige en zelfde Gistinge,
opgegeven hebben, is het alleen in de vooronderitelling, dat zij
ontitaet in een ligchaem, bekwaem om dezelve in hale geheele
atitgeftrektheid te ondergaen. Niettemin zou men ook kunnen gelooven , dat ijdere zelfftandigheit, die aan de Gisting onderworpen
is , altoos noodwendig deze drie verfchillende trappen van Gistinge moet ondervinden; maer dat de geenen, die 'er meest toe gefchikt zijn, de eertle en zelfs de tweede zoo fchielijk doorloopen,
dat zij tot de derde komen, voor dat men kan befpeuren, dat zij
de twee eerften ondergaen hebben. Dit gevoelen heeft eenige
waerfchijnlijkheit; doch rust op geene genoegzaem ilerke en talrij.
ke pr even, om aengenomen te worden."
Het pryst zig
egter als vry aanneetnlyk aan, volgens het geen de Hoogieeraar
deeze zyne Beoefenende Seheikunde, bl. 37o-373, raakende dic
onderwerp, bybrengt.
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deze reden is het van weezenlijk belang, wan.
neer men wija of ecnig ander wijnachtig vocht maakt,
de gisting ten regten tijde te ftuiten, indien men begeert dat de wijn zoo veel geest als mogelijk is bevatte. Zclfs is het voordeeligcr, de gisting een weinig
voor dat zij tot holm uiterftcn graedc gekonen zij,
dan daerna, te om dat daze gisting, fchoon zij
vertraagd en zelfs geheel opgehouden fehijnt, echter in
de tonnen voortgaet , doch op' eene wijs, die des te
minder te merken is, naermate zij langzainer gefchiedr.
Dus nemen de vochten, wier gisting niet yolk omen
voltooid is, een zekeren tijdt alleen in geestrijkheid
toe; terwijl zij in tegendeel ontaerden en ailengskens
zuurachtig worden, wanneer hunne geestrijke gisting
geheel gaindigd is..
Het voortbrengfel der tweede gistinge, waer van
thans gefproken worth, is een des te fterker zuur,
naermate het geestrijke vocht, in het welke zij vetwekt is geworden, zelfs fterker en edeler was. De
iterkte van dit zuur, 't welk men gemeenlijk Azijm
noemt , hangt ook ten grooten dcele of van de manier,
waervan men zich bedient , om den wijn, dien men in
azijn wil veranderen, te doen gisten : want indien men
den wijn, in wijde vaten, van zeive liet zuur worden, zouden de geestrijke deelen vervliegen, en het
overblijvende vocht ion inderdaedt wel zuur, maer tey ens verfchaeld en kragteloos wezen.
De azijnmakers hebben, om de fterkte van hunnen
nzijn te vermeerderen , fommige behandelingen, weer.
van zij een geheim maken, en welke zij zeer verbor.
gen houdcn. De Heer BOERHAVE geefc echter, naer
eenige fchrijvers, de volgende befchrijving van een arbeidt otn azijn te maken.
„ Men maekt twee groote tonnen of kuipen van eiken
„ Bout. Men plaetst in daze tonnen een' houten coos„ ter of horde, omcrent een' voet van den onderflen
„ bodem. De ton in eenen loodregten ftand zijnde, legs
„ men op deze horde een middelmatig gefloten beds van
„ groene en nieuw afgefneecien wijngaerdtakken. Wij„ ders vult men de ton met druiventrosfen waar uit men
.51 de kernen genomen heeft, en welke men gemeenlijk
„ Risten noemt, in acht nemende dat men alleenlijk de
ruinite van een' voet ledig laet aen het bovenfte deel
/) van
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van bet vat, 't welk van boven geheel en al open
moot blijven.
„ Wanneer de twee kuipen dus toegelleld zijn,
men 'er den wijn in, waervan men azijn wil maken;
acht gevende,dat do eene geheel, en de andere flechts
5)
3 , half vol zij. Men laetze op doze wijs den tijd van.
waerna men de halfvolle
vierentwintig men
3)
,) ton vult met het y acht van de voile ton, die op hare
beurt half vol blijft. Vierentwintig uren daerna,
maekt men weder dezelfde verandering in beide de
vaten, en vervolgt dus met dezelve beurtelings, ge.
35
ciurende den tijdt van vierentwintig uren, het eene
„ vol en het andere half vol te houden, tot dat de azijn
„ gemaekt zij. Op den tweeden of derden dag, gefchiedt
„ 'er in dc halfvolle kuip eene beweging van gisting',
„ gepaerd met eene merkelijke hitte , die van dag tot
„ dag vermeerdert. Geheel anders is het met de voile
„ kuip, waerin de beweging der gistinge bijna onmerk„ baer is; en dewiji deze twee kuipen beurtelings vol en
„ half vol zijn, is dit oorzaek, dat de gisting eeniger„ mate afgebroken is, en van de twee dagen flechts een
I. in ijdere ton gefchiedt.
„ Wanneer men, zelfs in de voile kuip, geene de
„ minlle beweeging meer befpeurc, is het een teken,
„ dat de gisting gei::indigd is. Derhalve doet men dan
„ den azijn in gewone tonnen, welke men in eene koele
plaets bewaert, en digs toeflopt.
1 , De meerdere of mindere hitte verhaest of vertraegt
„ deze gisting,evenals de geestrijke. In Frankrijk words
„ zij, des zorners , in den tijdt van omtrent veertien dagen
„ voleindigd. Maer , indien de hitte der lucht' zeer
„ ,fterls: is , en den vijfentwintigfcen graedt van het weer„ glas des Hecren van REAUMUR overtreft, vult men
„ van twaelf tot twaelf uren de halfvolle ton; waar de
gisting, indien men ze, na verioop van dien tijdt,
niet afbrake, zou zoo geweldig worden, en het
„ yacht dermate verhitten, dat een groat gedeelte
„ der geestrijke deelen, van welken de kragt van den
azijn afbangc, verloren gaen, en men na de gisting
„.flechts eene verfchaelde 'f'cof, wel zuur, inderdaedt ,
„ doch kragteloos, behouden zoude. Men gebruikt
„ oak de voorzorg, om hot vervliegen van dezelfde
deelen te beletten, dat men de halfvolle kuip, waerin
73 de
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de gisting gefchiedt, met een dekfel, even als zij vati
„ ciken hour gemaekt, toedekt. Wat de voile kuip bey treft, men laet dezelve open , ten einde de lucht
9 5 zoude kunnen werken op het vocht, 't welk.
„ zij bevat, voor het welke men dezelfde zwarighedea
niet ce vreezen heeft, ciewij1 het niet dan zeer Lang_
3 , zaem gist."
„ De risten en ranken welke de azijnmakers in hunne
kuipen leggen , dienen om de kragt van den azijn te verrneerderen. Deze ftoffen bevatten zelve een ontwikkeld
zuur , 't welk zeer blijkbaar is. Zij dienen ook tot eel.'
gistmiddel, dat is, dat zij den wijn bereiden, om fchie.
lijker en op een heviger wijs zuur te worden. Wanneer
zij eens gediend hebben, zijn zij nog beter en kragtiger,
om dat zij van het uitgegiste zuur gehecl doordrongei
zijn. Ook bewaren de azijnmakers dezelven , om tot
nieuwen azijn te dienen na dat zij ze fchielijk in een
ftroomend water gewasfchen hebben, am ze alleenlijk
van eerie flijm- en olijachtige ftof, die 'er zich, gcduTen& de gisting, op gezet heeft, te zuiveren. Het is
noodzakelijk , dezen droesfem weg te nemen , om dat hij
tot de befchimmeling en verrotting geneigd is. Dus kan
bij niet anders dan fchadelijk zijn aan het y acht, wacrin
men hem mogte leggen.
De zure gisting verfchilt van de geestrijke, niec al.
leen door haer voortbrengfel, maer insgelijks door vet..
feheiden omftandigheden , die haer vergezellen. I. De
beweging en beroering zijn niet fchadelijk aen de zure
gisting, gelijk aen de geestrijke; in tegendeel eene ge.
rnatigde beweging, mits zij niec gedurig zij, is haer voordeelig. 2. Deze gisting is gepaerd met eene merkelijke
bitte, dacr die van de geestrijke gisting' naeuwlijks te
befpeuren is. 3. Ik geloof niet, dat 'er een voorbeeldt
is, dat de damp, die zich verheft van een vocht, 't
welk aen het gisten is om zuur te worden, zich nadeelig
getoond, en ziekten of eenen fchielijken dood veroor.
zaekt heeft , gelijk die van den bruifchenden wijn. 4. De
azijn zet eene flijin- en olijachtige ftof, waer van wij ge.
fprooken hebben, zeer verfchillende van de wijnmoer ea
den wijnfteen. De azijn eindelijk zet nooit wijnfteen,
fchoon men zelfs , om hem te maken, zich bediend had
van nieuwen wijn, die nog niets had gezet van den wijnitcen, dien hij bevat."
B1412.
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Bendel van onuitgegeeven Stukken, dienende ter ophelderingd
der Vaderlandfche Historie en Beg,eeringsform, en voornaanielyk der Historic van de Unie van Utrecht , ver.
zanzeld en met eenige aannzerkingen vermeerderd, door Mr.,
L. P. V. D. SPIEGEL , Burgemeester en Read der Stad
Goes. Eerie Deel. Te Goes by J. Huysrnan, 1780.
Behalven het Voorherigt 35 r bladz. in gr. ()am.
voorbeeld van den Hoogleeraar Bondam , in 't geHetmeen
maaken zyner Verzamelinge van onuitgegeevene

Stukken, heeft den Heer en Mr. v. d. Spiegel eenigermaate aanleiding gegeeven om ook deezen zynen Bundel op
eene dergelyke wyze in 't licht te brengen, De kundige
arbeidzaame v. d. Spiegel naamlyk had zig, gelyk we,
zyne Uitgave van de Ontwerpen der Unie van Utrecht
verftaan hebben (*), voorgefteld, zyne befchryving van
de Historic der Unie te vervorderen; dan de aanvanglyke
mededeeling der opgenoemde Verzamelinge heeft zyn
Ed., zo als by zig bier in zyn Voorberigt uitlaat, bewoogen, om dien arbeid zo lang te ftaaken, tot dat alle
de Stukken dier Verzamelinge het licht zouden zien•
!, Om egter," vervolgt zyn 'Ed., „ den draad van it
)) Werk ondertusfchen niet te verliezen, befloot ik hoc
fpoor van den Hoogleeraar te volgen en in denzely en fmaak uit te geeven het grootfte gedeelte myner
verzaamelde
Scukken , voor zoo veel dezelve tot de
Si
,, Historic der Spaanfche beroerten, en voornaamelylc
,, tot den tyd der Utrechtfche Unie behooren, en op
5) welke ik my dikwils, in de Historic van dat Vera
bond, als bewyzen, zal moeten beroepen,"
Men
ziet dus met vermaak, dat twee bekwaame Mannen,
onderfcheiden Gewescen, dien 't vergund is, verfchil.
lende oorfpronglyke Stukken, over het zelfde ondera
werp, welken tot nog als in 't duister lagen, aan den
dag te brengen, zig vereenigen, om, een ieder van zyne zyde, het hunne aan te wenden, ter opheldoringe
van een voornaam gedeelte van 's Lands Historie; waar.
Inede zy derzelver beoefenaaren een gewigtigen Jinn
be.

(*) Zie Heflend, Pad. Letteroef. VII. D:
Ile D114.L.ALG, LE,TT.
V
7.
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bewyzen : terwyl beider Gefchriften , onderfeheiden
Stukken uitleverende, hand aan hand gaan, en gelyklyk
te famen tot het bedoelde oogmerk dienen. Beide dee.
ze Gefchrifcen zyn dus nagenoeg zo ver van denzelfden
aart, als mede van zo evenredige nuttigheid, en de mavier van uitvoering is daarbenevens zo overeenkomftig,
dat bykans sties, wat wy daar omtrent gezegd hebben ,
nopens de Verzameling (*), ook op den Bundel (inutandis
mutatis) overgebrap kunne worden.
In het thans uitgegeeven eerie Deel van deezen Bundel , dat door nog den dergelyk gevolgd that te worden, heeft men na drie voorafgaande Stukken van 2
Sept. 1575 , 2 Aug. 1576, en I 0 Sept. 1577 , eene vry
wel agtervolgende reeks van Stukken , van 4 April
15 7 8, tot 29 Maart 1579. Het gaat dus inzonderheid
over dat tydbellek , waarin de Utrechtfche Unie nader
beratund, getroffen en mecrendeels gevestigd is; waar.
op het tweede Deel, bet verdere gevolg bier van be.
treffende, zal aanvangen met de raadpleegingen in de
Vcrgadering der Generaale Staaten, gehouden te Antwerpen, over eene nieuwe Unie , tusfchen alle de Pro.
vincen, die by de Gentfehe Vrede gebleven waren,
„ welke Unie, tot bevestiging van het gezag des Aarts„ hertogen voorgeflagen, tot nog toe," zegt zyn Ed.,
„ onbekend gewcest is." De Heel. en Mr. van de Spie bier en daar by deeze Stukken eenige aanmerkingel,
b
gen voegende, toonr, meermaals aan , hoc dezelven hem
in zyne Historic der Unie te fade zullen komen; of
draagt nu en dan ophelderingen voor, raakende byzonderheden, op welken die Stukken flaan ,of aan welken zy
eenig licht byzetten. Ook neemt hy zomtyds uit eene
of andere voorftelling aanleiding , tot het mededeelen
zyner gedagten over dit of dat gewigtig onderwerp,
dat betrckking tot zyne hoofdzaak heeft. Zo
geeft hy, onder anderen, by eene voorkomende gelegenheid, ter beoordeelinge aan des kundigen over zyne
gedagten wegens eene zogenaamde ftrydigheid in de Unie; welke zyn Ed. zo wel uit den weg fchynt te ruimen , dat wy niet kunnen nalaaten van 't geen by deswegens bybrengt, tot een ftaal uic zyne aantekeningen ,
in
(*) Zie .dlgenuene Paden Letteroeff. I. Dcel. bl. 452. 453
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in deezen mede te deezen, terwyl we tevens, zo bier
als in een voigende Artikel, wel gelegenheid zullen hebben , om 'er nog een en ander ftaal uit ce berde te brengen.
9) Het is, zegt hy, bekend, dat de Prefident van
IlYNKERSHOEK in zyne yur. Pub/. geoordeeld heeft,
dat het LIX. en XVI. artikel van de Unie, raakende
bet afdoen der gefchillen tusfchen de Bondgenooten,
Diet te vereffenen waren , dat integendeel de heer PAULus , in zyne Verklaaring van de Unie, deeze Artikels
van alie ftrydigbeid heeft getragt vry to pleiten. Ik zal
myne gedagten eenvouwdig voorftellen, en de beflisfing
aan den leezer overlaacen.
In het I. Art. fchynt het my, dat gehandelt wordt
van gefchillen, welke eenige Provintien, of byzondere
Landitreeken en Steden; (die toen leden van de Unie
waren , fchoon de Provintien , waar toe zy behoorden,
de Unie nog niet aangenomen hadden) onder malkander
konden hebben, nopens haare byzondere Privilegien,
Vryheden, Regten, Costumen, enz. en dus over zaaken , geene betrekking hebbende tot het Bondgenootfchap : dee:
ze geiebillen moeten beflist worden, of door de ordinalre Juflitie, of door Arbiters, of door minnelyk verdrag; naamelyk, door de ordinaire Juflitie kan het gefchieden, wanneer de partyen eenen gemeenen Regter
hebben , gelyk de Provincien van Holland en Zeeland,
welke in zaaken, waarin zy privatorum loco gehouden
worden, malkander voor het Hof Bier twee Landfchappen kunnen te regt roepen, zoo ook de Steden van die
Provintien, en van andere Provintien, welke eene gerneene opperfte Regtbank hebben; maar in gevallen daar
gefchil ontftaat, tusfchen Provincien of Leden geenen
gemeenen Regter hebbende , welke over de betwiste
Privilegien, enz. kan vonnisfen , moeten partyen dezelve
afdoen voor Arbiters, of by accord , zonder dat de andere Provincien, zoo lang partyen zig aan het regt,
(naamelyk, het regt by dit Artikel bepaald,) onderwerpen, zig met bet gefchil mogen bemoeien , en wanneer
partyen weigeren, dat regt onderworpen te zyn, mogen.
de Bondgenooten, volgens Art. XVII van de Unie, de
hand 'er aan houden, dat een yder goed regt wedervaart.
„ Ik bewyze dit uic het protest, 't welk de Stad Middelburg diet doen by het fluiten der Unie, aanzaande haaV2
rt
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re Privilegien van Jurisdiete over Walcheren, Welke de
Prins, ten behoeve van Vlisfingen en Vere, befnoeid
hadt (*), en uit het antwoord door de Gedeputeerden
der
(4') By de opgave van dit Protest, in deezen Eundel bl. 143,
deelt ons Mr. v. d. Spiegel de volgende aantekening mode, welder plaatting hier zommigen niet ongevallig zal zyn.
„ De Stad Middelburg, de eerfte en aanzienlykfle der Zeeuw.
fche Steden, oefende, voor de beroerten, een uitgeflrekt vermo,
gen over het Eiland Walcheren, in welks middelpunt zy gelegen
is. De Rentmeester der Graaflyke Domeinen van Zeeland, bewesten de Schelde, die federt veele jaaren in die Stad zyn verblyf
hieldt, ontving aldaar alle de Heellyke Regten, inkomften en heden. De Wethouderfchap was, in ftede van de Hooge Vierfchaar,
gemagtigd, om, ter aanklagte van den Rentmeester , kennis
neemen, en regt to doen over zwaare lyfftraflyhe zaaken in geheef
Zeeland hewesten Schelde, waar onder ook het ganfche
Walcheren begreepen was.
„ Het regtsgebied van den Provifoor of Deken flrekte zig uit
over Walcheren, Neordbeveland , en Wolfaersdyk, en voor
deczL Vierfchaar mogten de Burgers van Middelburg hunne fchut
denaaren in die eilanden gezeeten, wegens penningfehidden , voor
regt roepen. Middelburg was de eenige Graafelyke en Stemmende
Stad, op het Eiland. Arnemuiden, een Dorp, onder den rook
haarer muuren liggende, was haar gezag en regtsgebied onderwor.
vrorpen. Deeze Stad nu hadt, na bet omflaan van het gantfche
Eiland, den voortgang der Nasfauwfche wapenen geftuic , en zig
niet, dan na het lyden der uiterfte elenden eener tweejaarige he
legeringe aan den Prins overgegeeven. Om deeze overmagt en
fierheid to fnuiken, en tevens de goedwilligen to beloonen, hadt
Orange, na de Overgave der Stad, hare uitfteekende Voorregten
niet weinig ingekort. Het Lyfitraflylc Regtsgebied over Walcheren verdeelde by onder de drie Steden Middelburg, Vlisfingen en
Vere, Iaatende aan Middelburg het kleinfte deel : eveneens werdt
het Voorregt van penningfchulden met Geestelyken regte to mogen
winnen , onder drie Landregten, in de drie Steden gemeen gernaakt. Vlisfingen en Vere gaf by flem en zitting in de Staaten
van Zeeland. Arnemuiden verhief by tot een Burgflad, en ontfloeg hair geheel van het juk van Middelburg, haar bovendien
toevoegende het Regtsgehied over Nieuwerkeike en Mortiere.
Deeze behandeling flak den Middelburgeren geweldig, die daar
over menigvuldige, maar vergeeffche, klagten aan den Prins en
de Staaten deeden: 't geen oorzaak gaf, dat de raadpleegingen der
Staaten veeltyds, door de onwilligheid van Middelburg, vertraaget
of verydeld werden, en dat het misverftand tusfchen den Prins
en de Stad bled duuren tot den dood van zyne Doorlugtigheid.
Wit zoude gelooven , dat eon gefchil , goon van zoo weinig be
lar4
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der Provintien, de Onderteekenaars van de Unie, daar.
op gegeeven, 't welk inhieldt: „ dat zy gem meeninge
,, gotang fchsmt veer bet geheel ligbaam van den Stant , zulken grooten
invloed op'de gebeurtenisfen van dien tyd, en de Staatsgefteldheid
der vdgende eeuwen gehad heeft! Het was egter om deeze redo
alleen dat de Stad weigerde M de Unie van Utrecht te treeden:
lierom is ook het Placaat van afzweering des Konings te Middel.
burg nook nfgekondigd; en deeze verwydering is de eenige oarzaak geweest, wdarom de Opiragt der Graafelykbeid van Holland
en Zeeland , aan den Prins van Orange in Zeeland geftuit is: jaa
men vinctt , d'et die van Middelburg , oordeelende, dat de Prins
in zeker fink te verre gegaan was, zig uitlieten, dat het wel een

flegte zaak was, dat men de luiden alle zwaarigheden, wader voorwendzel van vryheid , leerde ondergaan, en dot men hun dezelve
daadlyk benam, met een ydele claufule van non prejudicie (*).
Of egter de Stad bet berftellen haarer voorregten gelyk
ve voor de beroerten geweest waren , wel als een regt konde von.
deren, is Met zonder bedenking. Middelborg was niet vrywillig,
tnaar door ge V eld van wapenen, a in 's Prinfen zyde gekomen:
baare oinftandigheden waren toen ter tyd zoodanig, dat zy zig
byna op genade en ongenade moest overgeeven, en de wet van
Zen Overwinnaar ontvangen. Hieiom vindt men in het Verdrag,
tusichen den Prins en de Regeering der Sind, gefloten den 19
February 1574, BOXHORN op Reigersberg , z D. hl. 555, „ dat
zyn llop rlugtigheid, op bet oottnoedig verzoek der Burgeren,
,, door mededoogen van de uiterfte elende, bonger en armoede,
„ war in zy vervallen waren, haare meening verklaard bath."
En bepaaldlyk op bet fItik der Privilegien is de uitdrukking van
den Prins in die termen , dat 'er zekerlyk geen onbepaalde bevesraging van alle de oude Voorregten uit genomen kan worden ; dos
luidc het Artykel: „ de goede Burgers, jegenswoordig en toeko.„ rnende, zullen voorts mogen hunne koopmanfchap dryven, me,, de van der Stede Regten en Privilegien genie:en en gebruiken ,
binnen de iimiten van hunne yurisdiffien, als to vooren. Re„ ferveerende aan ons , om die van Vere , Vlisfingen en Arnemuiden

mede to voorzien , als Ivy naar verdienfien, nut en meesten oor,, boar derzelver Steden en Plaatfen, mitsgaders van den Gemeenen
.„ Lande ,zzillen oordeelen te behooren.
Wyders tekent de Autheur , op de daaraanvolgende Perklaaring
van de Gedeputeerden der =dere Unie, aan, datdit voorftel van
Mid-

(*) Op eene fnortg,elyke wyze was 't gelteld, met die van Coes en Tolen.
Zie in deezen Bt:ndel, bl. Vergel. 555 81 , 8 5, 98, 1 93, 194,
002, 203, 265, 266, 2 79. Duch 't geen de oneenigheid tusfehen den Prins
en die van Zeeland betteft ftaat zyn Ed. breeder to verhandolen in zyne
E.h.;:R over de .Unie.
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gehadt hebben , by her I. Art. van de Unic eenige
Provintien, Landon, Steden of andere particulieee
Leden
te verkorten in haare Privilegien , of andere
3)
geregtigheden , maar dat zy verftaan,• dat cen ydcr,,
3)
Bien aangaande, zal blyven in zyn geheel, om hem
35
daar
van met zyn party in Vriendfchap to vordraagen
3)
)) of anders zyn geregtigheid in Juftitie of voor Arbiters
^ to vervoigcn, en dat zy parne dc hand zullen
volgens het XVII Art. van de Unie, dat den ge35 den
3) non, die meenen in haare Privilegicn verkort en ver,) ongelykt te zyn, Rcgt en Juftitie geadministreerd
Alzoo de Bondgenooten Mot gcautori3) worde.
' feezd zyn, noch ook raadzaam vinden aan to neemen, de decifien van particuliere querellen , die Beni3)
)) ge Provintien, Steden, of Loden van dien, onder
den anderen mogen hebben."
33
Het IX. Art. fchynt alleen te maaken, omtrent zaaken , welke de Provintien, door de Unie, met malkander geineen gemaakt bebben , of waarover zy gemeen.
fchappelyk moeten handelen en befluiten. Van deeze
zaaken zyn 'er eenige , naamelyk , Beftand , Vrede ,
Oorlog, Imposten en Contributien, waarin pen overftemming plaats heeft; doch 'er wordt tevens, by provifie , een middel beraamd, om do eenigheid in zulke zaaken to bevorderen. In alio andere zaaken, fehoon air
de gemeenfchap van 't Verbond fpruitende, mag by
rneerderheid beflooten worden: by voorbeeld, het beleid van den Oorlog, het verfterken der Frontieren, het,
beftuur der Landen en Steden, federt de Unie, door de
Generaliteit in gemeenfchap aangeWonnen, de Commislien en Inftruelien van hooge Generaliteits Amp= , &c.
Het XVI. Art. breng ik tot gelchillen over zaaken ,
die niet ontftaan uit het begrip van Privilegien , noch be.
hooren tot de gemeenfchappelyke raadpleegingemder Bond..
genooten , maar welke de Provintien met malkander kunnen
hcb3)

31

1Vliddelburg, gelyk ook vervolgens dat van Goes, (in deêzen Bundel , bl. 221.) gefchiedde tegen de affpraak in de Vergadering der
Staaten van Holland en Zeeland gemaakt; „ want bier hadden
„ zy," zegt zyn Ed., „ beloofd bunne eifchen niet in de Unie to
„ zullen indringen, maar by de Staaten der twee Provintien eon
ade v,in non prejudicie to zullen verzoeken , waartegen
„ gen en Vera cm commie arle =den verzoeken."
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hebben, als afzonderlyke, maar egter door het Verbond
vereenigde Landfchappen; thans mag men zeggen, Cc
geen ten tyde van de Unie nog geen plaats hadt ,) gefchillen , welke de Provintien ,aangemerkt als Souverainen , kunnen
hebben met haare Souveraine Bondgenooten , waarom oak
hier van geen Steden en Leden gefproken words, die niet
als Souveraine kunne aangemerkt worden, maar van Provintien. In zoodanige gerchillen kunnen alle de Provintien belang hebben, zoo dat zy niet onzydig genoeg
zyn, om de zaak to beflisfen, in welken gevalle de uitfpraak wederom, by provilie , gelaaten words aan de Heey en Stadhouders; of het gefchil kan flegts eenige Provin•
tien aangaan , wanneer de onzydige Provintien de zaak
zelfs ten einde brengen. Ziet hier twee merkwaardige
voorbeelden , waarin men zig op bet XVI Art. der Unie beroepen heeft. In het jaar 1637, een gefchil tusfchen de Staaten van Holland, en de andere Provintien,
over het vatten van perfoonen in eed en dienst van de
Generaliteit zynde, 't welk H. H. Mog. op grond van
dit Art. ffelden aan de uitfpraak van den Prins als Stadhouder,, hoewel Holland protesteerde tegen de tusfehenkomst van den Prins. Leeven van Frederik Henderik , II
D. Bladz. 146 en volg. Het tweede voorbeeld is in het
gefchil tusfchen Holland en Zeeland, ten jaare 1589,
over het heffen van licenten door de eerstgemelde Provintie van goederen, welke over de Zeeuwfche flroomen verder gevoerd werden, waarin de onzydige Provintien oordeelden, dat de afdoening van die zaak, vol..
gens het XVI. Art. van de Unie, behoorde aan de GeneBoR , XXVII B. bl. 494."
Register op de Verklaring der Unie van Utrecht, waarbij
gevoegd is een berigt , °wren: eenige plaatfen in dezelve
voorkomende , door Mr. r. PAULUS. Vierde Deel. Te
Utrecht by B. Wild en de Wed. van J. v. Schoonhoven.
in groot oetavo 185 bladz.
verlangde men, zo dra de Verkloaring der U.
M etnierefitvoltrokken
was , na een goed Register, op een

Werk van die uitgebreidheid, dat zulk een aantal van
nazoekens en vergelykenswaardige zaaken en aanmerkingen behelst: en men ziet thans met genoegen, dat de
ge.
V4
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g eaa te Autheur 'cr eindelyk aan voldaan heat, met (lc
afgifte van een Register, dat eene zeer wel uitgevoerde
zaaklyke voorftelling van het verhandelde aan de hand
geeft ; des men nu gereedlyk de gewigtigile byzonderheden , en de daartoe behoorende overweegingen , welkcn
bier en daar in 't Werk verfpreid zyn, kunne nafpcuren.
Zyn Ed., dit Register afgeevende , doer te gelyk met
het zelve het licht zien een Bericht, dat ten grooten
deele itrekt, ter beantwoordinge van dc voornaamfle be,
denkingen, tegen zyne Verklaaring ingebragt; wantontrent hy,, met een weiwikkend oordeel, in aim bcfcheidenheid te werk gaat. Hierby verleent ons de Heer en
Mr. Paulus, in dit Berigt, nog etlyke ophelderende aan,
inerkingen, nopens her door hem behandelde onderwerp;
en doer het ten laatfte vergezeld gaan, van eene volledige uitgave der Unie zelve, naar het oorfpronglyke , door
den Raad van ,Staaten in druk uitgegeeven. - Met
betrekkinge tot deeze uitgave nu , en derzelver vergclyking , komen ons, ander de laatst aangeduide aaninerkin.
gen , eenige hedenkingen voor,, Welker hoofdzaaklykcn
inhoud wy niet ondienftig agten medc te deelen : 't geen
wy thans te eerder docn om dat wy reeds meer dan
eens aanleiding gchad hebben, om van die foort van be,
denkingen op dit Stuk te gewaagen; doch tell:ens door
aanmerkingen van ecne andere v.atuur, of gebrek van
plaats , daaromtrent verhinderd zyn.
De eerfte ontdckking naamlyk van dit oorfpronglvkStuk in den jaare 1753, en de gemeenmaaking van het
zelve, op de keurigfte wyze uitgevocrd, in den jaare
1778 ; is den onderzoekeren onzer Vaderlandfche Hist°,
rie ten uiterfte aangenaam geweest : te meer, daar de
vergelyking van de vroegere uitgaven, naar de Copie van
1,amzsveerde, met dit oorfpronglyk Gefchrift, toonde dP,t
dezelven meestal woordlyk, en beftendig zaaklyk, daarinede overeenkomen , 't welk de echtheid dier Copie
bevestigt. Maar tevens befpeurde men, in de ondertekering der Unie, eene merkelyke verfcheidenheid tusfehen
die vroegere uitgaven en dit Stuk : dat, gemerkt het
eenige zwaarigheid fchcen re baaren , gelegenheid gogeeven heeft , tot onderfcheiden gisfingen naar de oor.
pak, uit welke dit verfchil ontftaan mogte zyn.
Onze Autheur fcheen , in zyne Verklaaring der Unie
tbaromtrent nog eenigzins verlegen to weezen; dan by
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zynes oordeels,
bcter op den wcg gebragt, en
laat zig bier deswegens indeeLervoege nit :
„ Te vorcn zeide ik , geene reden te kunnen uitden,
ken, waarorn 'or tusichen de gedrukte en oorfpronglyke
Union, met opzigt tot de onderceekening, een zoo aanmerklvk verfchil plaats heeft. Doch, federt, is aan
dit punt door voorname mannen zo veel licht bygezet,
dat het tegenwoordig weinig mocite behoeft te kosten,
daarvan eene genoegzaam voldocnde reden to geven.
Terwyl het my nu, onder verbetering, voorkomt, dat
daaromtrent met vry veel zekerheid het volgende kan
worden vastgefIeld:
op den 23 January 1579 , ten minfIcn,volgens
5) I . Dat
de , nadere ophelderingcn van den Hoogleeraar BONDAM,
voor den 29 January (a), de Unie van Utrecht is geteekend, zoodanig, en door de Gedeputeerden, als Ter
welker namen dezelve kort daar na gedrukt, en federt
in aller handen geweest is:
dat de Gelderfche Hee.
ren, TELLICH, PIECK , van LIERE. en BENTINCK , die coca
tegenwoordig waren te Utrecht, op dun voorsz. 23 January, de Unie wel degelyk hebben onderteekend, doch
alles op approbatie van de Baanderheeren , groote en kleine
P eden van het Vorstendonz en Graaffchap , ten dien cinde
dag nemende tot den negenden February daar aan volgende
om als dan deswegens rapport in te brengen , binnen de Stad
Utrecht, aan de gekommitteerden aldaar (b); zoo als dit
op 'c Plot der Unie, zoo wel der originele , als der to voren gedrukten wordt gevonden.
Dat doze alzoo geteckende Unie, is geweest
„
eerie originele; - dat dezelve te Utrecht is gcble.
yen; dat daarby gevoegd zyn alle de volgende A:cesfib'n van kwartieren en fleden, die dit verbond aannamen, zoo wel van Gelderland, als anderen; en dat naar
en volgends dezelve gcmaakt zyn alle Copien , welke van
dezelve, door LAMZWEERDE geauthentizeerd, naderhand
uitgegeven en gcdrukt zyn.
„ III. Dat
is,

(a) Zie Redenv. over de Unie van Utrecht, bl. 144. vulg. in aantek.
(b) Zie Redenv. als boun bl. 140 in cant. [Verge'. de laarere
Qnuitgegeeven Stukkerz van Mr. V. D. SPIEGEL. D. hi. 154 en
4.]
V
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Dat ondertusfchen dit eerfle exemplaar is verloS9 III. '
ren geraakt, ten minften tot nog toe niet gevonden,
ichOon 't in 't geheel niet onwaarfchynlyk is, dat het
telve in dezen of genen fchuilhoek nog ergens voor handen zy.
Dat van dit Verbond, door de Bondgenoten
55 IV.
is gemaakt een tweede origineel exemplaar, letterlyk in
den inhoud overeenkomende met het eerfte, en geteekend door meest alle dezelfde Heeren , die het eerie getcekend hadden , en wier onderteekening , en dit was genoegzaam , aan het zelve, even als aan het voorgaande,
het. noodig gezag en oorfpronglykheid geven konde; by
dit tweede origineel exemplaar, even als by her eerfte,
toen gevoegd zynde alle accesfien tot deze Unie, gelyk
dezelven dan ook by dit exemplaar, zoo wel als de ondegteekeningen der Unie zelve, worden gevonden.
„ V. Dat het wel niet volftrekt zeker is, wat den
Bondgcnoten aanleiding gegeven hebbe, om dit tweede
origineel exemplaar van dit verbond te vervaardigen ; doch
dat zulks aan deze tweederleie oogmerken met veel
waarfchynlykheid kan worden toegefchreven.
„ Dat zy zulks zouden hebben kunnen doen , of,
cm in gevalle van verlies een dubbeld te hebben ; 't
geen daarom te meer noodzaaklyk zoude kunnen worden gerekend, om dat het meer dan waarfchvnlyk is,
dat op den 23 January, by de teekening , flegts een
exemplaar onderteekend is , en de Gedeputeerden der
byzondere Gewesten, ieder voor zyne Provintie, geen
geteekend exemplaar hebben medegenomen (c). Waardoor her dan ligtlyk had kunnen gebeuren , vooral in
die troebele tyden, wanneer 'er nog geen vaste plaats
voor de Bondgenooten was, dat dit eerie, toen nog
het eenig , origineel exemplaar zou te zoek geraakt, en
de Bondgenooten daardoor in gcene kleine ongelegenheid gebragt , zyn.
„ b. Of wel, en dit heeft, naar myne gedagte,
verre de meeste waarfchynlykheid, dat de Bondgenoten
dit tweede Excmplaar hebben doen vervaardigen voor vADER

(c) Zie Redenv. als

H. 148 volg. m aant. als mede de
de Unie van Utrecht herdagt , in de Byyoeg bl. 265 en ens I D. N. 34.
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DER wILLEM; daar men wel veronderfteilen kan, dm;
Zyne Doorlugtigheid, om verfeheidene gewigtige reden ,

naar Hare gewone doorzigtigheid, van de Bondgenotcn
een zodanig origineel exemplaar van de Unie zal gevorderd hebben." Zyn Ed. dit denklveld, uit het nagaan van verfcheiden omftandigheden, als ten hoogfle
waarfchynlyk voorgefteld hebbende, vervolgt wyders
aldus.
„ VI. Dat bet eindelyk geheel onzeker is, wanneer
dit tweede origineel exemplaar vervaardigd zy geworden,
offchoon men gemeend heeft , dat dit tusfchen den so
January en den 4 February, daar aan volgende , zou wezen gefchied, om dat op dien dag de Gendtenaars zig by
een byzondere Accesfie by de Unie gevoegd hebben; ea
welke agter dit tweede Exemplaar reeds wordt gevonden.
„ a. Want dat hiertegen in bedenking komt , dat,
ingevalle dit tweede origineel exemplaar tusfchen dien tyd
vervaardigd, en teen door hun, die het zelve onderteekend hebben dadelyk onderteekend zy geworden ; gelyk
dan volgen zou ; dat men dan ook zou moeten vastfteldat alle die Gedeputeerden al dicn tyd , na het fluiten der Unie, nog te Utrecht gebleven zyn; waarvan
het tegendeel, ten minfle van fommigen, gemaklyk kan
worden aangewczen.
„ b. Ja dat geficld , dat dit van elders niet te bewyzen ware, dit zelfs daar uit zou kunnen afgelcid worden, dat de Ge/derfche Heeren, behalven Graaf Jan, die
bet eerfte origineel exemplaar onderteekend hebben, in
dit tweede niet voorkomen , 't geen zy, onder dezelfde
proteftatie , als in 't eerfte , zouden hebben kunnen
doen, indien dit Exemplaar der Unie zoo kort na het
eerfte vervaardigd en geteekend was, terwyl de Bondgenoten nog te Utrecht tegenwoordig waren.
„ c. Dat hiertegen nicts doen kan, dat die van
Gendt reeds op den 4 February by dit tweede exemplaar
fchynen geteekend te hebben, daar toch op zig zelven
Diets mooglyker is, dan dat dezelfde Gedeputeerden,
die het eerfle exemplaar (*), ook dit exemplaar hebben
ge[(*) In de laatere onuitgegeeven Stukkcn van Mr. v. n. SPIEGEL ,
vindt men, ten aanzien van de ondertekening der Gentenaars, bl. 63, de Volmagt, welke de Stad aan bare Gedeputeer-
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nettekend, eenige dagen of weken, na het eerfle, by
gelegenheid, dat ze cens wederom ter Vergadering de.
zer Bondgenotcn waren, of wel by eene andre gelegenheid, welke wy ens, als mooglyk, zeer wel kunnen
voorlIellen, dock welke niet wel te bepalen is.
„ VII. Dat
den , den 12 Nov. 1578, reeds verleende om de Unie te helpen
iluiten; en bl, 116, de Acte, waarby die Gedeputeerden den 6
December daaraan voigende verklaar, n de Unie, op den 5 December, by voorraad geflooten, goed te keuren, homel zy dezelve
Unie, om reden, nog nict getekend hadden in'tsga.lers bl. 185,
de Procuratie van de Stad Gent houdende content in de Unie
den 6 Dec., op welbehagen , gefloten; getekend 1579,26 January;
welke Procuratie de tekeni g dier Gedeputeerden dan oak
den 4 February te U:recht gefchied is.
By gelegenheid
van 't tweede opgemelde Stuk deep ons de Heer en Mr. v. n sPIEem. nog de volgende oPmerk ing coeds.]
„ De Stott Gend is ender de voorbaarigfie geweest, om zig
vocr de Unie te verklamen, zy hadt den 12 Nov. 5578 haare Gezanten daar toe benoeind , en deeze waren te Gorinchem met Afgevaardigden van Holland en Zee and, byzonderlyk genTgtigd, in
onderhandeling getreden over dit groote work. Res. Bollaizd 25
Nov. 1578. Vervolgens waren zy met de Hollanders en Zeeuwen
Haar Utrecht getrokken, alwaar zy de raadplegingen over het Verbond bywoonden , en de gemaalfte veranderingen goedkeurden."
[Du zo zynde komt de Afte van 6 December eenigermaate vreemd
voor „ dan de reden waarom de Gentfche Gedeputeerden, die
zo voor de Unie geyverd hadden , dezelve toen niet teekenden,"
vervolgt zyn Ed. „ moot waarfchynlyk gezogt worden in de oncenigheden , welke destyds de Stad verdeeld hielden, waarvan in 't
breede gezien kan worden in de Gendfche Gerchiedenisfen, 2 D.
bl. 88 en vole. De Prins van Orange was den 2 December 1578,
met Graaf Jan van Nasfau en den Paltsgraaf Joan Cafimir te Gend
ckomen , om de rust in de Stad te herflellen, en de Geloofsvrede te doen aanneemen: den vyfden deedt by aan Commisfarisfen
nit de beide Schepensbanken , en uit andere Leder] der Stad, eanen veal flg p an fes punten, onder welke de twee eerfle walen,
dat die van Gend zig zouden laaten welgevallen de Geloofsvrede,
met vrye oeffening van de beide Godsdienflen , en dat zy niet zouden afwyken van de Generaale Unie, maar dezelve eLndragtelyk
helpen handhaaven: nu vermoede ik , dat de Prins van Orange
niet gaarn zal gezien hebben , dat, terwyl men te Gent bier over
handelde, onder de Gemeente bekend wierdt, dat de Stad zig in
eon nader Verbond met Holland en Zeeland , en andere Gewestt.n, begeeven hadt. Den 19 January 1579, vertrok de Prins we,der van Gent, en den 26 dier maand werd eer:i de 'Lillie aanguio.
pie;. U.niphe Geffen, 2 D. bl. lio, itt."
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Dat ondertusfchen, indien men aan gisfingeri
lets zoude mogen toegeven, het misfchien vry veel
waarfchynlykheid heeft, dat dit tweede exemplaar eersr
vervaardigd is, omtrent het midden of tegen 't laatst van
February , toen de approbatie der Unie in Gelderland begon te haperen; doch toen men nog hoop had, dat deze Provincie, flaatsgewyze, het verrigte door Ware afge.
vaardiaden op den 23 January te voren , good keurert,
zoude; en dat dic de reden is, waarom onder dit exemd
plaar niet voorkomen de Gelderfche Gedeputeerden, die
't eerfte geteekend hebben; doch waarom -men egter gemeend heeft, by den naam van Graaf Jan , eene genoeg.
zaame plaats voor hun te moeten openlaten.
VIII. Of wel, dat dit tweede exemplaar vervaardigd
91
zy, na dat de twee Gelderfche Kwartieren, Nieuwmeegen en Arnhem, op den 5. en 9. Maart (*), elk afzonderlyk geteekend hadden, en dat men zig vleide, dat
het overig Kwartier dier Provincie ook volgende, dit
tweede Exemplaar eveneens zou kunnen worden getee.
trend, door dezelfde Heeren, die het eerfte geteekend
hadden, op dat dit tweede exemplaar in alien opzigte, zoo'
naar mooglyk, mogte overeenkomen met het eedle , en,
om zoo te fpreken, het zelfde, als het eerfte wezen,
en dat dit, even als in 't voorgaande geftelde geval, dale
ook de reden geweest zy, dat men by den naam van
Graaf Jan eene genoegzame plaats ,opengelaten hebbe,
om, indien 't 'er toekwam, de overige Gelderfchen, die
het eerfte exemplaar geteekend hadden, ook dit, eveneens als in 't eerfte, te doen teekenen.
„ IX. Dat, wat ook van deze onzekerheid des preci.
fen tyds van het vervaardigen van dit tweede origineel
exemplaar wezen moge, dit alles niets, hoe genaamd,
doen kan tegen desZelfs deugelyke oorfpronglykheid;
ter[(*) Buiten verfcheiden andere Stukkcn , die zo tot de vroegere als laatere onderhandelingen met de Gelderfchen nopens de Unie behooren, ontmoet men in den ineermaals aangehaaiden Bundel van Mr. v. D. SPIEGEL , met betsekking tot deeze ondertekeDing, de Renverfaalen, door de Gedeputeerden van de Nadere Unir
gegeven aan de Ridderfchap en Stud van Nymegen, den 5 Maart,
henevens aan de Ridderfchap en Quartier van Arnhem, den o,

Maart, op de zwaarigheden by hen gemaakt, alvoorens in de Ude
re treden.1

293

P. PAULUS REGISTER, ENZ.

terwyl het zelve geteekend is, door die genet], die onderteekenen konden; die meestal bet eeifie geteekend
hadden, en wier onderteekening alleen de deugdlykheid
van dit exemplaar, even als van het eerfle, moest uitinaken.
f Zoo meen ik, dat zig de duisterheid tusfchen de gedrukte exemplaren der Unie, en het originele , dat by den
Raad van State bewaard, en onlangs, zoo keurig naargedrukt , in 't licht is verfchenen, gernaklyk laat veref.
fenen. Myne Lezers zyn egter dit licht meer fchuldig
aan andere, dan aan my: want ik heb het zelve meest
getrokken uit het gene desaangaande door de Heeren
BONDAM en 's GRAVEZANDE is gefchreven, en uit verfcheiden gefprekken over dit onderwerp met den Burgemeester VAN DE SPIEGEL , van wien men, in dit opzigt
nadere ophelderingen en bevestigingen heeft te wagten."

De Oude en Hedendaagfche Kerklyke Gefthiedenisfen, van wylen den
Hooggeleerden j. L. MOSHF.IM , Kanfelier der Hooge Schoole te
Gottingen, van den Aanvang der Tegenwoordige Eeuwe, tot aan
h.t zes en zeventigfle jaar derzelve vervolgd, of Proeve eener
voiledige Kerk-lzistorie der Achttiende Eeuwe. Door 3. A. C. VAN
EINEM Predikant te Genthin en Rotzdorf, nit het Hoogduitsch
vertalld. Eerfte Deel. 'le Utrecht by A• v. Paddenburg, en te
.einzjterdam by W. IIoltrop. In gr. 8vo 428 bladz.
e Gefchiedenis der Christlyke Kerke van de Tegenwoordige
„D
"1"" Eeuwe, zou, in ftede van eenige weinige biadzyden , alleen een gantsch Boekdeel eifchen , zo veelvuldig en gewigig is de
ftoffc, welke zy den aandagtigen Onderzoeker oplevert. 't Is
daarotn te hoopen, dat, ten voeglyken tyde, een bekwaam en onpartydig Schryver,, zynen arbeid aan dit waardig onderwerp zal to
Icoste leggen. Om, inmiddels , ons Werk , zo voliedig als mogelyk te maaken, en eenigzins een' leiddraad te geeven aan de zodanigen , die de Kerklyke Gerchiedenisfen Ieeraaren, of zich in dezelve oefenen, welken zy volgen kunnen door eene menigte van
voorvallen , die tot nog toe niet verzameld of in orde gefchikt
zyn, zuilen wy eene algemeene relicts ontwerpen, die ons de
voornaanifte trekken van den Godsdienst, zints den aanvang der
Achttiende Eeuwe , weike wy beieeven , voor oogen ftelt." Dus
luidt het begin der Schetze van den Hooggeleerden mos HEIM ,
zyne Kerklyke Gefchiedenis, zo keurlyk in 't Nederduitsch vertaald , en by onzc Landsgenooten, naar verdientten, ontvangen.
lle Eer w. VAN EINEM heef van diL Werk eene Hoogcluityche Ver.
taa-
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Ma,ling met veele byvoegzeien vermeerderd, in VI Deelen, uitge.
geeven. En zou deeze Schets „ hadt by ze met aanmerkingen
en byvoegzels willen vermeerderen, eene ongefchikte, en den leezer mishaaglyke, geitalte gekreegen hebben : waarom by dezelve
geheel onveranderd, zonder eenige atinmerkingen Net drukken: en
eene Proeve genomen heeft om eene uitgewcrkre Kerklyke Ge•
fchiedenis onzer Eeuwe, tot haar zes en zeventigfie fur toe op to
leveren."
Van deeze hebban wy thans het Eerfte Deel voor ons. Hoe
veel nuts en vermaaks eene Kerkgefchiedenis van een zo gewigtig
Tydperk , 't geen veele Leezers voor eon goed gedeelte beleefd
hebben, oak belooven, bemerkte de Eerw. VAN EINEM zeer wet
de zwaarigheden, daar aan v ‘ st:en laat zich in zyne Inleirling daar
over d . 's hooren: „ Hoe veel zwaarigheden ontmoet her de Historiefchryver der nieuwfte tyden , die by wel gaa,ne wenschte to
verwinnen, doch niet kan! Fly waagt zich op eene zee, daar by
ligt tegen klippen ftoot. 't Is waar, het ontbreekt hem zo min am
ftof, als aan bronnen, waaruit by ze kan fcheppen. Maar d rykdom der zaaken ftelt hem, wil en moet by geen dikke boeken leveren, en weer denken op 't geen hy wil weglaaten , dan ter nederftellen , in zo groot eene verlegenheid, als de bronnen en
hulpmiddels zyn, waar van hy zich hedient. Nu eens vindt hy zo
te onklaar en te onzeker; dan weer ontbreekt bet hem aan goede
berichten, of shy heeft 'er geen toegang toe. Ook zyn de eerfte
berichten niet altoos de geloofwaardigfte en vol/edigile. Door
twyfeling, weeriegging, heproeving en byzondere toevalien komt,
menigmaal, de waarheid eerst laat aan 't Licht. De dryfveeren zo
wel, als de gevolgen der gebeurtenisfen, welker ontdekking de
Historic eerst van belang en echt maakt, ontvouwen zich niet
zelden eerst, na verloop van veele jaaren: gelyk dit eene aandaL»
tige befcbouwing van de Historic der Pauzen ten vollen uitwyst.
Wil men nog leevende , of wel onlangs geftorven Perzo.
naacijen, die zig van eene goede of kwaade zyde toonden, of door
het deelneemen aan gewigtige gebeurtenisfen, in de Kerk merkwaardig maaltten, fchilderen en heoordeelen: dan 'geraaltt men in
nieuwe zwaarigheden. Men kan omtrent haaren lof zo wel, als
haare laalting, te mild of wel te fpaarzaam weezen. Verheffen
wy een' 111,m, welke nog leeft, te hoog: by kan verergeren, en
men befehuldigt ons, naa weinig tyds, van onwaarheid. Laaken
wy hem, die gedwaald heeft, Le zeer; dan loopen wy gevaar de
wet der liefde te overtreeden. Zyn naain kan anderzins hoogag.
ring verdienen. Ook kan by zyne misilagen verbeteren en zyne
gevoelens verandeien. Dikwils heeft by zich mede te weinig
verklaard, en te veel van zyne gedagten verzweegen, dan dat
wy hem, zonder de waarheid en de liefde te koit te doen,
konden beoordeelen. - Van onlangs overledene perzooncn
:tan men wel met wat minder gevaar, waar egter niet alroos
blet die zekerheid , welke men wenscht, een oordeel vellen.
Want
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Want hnnne verdienften of gebreeken blyven, dikwerf, heel
fang verborgen. Gone worden, zoinwylen eerst door hunne (leg.
tore, en deze door hunne betere opv&guis in de ampten , die zy
bekleeden, kennelyk. Monfchen, die zelfs de waereld hebben
verlaaten, leaven egter nog in hunne aanhangers: of hebben vyanden nagelaaten , die hen zelfs nog naa hunnen dood haaten. Beide
kunnen ons ligt van partyfchap befchuldigen. En daar en boven
worden de redens voor het gedrag van zulke inenfchen , en vaak
geheet geringe oinftandigheden, die nogtans een onverwagt licht
over hun gantsch charaEter verfpreiden, eerst lang naa hunhon
dood bekend. Wat is Kier ligter dan dwaalen? De kloekheid Hit
dient eon ander woord , misfchien voorzigtigheid,te weezen] eischt
van ons maar al te menigmaal , veele dingen in hunne duisterheid
te laaten, die wy, zo gaarne, wenschten, in bun regt daglicht to
plaatzon. Want al wil men de ftipfte onzydigheid en nauwgezetheld volgen: men dwaalt, heel dikwils , tegen zynen wil. En heeft
men de waarheid werklyk, eenvoudig en zonder dwaalinge gozcgd ; dan vindt men of geen geloof; of men maakt zig vyanden ,
Welke ons om de waarheid haat toedraagen."
„ Maar waarom," dus vervolgt onze Schryver,, de Inrigting der
volgende Verhandeling opgeevende , „ hebben wy ons dan niet
door t zien van deze en andere zwaarigheden laaten affehrikken,
aan de nieuwfte Kerkgefchiedenis de hand te flaan? Is het moge.
lylc roemgierigheid, die ons daar toe verleidt? Dan moesten wy
niet weeten, hoe weinig dank by menigwerf behaalt, die de ge.
dagten voodt , van een' Schlyver, die in cone algemeene agting is,
te agtcrvolgen. Neon, wy geloofden flegts , ,de Leezers van mosJittim's Kerklyke Gychiedenisfen , door de korte en alge;neene Schets
die de vereeuwigde Kanfelier nopens do achttiende Eeuw heefc na.
g,claJten, niet te kunnen bevredigen, en agten het daaroin van onzen pligt, zyne berichten to voltooijen, of liever een volledige
Gerchiedenis onzer Eeuwe zelf to bewerhen, en by die korte alge.
fueene Schets to voegen. Wy zulleo daar by MOSHEIM s orde en
fchikking, over bet algemeen befcbouwd, volgen. Mist men 'er
zyn geest in : dan zal men billyk genoeg zyn om te oordeelen , dat
de MOSHEIM ' S niet dan zeiden geboorcn worden. Eene onvolkomener gefchiedenis, dan zyne welverfneedenc pen geleverd zoade
hebben , zal egter beter zyn, dan in 't geheel geene. 'f,n minflen
wy hebben ons voorgefteld, de gemelde zwaarighelen , zo veel
ons mogelyk is, te ontgaan. En hoe gelukkig zodden wy ons ag.
ten, zoo de uitkomst aan ons voorneemen beantwoordde? Wy
hebben naauwkeurigheid, liefde tot waarheid en onzydigheid tot
ooze hoofdwetten gemaakt : anderen mogen oordeelen of wy ze an
hebben gevolgd , als wy ze hebben willen volgen. Kula.
r‘len gebreken, nook, van mensch?yke worker: gefcheiden zyn, dan
zal men ze ook gewis in het tegenwoordige oncdekken. Wy hcbben nug weinig voorgangers. Den we g te baanen is moeijelyker ,
dan op den reedigemaakcen wort te wan. Doch wy willen media
den
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den titel van nistoriefchtyver ons niet aanmaatigen. Die is vobr
ons te goer te eerwaardig. Wy willera flegts het onze tragten
toe te brengen, om een fondament voor eene goede gefchiedenis
onzer tyden teleggen. Anderen mogen 'er, vervolgens, een gabouw op iligten, 't ‘velk meet evenredigheid, bevalligheid en
fraaiheid beeft. Waarom wy onze Gerchiedenis ook flegts eene
Proeve genoemd hebben."
Ziet daar de inzigten en het plan van onzen Schryver; Iaaten
wy nagaan hoe hy daar aan beantwoordt. Het tegenwoordig Deel
behelst de Algenzeeze Kerklyke GefclziedPnis dozer Eeuwe,. of zodanige gebeu,tenisfen, die de geheele Christen.Kerk , en den Godsdiunst over 't algemeen befchoriwd, aanga deeze worden begreepen , in twee Hoofdafdeelingen. I De voordeelige LotgevalLn
der Christen Kerke. II . De nadeelige Lotgevallen derzelv3.
In de eerfte Hoofdaftleeling trefFen wy n'tuur'yk een verhaal
aan van de Uitbreiding der Christen , door verfcheide Zendingen onder welke die Kerte van Rome de eerfle plaits bekleeden , en die na het Oosten den vooriang hebben. Worts vinden
wy can verflag van de Zendingen dier Kerke na Africa en America. Een gantsch ongunflig, doch vecltyds man al te 1.,er,iiend
oordeel, ftrykt VAN EINEM over deeze Zendingen; da hy voegt
'er ten plot by. „ Laaten wy, inmiddels , tot onze gerustftelling
hoopen , dat, even als crrxrsTUS gantfche zigthaare Kec k uit kwaaden en goeckm beftaat, zo ook de talryke hoop der Roorfche Zendelingen nier enkel onwaardige Euarige!ie-diemaren, maar ook getrouwe en opregte arbeiders influiten z,l, die euttisTus niet nit
twist en onzuiverheid , maar nit liefde en waarlyk Christlyken
yver prediken".
Vervolgens geeft VAN EINEM een breed verfhg Van de Zendingen der Protellanten in Oostindien , en wel eerst van de Luterfchen,
met de z,vaarigheden die dezelve vergezelden; dalrop van de Zendingen, geftigt door de Engelfche Maatfchappy, ter uitbreiding van
de Christlyke Kennis. Tusfchen beide toont by, hoe de Godsdienst der Heidenen gefleld is, die men tot des Verla,fers Ryk
tragt over te brengen : hoe zy zich over 't algemeen omtrent de
prediking ‘-an het Euangelie gedraagen, langs welke wegen men
hun ter omheizinge des Christendozns zoekt te leiden: en in welken
that de geplante Chtistly(-e Gemeente onder de Heidenen eigenlyk
zyn: en hoe het met bet Zendingswerk thans gelegen is; op wet.
Ise kosten het te ftaan kome, enz. - De Luterfch.- Zen.
dingen no America en de Volkplantingen, in dat Werelddeel opgerigt , korner) vervolgens in overweeging: met een algemeen voorflel van den toeftand der Gemeente in America , als mede urn
deeze in Groenland en Lapland, en in alle Staaten van het Ruslisch Ryk , in de Turkfthe Staaten , gedaan hebben. Dit verflag.kan
van langwyligheidmiet vrygefprooken worden : trouwens dit is doorgaans het geval der Kerklyke Gefchiedfchryveren, wanneer zy van
Winer) eigen Aanhang fprecken.
'Otter behandelt by de
Z461.
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Zendingen der Engelfchen in America; de Zendingen der Schotten;
die der 1Vederlanderen in Oostindien en America. De Zendingen der
Hernhutters en .die der Rusfen worden Met vergee.ten. En zeer
nitvoerig is het berigt van de Luterfche Zendingen onder deyooden
en de Mahometaanen.
Naa deeze zomtyds tot kleinigheden toe loopende berigten van
de onderfcheide Zendingen opgegeeven te hebben , neemt vADi
isrem 'in opmerking , hoe de Christlyke Godsdienst nitgehreid is,
door het drukken van BybJs en van ftigtlyite Schriften. Hy
fchryft, met regt, de Inwendige Verbe;ering der Christen Kerke
toe aan de verdeediging des Christlyken Godsdiensts tegen de Vrygeesten; aan de opklaaring der Weetenfchappen en de verbetering
dor Schoolen.
De tweede Hoofdafdeeling in dit Dee!, de Nadeelige Lotgevallen
der Christenen betreffende, is veel korter dan de eerfle: de r.-de
bier van geeft onze Schryver, van de openba,le Vyanden des
Christlyken Godsdiensts fpreekende, in dcezer voege op. „ Wy
hebben den haat , met de vervolgingen, welke de Christen Kerk
van hun dulden moest , in onze voorgaande verhaalen alreeds gefchilderd, wyl het gevoeglyk, en, °in plaats uit te winner], noo.,
dig was daar van to fpreeken aan die riaatzer), waar het de leiddread der Gerchiedenisfe vorderde. Wesbalven wy onze Leezers
vervolgingen
fleets hebben te berigten, wat wy Len ropens
Tonking, Cochinchina, China, op de Ph'ilippynfthe Eilanden
4-17ncrica en elders, hebben verbanid. En zy zullen vinden , hoe
woedell'e, menigwerf, de Godsdiensthaat geweest zy, en welke
belJagingen, en listige, zo wel als boosaartige, venirukkingen de
Zendelingen der Christen Kerke in verfcheidene Gewesten, inzonderheid in de Oost-Indien, van de Rotanfchen zo wet als de Wilden,
hebben moeten onderviuden."
Ely gnat daarom vocrt met eon berigt to neder to fiellen van de
byzondere Vyanden der Christen Kerke : die onder de naameu van

Vrygeesten, Vrydenkers , Sterke Geesten, Rationalisten, Philofophen, DeYsten, en Naturalisten voorkomen, en in hunne gevoelens en leerftellingen zo wet, als iu de wyze van hunne zaak te
handhaaven , zeer onderfcheiden zyn. Een woOLSTON , HUME ,
TIN/I/IL , MORGAN en BOLINGBROKE, verfchillen hemelsbreedte van
eenen D ' ARGENS D ' ALEMBERT en voorat VOLTAIRE, zeer joist is
zyne aanmerking. „ Met de daad doen Godgefeerden en .Euangehe-dienaaren flegt, wanneer zy van onze Duitfclle zo genaamde
Vrygeesten, als waren zy geduchte Vyanden van den eeuwig onveranderlyken Godsclienst, met veel bekommering of vuurigen
yver fpreeken, en hen de gantsch onverelie»de core hewyzen van
ze met de eerfte Mitfche to vermengen. Deeze lanefiern waren
van een ander flag , en van veel grooter doorzieten dan do eerftea
eel). De rneesten onzer Landsgenooten , die het gelaad der ftorke
Geesten aanneemen , zyn blinee • navoleers , onkundige ongehondene fnappers. Zy worden, em lesbaeilig oo zonder wroegin-
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ge des Geweetens , alle hunne buitenfpoorige lusten te kunnen verb
zadigen, eerit Indiff'erentisten, maar dan volkomen Materialisten
en Epicureers, neemende eenige onchristiyke Theorie alleen ten.
dekmentel hunner losbandigheid aan. Zy wangen het niet, gelyk
die Britfche Ongeloovigen, de in- en uitwendige gronden van eltn
8chrifteurlyken Godsdienst zelve aan te tasten, maar volgen dikwils , eeniglyk , de invallen van eenen voLTAritc of anderen, die ze
gehoord , geleeen en zelfs wel van buiten geleerd hebben. Hoe
zeer moeten wy ons daarom wagten, daze hoogmoedigen, door
eene onbedagtzaarne vergelyking met de eerften , nog hooginoeciiger re maaken I"
Wat den tyd, op welke deeze Vyanden
des Christendom ontftoncien , aanbelangt, hier van zegt onzeSchryver. „ Gilder Koning cAREL II beklom, gelyk bekend is , het Onplod den Throon. Met den tyd Jim het getal en de yver der
ongeloovige Vyanden des Cinistendoms dermaate toe,. d t drie tatryke Sea:en van Athasten, Indifferentisten en Dasten midden onder de Christenen ontftoncien. Het allervoornaamfte tydperit , in de
gefchiedenis des Ongeloofs, begint , ontegenzeggelyk, met het derde tiental jaaren onzer tegenwoordige Eeuwe."
„ Niecs valt, erkent de Eerw. VAN EINEM , den Historie-fchryver moeijelyker dan de Ongeloovigen nauwkeurig genoeg re fchiften , en elk zyne verdiende plaats aan te wyzen, hoe reklyk by
ook zy om de aanvallen op all,n Godsdienst, van de aanvallen op
den Christlyken Gadsdienst in 't byzonder , of te fcheiden. Beide
gaan, niet zelden, onderling gepaard. Menigmaal hebben de ongelukkige Ongeloovigen, by 't twyfelen of het verwerpen van
Gods nadeie Openbaaring can begin gemaakt , en by de opruiming
van alien Godsdienst opgehouden. Ook is het zo gemaklyk niet
de grenzen van het Ongodistisch en Deistisch Ongeioof te bepaa.
len, vooral, wanneer men daar by niet zo zeer op het befpiegelend als wel op het praktikaal gedeelte van den Godsdienst let."
Hy verdeelt ze in twee Maslen : Vyanden van den Godsdienst in 't
algenteen, en Tegenfianders van den Christlyken Godsdienst in 't by-

zonder.
De eerstgemelden afgehandeld hebbende, maakt by acne aanmerking, „ behalven deeze Ongodistifche Schryvers , zyn 'er nog verfcheide anderen, die zo verre niet zyn gegaan; maar egtet zulke
ftellingen hebben voorgedraagen, welke ten laatften alien Godsdien,t vernietigen. Hier toe behooren deals zodanigen , die alle
zedelykheid van 's menfchen daaden ontkend, of ze eeniglyk in de
overeenftemming met de natuurlyke neigingen gefteld, en daar by
alle hetrekking tot eene Godlyke Wet hebben uitgeflooten : en
deals zulken, die eene ongegronde twyfelzugt begunftigen, den
tnensch opgeeven als een zwak fchepzel , dat, wegens zyne bepaalde betrekking tot andere dingen, van geene waarheid eene overtuigende kennis hebben kan, en daarom alle zekerheid onzer natuurlyke kundigheden van Godsdienst beftryden." Met bevreemling vinden wy, onder deezen rang, getekend ARTIJUlt ASHLalf
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SYKES , van wien onze Schryver verklaart, „ dat hy voor het ovs.
rige' zelf het Christendom verdeedigie , een Werk uitgaf, de onfchurd der dwaalinge under den aangenomen naam Van' EOGEN.
r I 'ILA ETHES , 't welk veel gerugts maakte en veel nadeels deedt.
Hy beweerde, dat 'er gantsch geese verpligting ter vermyding der
dwaaling, ja gem nadeel of gevaar daar uit te duchten ware. Ee•
ne dwaaling, meencle hy, hebbe even zo min zedelykheid , als
blindheid en doofheid en dergelyke aangehooren lichaamsgehreken; men doe daarom niet wel, wanneer men zyn werk maake,
zy ne eige of dwaaliegen van anderen op te ruimen". Met
hevreelnding , zeggen wy, zien wy deezen geleerden Man in dien
rang geplaatst: en zulk eene otnfchryving van zyn Werkje, 't
well; , in 't Nederduitsch vertaald , het Licht ziet , en van eenen geheel
anderen inhoud (*), en zeer zamenftemmend is met zyne andete
Schriften , die tot verdeediging van den Christlyken Godsdienst (trekken. Bekend is zyn Stukje , De waarheid van den Christlykcn Gods•
dienst betoogd nit de Schriften des Guden Testaments. Bekend
verdiencle te vtrortien een ander Werkje, in 't Engelsch getyteld The
Principels and Connexion of naturel and revealed Religion , ook in
't Fransch overgezet. Van zyne Geleerdheid heeft by een blyk gegeeven , in zyn Onderzoek naar 't geen door Bezeetenen in h3
Nieuwe Testament verfiaan Ivor*. Wy cordeelden dit te moeten
sanmerken, om de Eer van een zo verdienstlyk Man te handhaaven.
In het verflag der Tegenflanderen van den Christlyken Godsdi nst
in 't byzonder , trelien wy narlgten rem van Fran fchen, Engclfchen,
Duitfchen, enz. die het ondernomen hebben , op zeer verfchillen,
de wyzen, de Hemelfche waarheid to bearyden: ook ontvouwt
onze Schryver de fchikkingen, ter verdeediginge van den Godsdienst, eene lyst van Manner) en Schriften opgeevende, die het
naugevallen Christendom in 't algemeen of tegen hyzondete Vyan•
den handhaafden. Met lof gedenkende aan de iligting van den Ridder ROBERT BOYLE, en onzen agtenswaardigen Landsgenoot JAN
STOLP ; als mede vat) een Genootfchap , voor het Geloof en 't Christendom , in den Jaare MDCCLXXI te Stokholm opger.igt.
Dewyl de NedLrduitiche Vertaaler, in zyne Aantekeningen, meerinaalen laateie gevallen flan het zes- en zventigfle jaar deezer loopende Eeuwe betreffende, vertneldt , zou hy, by deeze ftigtingen
wel gevoegd mogen hebben, het Godgeleerd Genootfchap , door
wvlen den Heer PIETF:R TEVLE,R VAN DER MAST, onlangs te
Haarlem vastgeileld: dour omgezonden Berigten overal bekend.
'Fen
(*) De Tytel alleen toont hoe het gelled lets enders beooge, dezelve is:
of, en ho,-. ver!e cane ecn you,::'gr Dooling fink van den Gods(5: 33 ! fl,-apaar is. Bf7leYC:15 eenc 1'e;-.-'.-c.:2.7ing van het zelve tegen de tegenmip.,,,,(,,,,, en bef:,-/mei i.;ingea van de;? B ; vreiop van Oxford, door A. A. S Y s R 6,
cn Raelor van Rowley in 14'ex. Uit bet Engelsch vcrtaald doorj,,
VANiZANTFiNpiNi.

ZERKLYICE GESCHIEDENTSSEN,

3OS

Ten Pot geeft VAN ETNEm op, weiiie ‘7 erordeningen tegen .de
verbreirding der Vrygeestige Schriften gernaakt zyn, een P, am ter
overtuiginge en bekeering der Vrygeesten met her gevolgdaar van.
N. g twee Deelen hehben wy van dit Werk te wagten over de
Byzondere Kerklyke Gerchiedenis, dat is, de Historie dLr byzondere Christen Genootfchappen, of de hyzondere partyen , waar in de
Christenheid op eene deerniswaardige wyze verdeeld is.
Mengelw rk ,Lle Stukje. Tendimus aci Cceleilem Patriam. Te
Utr.cht by c1J Wed. J. v. Schoonhoven, 1779. In 81) 0 172 bl.
enoeg h-hhen wy van den aanleg en a-rt deezes Menge rks
.
geiegd in de aanpryzende Beoordeeling der twee eerfle Stuk: daar (lit Derde, in cl:r n cigenflen finalk is oi , gev,,ei .1 ,
jes
g heft:Iandeck nit Vertaaiingen • deels uit Stul:jes van ei,,,en
de. Dc laar Ft ge . nehle, die , order den algemeenen tytel van Pl'eme .-fc eid •nheid vat) vo ,rwerpen
delingen , over eene groote
gaan, hebben ons, fchoon de fiertaald S'zikj .1 g,enzins verdienontbrceiten , (in de keuze des k• urigen vertaaiers waaidig
zyn , boven a gefmaaltt. De agtenswaardig Schryver weet n euwe ontdekkingen in de Nano, inet treffende kleuren op te fchilderen. Dat wy hem vergezcren , daar by de Groeijing der Plantgewasfen als onze Artz ny befehouwt.
„ Hoe laat gy 't hoofd nu kwynend hangen bevallige Plantge-,
vvasfen ! Ame{,9 tig ftaet gy ender de i brandenden zonneftrael geboog...m! Uw fchoon geblader hangt verwelkt. Het frisfche malfche
groen is gebeei verdoofd of bruin gefchrocid. 6 Mogt eene verkwikkende reegenvIneg zig over uwe finagtende kruinen uirfforten,
het frisfche malfche groen te rug brengen, uwe fpruitjes weder
doen ontluiken , 't geblacier doen zwellen op 't gezigt. — Des
nerdryks bekoorlyk gewaed, de cieraed en 't vermaek onzer wooningen, zyt gy, te gelyker tyd, het fchoonfte en nuttiglie
de gefchenken der natuur. Hoe verlustigt gy ors oog, door uwe
houciing , door uwe kTeur, waar van het enkel gezigt eene artzeny
voor de oogen is, en door uwe zo bevallig hloozende blo2zerns.
Pit alleen w..re genoeg °in u tot een dierbaer gelchenk te maeken. Maer in de w.f.riten van onzen Schepper, gain fchoonheid
en vermaelt altoos met nut:igheid gepaerd. Dui bled ons nuttigheid aen, in owe vuedzaeme vrugten en zaeden, in owe heil.
zaenie en verkwiltkende fappen, en eindelyk in uw lichacm zely en, dat ons tot huisvesting, tot verwarming en tot duizend nut.
tige gebruiten fireht. Ja uw leeven is de bronwel onzer gezondheid. De it.gt d'e wy uitademen , en die even daer door vourvoenrst
onbiuikbacr,, walglyk, ja zelfs doodlyk word, adernt gy in, zui(4) Zie onze Iledend. raderl. Lett - CW: V Deel, I Stuk , 14.135.
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vert ze van .de fchaedlyke deelen, en zendt ze ons, dus gereinigd ,
berttAd , en met de lieflyke geuren uwer bloesfems gebalzeind te
rug (*); op dat wy • ze , teevens met vermaak en met voordeel
voor onze gezondheid, wederom zouden kunnen inademen. Het
gecn voor ons fchaedlyk was, heeft inmiddels gediend, om uwen
groei te bevorderen; en op uwe beurt hebt gy u van 't overtollige
outlast. Vervolgens gaet die zelfde lugt , op nieuws door onze lichaemen, wy bezwangeren dezelve op nieuws met de deeitjes, die
gy u ten nutte maekte; en dus maeken wy beurtlings , voor elkanderen, de lugt tot elkanders gebruik bekwaem. Dus is 'er eene
geduurige over- en wederwisfeling van goede dienften tusfchen ons
en u gevestigd. Dos herftellen wy voor elkanderen , in den groo.
ten ontfanger en aenvoerder van ons fYnfte voedfel, dat evenwigt,
die juiste zamenftemming van deeltjes , die voor onzen wederzydfchen welItand heilzaemst en meest bevorderlyk zyn. Uitgebreide famenhang! Bewonderenswaerdige harmony! In de werken
Tan onzen grooten Schepper ilaet alles underling, tot elkanderens
welzyn, verbonden! Zync gantfche Waereld is een coke! geheel,
te en enkel famenftel van tienduizendmael tienduizende werktuigen ,
die alien, op elkanderen en met elkanderen, werken, om het algemeene nut eendragtlyk voort te brengen. Verbaezend
geheel ! Neem eene enkele fchackel uit deeze keeten weg; tergond is alles in verwarring , terftond is het geheel verbrooken.
Welk eene wysheid , die alle deeze zo menigvuldige, zo verfchillends en elkanderen diltwils in de daed tegenwerkende deelen ,
dus
(*) ,, Men weet (dit is de ophelderende Aantekeninn des Sehryvers) dat de
lugt, met dierlyke uitwaefemingen , tot eenen zeltere'n trap bezwangerd, by.
de wederinademing fchaedlyk ja zelfs doodlyk words. De HeerpItlESTLEY,
in zyne verhandeling, over de vaste lugt, beweert,dat dc lugt van den dampkring, door de groeijing der planten, in haere goads en heilzaeme hoedanig.
&den word herfteld. Volgens de proeven van 0 A voisiER, zoo rliezelfde
lugt doodlyk zyn , Millen de groeijing der Pianten en geduurig herhadde re.
genvlaegen, dezelve Met geduurig van de fchaedelyke hoedanigheden zuivcr.
den. Volgens die van een ander Natuurkundigen,(zie Espz. deS yourn. Mars
1779 p. sic.) wend de lugt van eene, buitengewoonen kwaeden mast, order
een klok gevangen, en waer in een Vogel, even fehiclyk als in de vests lugt
ielve, bezwymende, binnen de 2 4 mire], , door cone groeiende hyacintlie-boi
coder die klok geplaetst, van alle deszelfs fchaedlyke hoedanighcden gezniverd ;
daer zy,buiten dit hulpiniddel , die hoecianigheden ongelyk veel !anger behoudt.
Men heeft niece foortgelyke proeven, met groeiende planten, op eene bedorve
lugt genoomen, en met denzedfden uitilag. Het zoo derhalven, cane dwaeling zyn,te denken, dat de planten, nit hunzelven,dc lugt ougezond mach cu.
Zy doen dit alleen, door te groote hoeveelhcid; wanneer zy, door cane vet.
iwerde planning, de vrye omloop der lugt to vecl beletten; op vogtige pact.
fen den opdroogenden zonnearael te veel buiten Iluticu, of door eenige der.
gelyke fchikking fchaedlyk worden gemaekt. Zelfs raeden de an) tivongeinelde
Natuurkuudigen . nen, do vertrekken, waer in men de 11493 wil zniver houden ,
eenige groeiencle plantgewasfen re - zetten, op dat zy de fchaedlyke deeien, die
in de lugt zweeven mogten, zouden inilurpen en dus , wsgueemen.
moat nseit zig bier y our to groote hrieveellieid en te fterke gauren wagten, •
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Bits faemeriffernt! Welk eene magt, die ze duo faemenif,2iimeild
bond'. Aenbidlyk Oppe:weeze q ! Hoe overlaid wooden ewe eelen
lof door alle de heiren uwer fehepzelen veikondigd!

floe Goddelyk en idiom
Luidt deeze Henzeltoon
Daar is Been fpraek of nerd;
Daer is goon yolk bekend
Dat , zelf tot 's Waerclds end,
Der heonlen fern niet boort (*).
Hoe kan 'er dan nog eon Ichepzel zyn, dat, voor deeze lieflvke
harmony, moedwillig de ooren ftopt? 8 Van hoe veel genc.ege,,,,s
berooft gy u zelve Met, onbedagtzaeme fiervelingeo! die toot eon
blind geval, tot, voor eeuwig in 't tilde afwisfelende faemenvoegingen, uwen toevlugt neeint, en den g7oot(n Maeker,, trit het
midden zyner Iverken, zoekt to verbannon ! Hy ontferme zig over
u , die dus zinneloos uw eigen geiuk ontvlied! Zyne goedeit;erenbeid uw 0:17! Dan zult gy in oo cooed en berouw ,
in liefde en vrolyke dankbeerheid, aenbiddende voor hem nedervallen, en, aen den voet van zynen Croon , dat geluk vinden, dat
gy nu op uwen dwaelwg met zulke yvefige, angl'tige poogingcn
en steeds groeijend, 't hart Reeds feller pynigend misnoegen, to
vergeefsch zoekt, ow dat gy het blindlylt voorby ftreeft!"
L at ens , om de gelykaaitighc...id der floffe s Schryvers befchouwing van den Convolvulus 'er byvoegen. „ Schoone Convolvulus! km men ergens fraeijer kelk aenfchouwen, dan den geenen , dien gy zo bevalliglyk, met honig gevuid, aen 't nyvro
bytje toereikt? De glans, door do morgenzon, op den verbal ont.
looken kelk verfpreid , lokt het bytje van verre. Het fchict
vrolyk-gonzende naer u toe; vlijt zig in de cngte, die 't goring
onthael bevat; dringt tot in den diepiten bodeth door, en verzadigt zich met de lieflyke tengen. Dan treedt bet, zonder u to
befchaedigen, to rug, vliegt, vro!yk en dankbaer, nog eenige
kringen om u heen: gaet, op de nabutnige planten, weer
nieuwe teugen zoeken van slit geurig voedzaern y ogi, door do
eigen hand der natuur, g,eduurende de flille bode ftonden des
nagts , met we'claedige zorg, voor 't zelve toebereid.
Dit is
hot oogenblik der genieti . g.
Met het bytje homen duizend
capelle:.jes, ton e.jes, vliegjes en inCeEten van allerlei loon , flit
hunne rustplaetzen , to von, fchyn. Allen vinden zy , op bloemen,
boomer], boosters cn lief yk gcurende plantgewasfen, bun verkwi1:bend
(*) Zic PC.19. vs. e. De 000luraling deezer Diclitregelen, doer den Seim,ver core aantcl;
nnaLn tot Id van do vabeterde Plalmberyming,cn
kvLi'isc; ) fiaakcn ever het
PildifiLleings. Dezelve barmen vy
Eliot Itrtz,n.
X4.
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]tend voedzel klaer. Allen beyveren zy zig om ftryd om de weIdaeden van den algemeenen V.J..1..r in te zawelen. Allen genieten
zy zyne gefehenken wet vreugd, alien h,ffen zy te faemen een
vrougdeg2juich ae.11: en 't vreugdegejuiei, zyner fehep7elen is de
hem aangenaernfte lofzang, die zy te zyner vei heed; king kunnen
aenheffen: Want in hun geluk vindt by zyn welbehaegen-.

Hoognodige Gronden der Aardrykskunde voor Kind-ren. Verdeeld
in vier on twintig korte Lesrn. in 't Fransch en 't Nederduitsch
tegen over elkander. Te Amilerdam by J. B. Elwe, 1780. In
oblavo 44 bladz.
Geograpisch Zakboekje voor Neerlands yeu,t,,d; en verliandeling
owl. de Globe. Te Leyden by P. de Does, P. Z. 1780. In
octavo Iro bladz.
men heeft al voorlange opgemerkt, dat de Aardrykskunde,
ker beoefening, buiten tegenfpraak te gelyk aangenaam en
nuttig is, onder die onderwerpcn behoort, welker giondbeginfelen
men der Jeugd al vroeg met vrugt kan inboezemen; nadien het
daar in te geeven onderwys grootlyks gaat over zaaken, die inzonderheid tot het geheugenbetrekkelyk zyn ; 't welk, op eene voor
de Jeugd niet ongevallige manier, verfierkt wordt, door 't nazien
der afgebeelde Landon, op daar toe wel ingerigte en zindelyk gekoleurde Kaarren. 't Is uit dien hoofde ook , dat veelen meermaals
bedagt geweest zyn, otn deeze en geene onderrigtingen daar toe
aan de hand te geeven, ten einde denzulken, dien het onderwys
der Jeugd aanbevolen is, daarin behulpzaam te zyn; waarvan zig
de zodanigen, daar ze verfchillend opgefteld zyn, naar bunnen eigen hyzonderen fmaak, en de ondeifcheiden vatbaarheid hunner
Leerlingen, met oordeel een goed gebruik kunnen maaken. Tot
dit flag van Leerfchriften nu heeft men de twee bier opgenoemde
Aardrykskundige Stukjes mede te brengen; als welken, ieder in
zyne foort, indiervoege opgefleld zyn, dat een kundig Onderwyzer 'er zig op eene nutte manier van kunne bedienen. Het
eerfte behelst eenvoudig de algemeene denkbeelden der .Aardrykskunde, in vier- en twintig korte Lesfen ; waarvan men, zelfs by
manier van tiltfpanning, gebruik zou kunnen maaken, ow een
Kind , zo dra het flegts eenigzins vatbaar is y our aaneeng,eCchakelde kundigheden, een oppervlakkig denkbeeld van 't beloop der
Aardrykskunde onuitwischbaar in te prenten. — En bet tweed°,
of het Geographisch Zakboekje, alien, wat tot het weezenlyke der Aardrykskunde behoort, voor zo verre zulks in 't onderwys 'der Jeugd valt, klaar en beknopt wordt voorgedra!gen , kan
Insgelyks
om dezulk,2n , die wat verder in jaaren gevo.derd
zyn , cone handleiding to vericenen , tv,:!.rduLt ze in ftaat gefleld
war-
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worden, ow de heoefening der Aardrykskuntle, indien dezelv.e
bun hyzonder behalgt, op eene geregelde wyze verder voort to
Als Oordeelundige Onderwyzers van zulk fool
zetton.
van Schrifien, met in agtneeming van de nundere of meerdere
vathaarheid, witspders de gefchiktheid hunner Leerlingen , gebruik maaken, kunnen ze zi ecn vry gueftigen uitflag van hunne$
poogingen beiooven. Veelligt zou men hen, met betrekking tet
dit onderwerp, niet ongegrond tnogen raaden, dat zy deeze bunny,
onderwyziog nu en dan verleevendigden, met het hybrengen van
etlyke aanwerkelyke voorvallen in die Gewestcn , wit- de vatbaarbald hunner Leerlingen, ow derzelver aandagt des te meer te yes.
tigen; en hen teveN trapswyze funk te doen krT2en in do Elkoriekunde; ona die vourts met de beoefening dee . Aardrykskunde to
paaren.

Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen, over den fmaak in de
.Poêzye, over den Abraham den Aartsvader van ARNOI.D HOOGVLIRT.
Te Utr. by de Wed. J. van Schoonhoven , a 780. In gr. 8vo. 3C,1
j_joe men ook denken moge, over de onlangs uitgegeven Theorie
van den Heere van Aphen, en met welk oog men 's mans arbeid in dat vak ook berchouwe; dit is onhetwishaar, dat zy onze
Natie oplettend gemaakt heeft op een onderwerp, misfchien te veel
tot nog toe verwaarloosd, en zekorlyk van de uitgehreidfle nuttigheid zo wel in het Zielkundige als in de beoefening der fraa'e
wetenfchappen en kunflen. Want, fchoon men voorlang reeds in
ooze Moedertaal verfchiilende ftukken, den goeden filmic, het
fchone in de Dichtkunst, en meer byzondere punten der Theoretifche fludie betreffende, zo wel in de Bydragen als anderzins, in
het Licht heeft zien verfchynen ; fchoon ook de uitgefchreven Prysvragen der lofwaardige Nederlandfche Maatichappv' 'van Letterkunde de aandacht derwnart gewend hebben : het is niet dan fiots
de uitgave van Riedis Sarnenftel , dat men eon dgcmcen halang
aan dezelve gehccht heeft. — Het is bier de plaats niet , te onderzocken , of zulks aan eene byzondere behaaglykheid van fehryfwyze, door weike die Schryver de dorre !toff;: naocht hebben geweten to veraangenamen, en die dus den Lezer fmaak voor dezely e iegehoezewci mocht hebben; dan of het veeleer aan de onwaardige wyze op woke de Uirgever de Vaderlandfche Dichtkunct en
Dichters behandelt, en die de g a voeligheid van de Natie moctcn
opwekken; of bet aan het leerzatne, dan of het aan het honende
van dat WeYk zy toe to fchl yven geeoeg is het, fangs dezen
wog eon „eilzatai ultwerkfel te zien voortgebracht, dat vrocg of
iaat zynen invloed op de voxt').-Gngfels onzer tegenwoordige lie
ver y,: itch opcn'elren zal.
ion zyn, dot MCI) can dezeTfde oirzaala ook de uitgaaf dozer
FloeXS
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Proevetv.von Dichtkundige Ltteroefeningen le danken had, • en
dot de T.eorie van van ..41phen hier de eerfte aanleiding too gaf.
Op dien met znuden wy dozen Schryver ne . plicht zyn voor 't beste
work, dat tot nog over die floiFe in het INToC:niultsch het licht ziet,
en dat wy ons verpl.cht achten, der Natie aan to pryz..n. Erva*enheid in het ondor, y erp, belezentleid (voo..al in de we ken der
Modernen,) oodeel, hook, en bedaardheid in 't onderzoeken,
ftralcn atom in deco nafporingen door , en kenteek.:men den Schryver ,
die in dozen cart van Letterbeoefening (zo wy ons oordeel vry mo.
gen melden) reeds meet in bet Licht verfchenen is. — Zyn werk
is tweeledig : het eurfie gedeelte loopt over den fmaak in de Dichtkunst ; hoc tweede beftaat in cone uitvoerge befcliouwing van
Hoogvliets Abrah..ni den Aartsvader. — In het eerfte wordt on.
detzocht wat de fmaak eigenlyk zy, zo wel in de dingen vanhet
vernuft als in het Phyfijche. Dcszelfs trappen van fynheid, van
juistheid, worden amgewezen; en men fpoort no, hoe de goede
fmaak word' veikregen, en amgekweekt. De hyzondere fmaken
van verfchillende Volken, v.1) byzondore perfonen, worden nagegaan; invioed der luchtsgeftcltenisfen • der temperamenten op
dezelven. Men onderzonta wat de hcerfchende fmaak onzer Natie
7,y, en wat bier nit of to leiden y our den Nehlandfchen Dichter?
De eifchen van den goeden fmaak wor-ien met oordeel voo gedra.
gen en toegepast: da zogenaamde faffice fmaken, die niet in de
Namur gegrond zyn , worden niet voorbygegaan. Een vergely.
king tusichen den Nederlandfchen fmaak met die der vieemden
brengt het gefchil over de meei'erheid in do Poezy tot zyne he.
Flinger). wordt aangetoond ho.: verkeerdelyk men hier over
gevonnisd hebbe: en wat him, die don palm aan de Buitenlanders
tocwyzen, nog to betoogen itaa. Er wordt aangetnerkt, hoe min
oirfpronklyks er zy in de Theoretifche Schryveren, die men ons
tot Leermeesters wit geven, en hoe hunne achting inoet dalen ,
wanneer men onze thmds verwaarloosde Juniusfen en Vo„flusfen
gelezen heefr. Deze zyn de voorname porter , welke in de
Proeve over den fmaak verhandeld worden, hoewel niet volmaakt
in deco orde. — De verhandeling van Hoogvliets iibrahamheeft
cone korte beCchouwing van het Heldendicht aan her hoofd ; en
vergelykt het Dichtftuk daarinede, zo wel ais met de verfcheidene
Hcldendichten der ()mien en Nieutveren • in 't algcineen en finks.
gewyze : met dat befluit, dat ons Vadeiland o p k in het Heiden.
dichr niet y our onze. Nabuuren behoeft to blozen : e i opwekking
om toch eeus of to later van „ vreeinde fchryve's to pryzen, na„ tevoigen, en to vertalen; maar de Nautili . , en de oude Diets„ tors to befludeeren. Dan, (ze;it once Anthem') don eerst
nooit anders zullen zy fchone ftukkcn voortbrc.ngor,' en dit is
ce weg, de eenige w.2g , dien de Dich;ers van once zo wed ais van
tmdere Volken infloogen, om den room to behalen, dien zy gowonntm hebben.
Dli zal (vcrtrOUWeN wy) volitaan, om het Doekdeet,dat ivy 219'4011.
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kondigen, te doen kennen, en op zyn' prys te doen fchatten.
Doch daar wy het aanpryzen, zou men re ver y ' gaan , indien mein
ons zonder cenige bepaling verflond , als moclif men dit v.rerkje
zonder dat oordeel van onderfcheiding gebruiken , waardoor men zyn
toeftemming aan 't gezag eons Schryvers weigert , oaf haar niet clan
aan bewezen waarheden te fchenk gn. In tegendeel, de belie*
zaamheid tegen de ingewikkelde toeftemming is bier zo weals elders noodzakelyk , en ook ooze Schryver is geenzins vry van
misgrepen , het zy in het verfland van een' Schryver , het zy
in het aannetnen van eenige grondftellingen, het zy in de toepasfing van zyne begMfels , of 't afleiden van fommige gevolgen.
Dus is het, by voorbeeld, dat by (bladz. Or) Vondel kiaarbb / llelyk niet verftaan fleeft in de plaats , die by gspt: Dus is het,
dat by een Bepaling van 't Heldendicht naar wdlekeur,, en die heal
betwist kan worden, aanneemt, zonder haar te betoogen : Dus ,
dat by in Hoog y liets perfoonsverbeelding der Godlyke eigenfchappen, (in welke de Dichter dezelven noodwendig moestafzontleren)
die afzondering wraakt uit het Bovennatnurkundig beginfel van
volftrekte overeenitemming in bet volmaakte; 't geen men Kier
tegen den Dichter niet behoorde to doen gelden, als die niet do
Godheid, maar zyne denkbeelden van de Godheid, affchildett,
in welke denkbeelden, de afgetrok!7en eigenfchappen van 't Goddelyk wezen niet alleen, in de afzonderlyke befcbouwing, die
famenftemtning ontbeeren, maar zelfs als tegen elkander inloopende, kunnen befchouwd worden, gelyk Rechtvaardighcid en
Barmhartigheid , die, zo haast men haar afzonderTyk , met betrekking
op het zondig menschclom,befchouwe, tegenflrydige dallcbeekicn
opleveren. — Tot hetzelfde mogen wy den gantfchen grondilag
van zyne Proeve over Abraham den Aartsvader brengen, dien by
alle pooging doet om een Heidendicht te doen zyn : hoewel het
bedenking lyd of Hoogvliet-zelf zich wel voorgefteld hebbe met
dit Werk een eigenlyk Heldendicht te leveren. Men zou dit in de
daad kunnen tegenfpreken, en 't koomt vry naturelyk voor, dat
de Dichter niets meet bedoeld hebbe dan een' aangefchakelden
vensloop van den Aaitsvader te fchryven , waar in men dierhaive,
de vereischten van 't Heldendicht Met meer recht heeft re verderen , dan (oin een voorbeeld te ftellen) in Ovidies IVIetamorphells,
die zekerlyk geen eigenlyk Heldendicht is. En ooze Sehryveezelf weet de eenheid van 't Heldendicht er niet in to vincien,
door haar in 's ilartsvaders geloof te zoeken. waar toe by geen
aanleiding heeft, dln een gedeelte eener tusfchenrede (die men
inter parentlfrfes zou kunnen ftellen) in den aanhef van 't work.
„ Me maid ik (zegt de Dichter) den grooten Mader van de Vol-

„ ken naar het leven.
„ a 't lust my, Al;ram op den togt naar Kanailn,
„ En naar Egipte, en wear die goddelyke Man
„ Hem
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„ Heen zwerft op t hoog Bevel, te volgen op ?lain fnareti;
„ zyn' wondren omgang met de Godheid te openbaren ;
„ En, [m befpiegeling van zvn or:LoovE , hoop
„ En zuivre Gocsvrugt,] door zyn' gantfche.n levensloop

„ Te zweven."
Moet men in de d: ad de ,roo-den niet nit hun verhand ruldKen,ont
bier de btfpiegelin{, v in 's Airtsvaders geloove vooi het eenige , het
ware doel des achters, [e homien wtn nit deze woorden
Hier veel eer tertian, dat dot doe! bcfraat in Abraham to volgen,
door zyn' gantfchen levensloop te zweven ?
Wy wenschten ook dat de enkele vertalingen wdke on, in dit
Book eel voorkomen bLter nitgevoerd waien; vooral die nit noMERU'S welke try woor elyk zyn, doch zonder denkbeeld van
het oiriproi gklyk to coven. En eindlyk , wy kunnen g_enzins
veinzen , het onderfcheid d t er is RI ,fc'- en de twee verhandelingen over den Saidak en het Dichtftuk vdn EJoogvliet : zynd.e bet
laatfte (ondanks de veelvuldige fchone alnmerkingen die ouk daar
in voorkomen) naauwlyks by het eerfte, ftuk in waarde te vergeIyken.

Zamenfpraaen van MOGENES van SINOPP.. LTit een oud Handfchrlft. Naar 't Hoogduitsch vert.;31d. Te Amfterdam by J. Wat.
dorp• in otlavo 292 bladz.
den naam van Diogenes, ais ware het nit cen oud Handfchrift
O p corfpronglyk,
behelst dit Stukje eene geestig hekelenclefcherts
veeler zedelyke gebreken , die zo wel in de Eeuw v. I n Diogenes
pla its hadden, als ze Clans in de Menschlyke s4amenleeving voorkomen. Dezelve wordt ons hi r medegedeeld , nu by wyze van
verhaalen, dan by manier van zamenfpraalten-, en ook wel onder
't voortlellen van ,nvallencle bedenkingen, of eetn.: fooit van Mtgewerkie vertcogen. En welken van deeze wegen de Sch , yver ook
infla, by leidt den geenen, die hem gelieft te vergezellen, genoegzaam bettenk op paden, die men met aangenaamile.d bewandelt. Gezond Veraand en Vernuft gaan bier hykans onaffcheidlylt
hand aan hand; om den geenen, die hun gehoor willen verleenen ,
over '.t algemeen te befchaaven; en wel byzond:_r hun ender 't
oog te brengen, wat tot hun weezen ■ yk gelnk dint, hoe men 't
zelve dikwils op cone averechtfche wyze hejaagt, en wat men integendeel , ter verkryginge van het waar pink , in 't work behoorde ftellen. Zie bier, tot eene proeve van die natuur,
eL2ne Les voor dezulken, die zeer veel over hebb,:n ter volcioening , : hornier zinlyke vermaakcn , en intusfchen zeer 1>e rompen
zyn, omtrent lawmen Evelanensch. Eerie zeer wel uitgevoe,de
ea

DIOGENES VAN SINOPIt, ZATvIENSPRAAKEN.

313

en

treffende Zedeles, niet flegts voor fclanyken , maar ook in 't
algemeen voor welgeftelde Burgeren, die zig maar al to veel aan
't eerfte vergaapen, en daardoor, hoewel ze 'er anderzins ze:fs
nog al eon goed hart toe hebben, buiten ftaat flellen , on) zig je.
gens hunnen Naasten van hmnen Pligt cc kwyten.
Diogenes was, volgens een voorafgaand veihaal, tegenwoordig
geweest op e.ne plants, daar de vermogend,; Chared, eene fchoone
fchildery der Gratie i voor de foinme vin vier Attifche talenten (*)
kogt. Het befleeden van zo veel gelds voor wine fchildery , hoe fraai
ook nirgevoerd, Icon de herispende aanmerking van Diogenes nitt
Wel ontg a ; en deed hem , ander anderen , uitroepen
Your eon tnkele verlustiging van 't oog ,
„ vier talenten Cfl/E
die in we nig wek:n hare bevallighedcn voor u zal verloren
„ hebben! hoe velen had gy met deze ton gPlukkig kunnen rnsken 1'
Veeligt eg J er was Diogmes wel dra met Chorea veizoe dgeweest,
had die Ry, aart vervolgens eene fon tgelyke of zefs mindere lamme, ten behoove va i acne„ ongelukkigen, overgehad; dan ziet,
juist hut tegendeel gebeurde ee,stdangs.
„ Eenige tijd daar na , dos vervo/gt Diogenes, kwam ik op een
groot good , 't we!lt doze Chcereii aan de Corinthifche zee hezat,
ik vond daar een zijner Pachters , een wakker oud man met grijze
hairen, die treurig vcor zijn deur zat, en zich de oogen afwischte, toen hij mij gewaar wierd. ik bad hem dat ik mij naast hem mogt
nederzetten, en vraagde hem nail de oorzaak zijner bodroeftheid.
" ach, Vreetudeling, fprak hij, ik heb mijn Dochter verloren! —
een kind van veertien jaren , het beste meisje dat ooit gehoren is,
alle jonge luiden w de buurt zoiden, dat zij ene Oreade(tgeleek,
wanneer zij met anderc meisjes van haren ouderdom in den eel
danste. ik had mijn lust daaraan, haar to zien dansfen. —
zo was voorhoen hare moeder! — het was cum goed meisje;
huisfelijk, arbeidzaam, door do beste moeder.opgevoed ache
nu noem ik ha r gelukkig , dat zij dezen gruwelijken dag niet bekelt heeft. — Zecrovers voerden mijn kind wech , daar bet
aan deez' oever fchelpjes zogt, om een kleine grot in mijn tuin,
waar in ik in de midd.Thitte te rusten plag, op te fieren„.
„ 1k erkende den Vader in 't vuur dezer fchilderij; maar zijn
dochter had tienmaal minder berninnenswcardig kunnen zijn, als
hij befchreef, zonder dat ik minder aandeel aan zijn fmart
genomen zoude hebben.
„ Arme Vader
riep ik; en droogde mijne oogen;
maar was 'er dan Been rniddel, om uw dochter wetter to beimmen? was 't niet mogelijk haar vrif to kopen?
" Ach ! antwoordde hij zuchtende, ik beproefde alle;. zij vorderden twee talenten. het meisje is fchoon, zeiden zij ; een SR.

tri
(4) Ougeveer 7200 Ho!landfche
(f) Eene Bergaimpil,
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trape des groten Konings zon nog moor voor haar
het was mij onmogelijk, zelfs de helft dozer fom bij elkander to
bienget-I. het verlangen om mijn hind weder te hebben , maaltue mij
onzinnig. in doze verwarring liep ik naar mijn Hoer in Col inthen.
Lij is onaftnetelijk rijk , dagt ik ; uwe tranen , uwc grijze hairen
zullen hem vermurwen. hoe geeft hij twee talenten uit 0111
z i ch zelf eon voorbijgaand vernriak aan te doen!misfchien beweegt
gij hem, dat hij zich 't vergenoegen aandoet, even zo veJI to
don, om con ouden 'tr ader zijn kind, de enige vrengde zijns
oudercioins, weder te fchenken. — ik wierp mij. , voor zijne
voeten maar alles was vergeef,,,ch.
ik mogt p eter op mijn
dochter acht gegeven hebben, fprak hij.
het cloorboordemij
't hart, toen hij 't zeide — en met wells eene ltoelhe'd!
ik kan 'er nict aan denken " de oude man weende tom
hij ' t mij vertelde , en ik , — bet verfcheelde weinig, dat ik
Diet, als Ajax Oileus won, aangevangen had to raazen. ik vervloekte, in de eerfte drift, den eernen , die oit gefchilderd had,
zijne navolgcrs , en al die tot bun gild behoen alle
T en , zclf don vcifvrijvers Met uitgezondert.
„'Ten ik weder alleen was, en mijn bloed zich weder verkoelt had. vet anderde mijn toorn tegen den rijken zich in medelijden. bejmnercle,. dat,
even
g kon
wat hen
gelukkig
waken, Len voor dat goddeijk vcrgenoegen , om goed to doen,
ouvctbaar maakt. artne menfchen! zij hebben zo veel behoefte;
lame zinnen, hun inbeelding , hunne driften , hunne griller ,
hun gemak, hun iedelheid,
hebben zo veel eisfchen to
doen , dat hen voor de eisfchen der menfchelijhheid niets overig
„ Hoe gaarne wilde iK u uwe paleizen,tuinen,fchilderijen,ttatuen, gond, zilver, elpenbeen, uwe gastmalen, concerten,
fchouwfpelen, daubfcrinnen, aapen en papegalen gunnen,
wanneer bet maar .van mij afhing daaraan Met to denken, dat
tienduizend fchepzels van uw getlacht niets hebben, waarmede
zij zich tegen de beledigingen des weders, en der onvriendelijke
jaargetijden, befchertnen kunnen ; — terwijl gij in marmere paleizen woont , niets hebben, vvaarmede zij hunne naaktheid bedekterwijl uwe haven in prachtige lieverijen glinfleren,
ken ;
terwijl gij in eery
niet genoeg hebben om zich te verzadigen ;
gastmaal den wckelijkfchen onderhoud van duizenden verflind.
ik haat .het, doze gedachten voort to zetten. ik vrees, ik
fpeel mijn lied voor dove toehoorderen; maar, wat zoude ik
niet doen, warm: et ik hopen kon , van leder hondord
eon ee,ien tot menfchelijkheid to bekceren!"
ken

Schert-
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Schertfende en Wysgeerige Droomen , in eene vermaakelyke tront
gefchreeven. Door J. G. KRUGER. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Eerfle Stuk. In 's Gravenhage by J. du Mee, Jz.
Eerfle
1780. In groat odavo 64 bladz.
nnder deezen titel !evert men ons cone rocks van Vertellingen,
die meerendeels reeds van ouden datum zijn, of ten minfto
van dien aart , dat foortgelijken bier te Lande al vroeger door de
drukpers en vertellen.le gezclfchappen zo gemeen gemaakt zyn ,dat
ze Diet weer uitlokken. Men noemt ze jchertfende en wysgeerige
droomen; maar ze behelzen bykans geene trekken, die cone geestige fchertfery of vernuftige wysgcerte ann.itti - Tot
een voorheeld diene, de volgende Broom, nopens de eigenfchap
van 't gerugt, dat by voortgang toeneemt. Farna vires acquiri;

condo.
„ Ik be yond my, zegt de Autheur, na myne gedachten in Si-

bericn. De bevelhebber van eon zeeker land had bevolen, dat
men eenen fneeuwbal, vyf uuren ver,, moest voortrollen, om to
zien, hoe groot by dan worden zou. In den beginne had men
daartoe maar eenen mensch nodig; loch door de fneeuw,, welke
daaraan bleef hangen, groeide dezelve zodanig aan, dat by naauwly'es door hondert menfchen van zyne plaats kon gebragt warden.
1.)e Inwooners van het land verfchri;:ten over deezen fneeuwberg,
en vroegen wat dit zou beduiden ? Ik antwoordde : het is een
fneeuwbal, welke de nabuurige volkeren gernaakt, en bier hebben
Iaaten brengen. Terflond kwam al het y olk daar ter plaatfe te famen , en de oudfle onder hen zeide; klimt eens met uwe gedachten van de grootte des fneeuwhals op, tot de hand, die hem gemaakt heefc. Gewisfelyk zal zulk een mensch met zyne voetzoole
ons gantfche Dorp bedekken; en ik fidder, als ik 'er aan denk ,
dat 'er alle oogenblikken een komen kan, om zynen fneeuwbal to
rug te haalen : laat ons dierhalven vluchten, eer wy vertrapt war.
den. Hy had naauwlyks dit gezegt, of het gantfche dorp was zonder inwooncrs. ' Indien men voortgaat met de uitgave van dit
GefehArift, dat oak eenigermaatc gelykt naar eon roknden fneeuwbal. die alles, wat hem in den weg ontmoette, aan zig gehegt
beeft, zal men wa doen, als men oordoelkundig hot goede uitkiest
en 't avenge wet, laat.
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OOSTINDTOCH VIMEIPAPIErs.

OostEndies Vloeipapier. Eez Samenfpraak tosplen eon Kooprnan en
eon Rentenier, of ftierke uitbeeldina: 1'33 de verreq. aande dienac,';eU
der R\i;:en in ems Land , die, betoverd doer warn van hooge in
trest hun, capitaal waagen tot Ilyving der Enp,,-elfen, ten nodeele
van hot Padorland, en bekonamering van 's Lands wyze en 1,etrazove Vaderen.
ooplic l en

en Renteniers verfcbillen in de tegenwoordige owftandigheden , vooral met bct . ekking tot de Engelfche Fondfen. magtig veel in humle denkwyze; en overeenkomftig daorine,
do is deeze Samenfpraak ingerigi; welke, zo ze al nict
overtnigend zy , ten minfte icsfen van voorz : gtigheid inb:3ezetnt. De Koopman tragt den Rentenier over to haaie:1, orn
hem , ter voortzettinge van zynen handel, eene fomme gelds op
to fehieten; dock de Rentenier vindt den Handel to wisrelvallig , ow zyn gild op die mani.2r uit to zetten. By den voort.
gang van 't Gel-pre]; komen ze tot de Enge:fche Fondfen , on
welken do Rentenier nog een good vertrouwen !weft, en di;
de Koopman in togendeel als zeer wankelende, ja fterk geheel
ten val neigende, befchouwt. 1Vel byzonder is de Rentenier
zeer in zyn fail; , 'clat het hem gelukt zy in to fchryven , in de
opneetning von de twaalf Millioenen Ponden , waarvan de Onstindifche Compagnie den Intrest, tegen vyf percent. zal be:aa.
len; en de Kwpinan ziet juist deeze uitvinding, orn de Hollanders op Me= to lokken , en hun Capitaal nog meer in Engeland to brengen, als ten hoogfte gevaarlyk a.w. In de redewisieling daarover gehouden is de Koopman, overeenkomflig met
het oogmork van ;lit Gefchrift, ver boven den Rentenier; dan
de redeneeringen van den Koopman kunnen egter het veltrouwen van den Rentenier fchoon ze 't cenigzins verzwakken ,
' geeft hem ten /utile aanleiding ow
niet geheel verbteeken; dit
mat zyn Kabinet to gaan, ten einde den Koopman die Iniltunicnten to laaten zien , ow hem van derzelver dugtigheid to
ovettuigen , en dus tc toonen, dat by geen redo hebbe,
desaangaande to vreezen. Dan ziet, dezelveu openende ontdekt
hy,, „ dat zyne Inthumerten oos -IND Ics I' APIE It zyn , 't
„ .Welk zo vioeibaar is, dat 'cc goon fchakel van Rode nit lcunne
geleezen worden." Zulks ontzet den Rentenier, en by onceInk geraaken zyne henden in cc.= geweldige beeving, die ten
gevolge heeft , dat lint V!ocibitor in ilorde IChedre; het
hem als raadeloos maa:it. In die uwilandigheden vindt de KoopInan niets raadzaamcr,, dan horn g ene good.; dabs Franiche Bran.
dewyn en EngeIrc'le Ail, die by de hm,1 w,is, in to f7,o'.:vetl,
ow hem in een fees to doers
zyn v,;rdtiet door
laaten
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De Charakterkunde van den Bybel, door A.
Leeraar der Wysbegee,rte , enz. te Uit het Hoogduitschvertaald. Eerfle Deel. Tweede flak. Te ilmfterdant ,
by J. Doll, 1779. Bebalven de Bladwyzers 334 bladz.
in gr. oEtavo.

Vaer den leerzamen aenleg, en de oordeelkundige uit-I voering van dit Werk, waervan wy onlangs een
gunftig verflag gegeven hebben (*), toen wy 't eerfte
ftuk onder handen hadden, fchikt zich oak dit tweede
in idle deelen. Het vangt , in agtervolging van de voorgeftelde befchouwing der Aertsvaderlyke Famine van
7acob , aen met de Gefchiedenis van yofeph en zyne Braeders ; walk opmerklyk voorval den Hoogleeraer ene verfcheidenheid van charakters aen de hand geeft, die by
met veel juistheid ontvouwt. Wel byzonder vestigt by
het oog op yofeph als de Hoofdperfonadje in dezen; dien
by eerst in zynen lagen ftaet, vervolgens als Regent en
eindelyk als zoon en Broeder befchouwt; waerop hy,
de gegeven trekken te zamen voegende, ons dit afbeeld.
zel van 's Mans charakter voor ougen ftelt.
„ 7ofeph is van zynen Vader in den Godsdienst van
Abraham. opgevoed. De indrukfelen, welken hy op zyn
gemoed geinaakt heeft, moeten zeer fterk geweest zyn,
nadien hy zelfs in een vreemd land, onder de pracht van
her hofleven , denzelven met eene onverleidbaare vastigheid van ziel alleen getrouw blyft. Het Charaktermaatige
by hem, ten aanzien van, den Godsdienst, is eene Berke
overtuiging van den pligt , om voor GOD te wandelen,
en cm zynent wil in geene zonde te bewilligen; een levendig geloof in de voorzienigheid, by de geringfte omnandigheden des levens; en in de zekerheid van haare
be.

(*) Zie Algem. Letteroef. I. D. N. 263.
DEEL.
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beloften. Dit laatfte is , ten aanzien van de heloofde bezitting van 't land Canaan, by hem dubbel aanrnerkelyk,
dewy' hy naar alien fchyn moest vermoeden, dat het
lot van zyne Familie nu eons bepaald zoude zyn ; dat zy in
dit land haaren vasten zetel nemen , en van tyd tot tyd
van het omzwervende leven, in een land, het welk reeds
zeer befchaafd was , ontwend zoude worden. Nog nicer !
3, „reph onderfcheidt zich door de kennis dezer waarhcid:
„ God is de wrecker van het kwaade," niet weinig van
zyne tydgenooten. Te vooren vindt men bier van nog
weinige fpooren , en nogthans was dit doorzicht oneindig gewichtig, met opzicht tot veele andere kundigheden, welke daarmede in een nader en verder verftand
flonden.
„ Zyn verfland is ryp in den vroegen ouderdom, bekwaam tot overdenken, tot ontwikkelcn , tot befchouwen , tot het maaken van fehikkingen , tot eene fnelle
vertegenwoordiging van een plan. In zyne verrigtingen
is .hy fchielyk, maar niet zonder overleg; flout, maar
niet vermetel; groot , maar niet trotsch; edelmoedig,
maar zonder uiterlyke vertooning. Nlensehlievendheid
en goedhartigheid is de ziel van zyne daaden. Tegenwoordigheid van geest, eene onverzettelyke beftendigheld , kloekmoedigheid, lust tot onderneeming , zyn de
blinkende trekken van zyn Charakter! Eene vryheid, welke zich door niets laat onderdrukken; een inwendig gevoel, om ook als flaaf niet gelyk een flaaf te
handeien ; eene begaafdheid om zich bemind to maaken
zonder laaggeestigheid; eene hebbelykheid, om even zo
good te gehoorzaamen als te gebieden, een bernind knecht
en eon wingebeden vorst to zyn ; in 't kort in alle ornitandigheden zich te fchikken , zonder dwang, zonder verloogchening van zyn eigen Charakter.
hy is eon teergevoelig man, nook
3, Eindelyk
wreed, nooit wraakzuchtig, bereidvaardig tot vergeeven, warm in de liefde, ten uiterfte mededoogenci en
tederhartig jegens treurigen, en in eon hoogen graadrechtvaardig.
„ Zullen wy dit alles nog korter zeggen dan zyn de
11-3ofckrekken van zyn beeld deeze: verflandige vroomheid ,
fchielyk begrypende, doorziende, befluitcnde wysheid,
nooit in eenig geval onderdrukt
of gell.reind gevoel van menfebelykheid, - groutheid
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held van ziel,
fterkte van geest en edehnoedigheld van hart".
Op deze charakcermatige befchouwing der Gerchiede.
'lisle van Yofeph , weike doorvlochten is met verfcheiden
ophelderingen van de zelve, en die den Hoogleeraer tot
het einde van 't eerfte Boek van Mazes brengt, laet de
Hoogleeraer verder volgen enige oordeelkundigeaenmerkingen over dat gewigtig fluk der Oudheid. Dezelven
gaen, buiten het gem het algemeene betreft, wel inzonheid over dat Bock, Genefis genaamd, zo als men 'er in
ontdekt — de bewaerplaets der aeloude zeden, wel.
ken onder de menfchen , of althans onder enkele volken,
aigemeen zyn geworcien: -- de gefchiedenis van 's
nienfchen opvoeding in de eerfle eeuwen: — de gefehiedenis van den oudften Godsclienst; en eindelyk de
€eichiedcnis van het zedelyk verderf.
De Hoogleeraer deze byzonderheden, als zeer characterrnatige eigenfchappen van dit Gefchrift, met oplettendheid nagegacn en duidelyk ontvouwd hebbende,
hecht daeraen vervolgens zone proeven, nopens het
charactermatige in het Bock yob. Zyn Ed. voegt de overweging van dit Gefchrift, naest die van het Boek Genefis ,
cm dat by het bier ecrstgemelde als een Gefchrift van
zeer vroegen datum befchouwt. Het flaet genoegzaem
by hem vast, dat het gefchreven is v66r de afkondiging
der Israelitifche Wet, ja waerfchynlyk niet lange na den
tyd van Abraham, en veelligt wel door iemand uit het
Hu s s van Naho;' (*), een van Abrahams broederen. Ene
(telling, die by zo aennemelyk voordraegt, en zo wed
ertlerkt , dat ze niet minder te agten zy, dan vele andere gislingen der Geleerden, over den fchryver en den
tyd der vervaerdiginge van dit Gefchrift. Wyders
verledigt zich onze Autheur om te toonen, dat men, op
gocdcn grond, dit Bock mag aenmerken als een Dichtfluk,
't welk een leerryk verdichtfel behelst ; waarin de heilige Dichter ; door gefchiedenisfen en redevoeringen van
zy(*) Dewyl 'er Gen. XXXI. 53. gefproken wordt van den God Abra-

hams en den God Nabors, g o mag men, volgens den Hoogleeraer , verrnoed. en , dat ook Nahor,, met ene nadere openbaring der Godheid
verwacrdigd was ; en 't is des te minder vreemd , te denken , dat 'er
onder zyn nakomelingfchap iemand gevonden werd , die, beziold
van den Godlyken Gecst, dit verbevenfie vamp alle liederen zonik,

320

H. NIEMEUER CHARACTERKUNDE.

zvne eigen winding, zynen Lezeren meer dan ene gewigLige waerheid van den Godsdienst heeft willeninprenten,
Op dit denkbeeld, dat bier in een vry gunftig Licht gefield word, grond de Hoogleeraer verder ene oordeelkundige overweging van dit Boek, als een Gedicht befchouwd. In dit gedeelte zyner Proeven vestigt by onze acndacht , op het Hoofddenkbeeld, op de fchikking,
op de Behandeling, op de Gedachten en de Tael des
Dichters;mitsgaders op zommige uitftekende eigenfchappen in de befchryvingen en de gedachten van den Dichter ; vooral op zulken, die zich in een hoogen trap charactermatig voordoen. Zulks Ieid hem, op de overweging der fraeiheid van dit Dichtfluk, voorts ter befehouv-inge van de Characters der Perfoonen, welken pier
fprekende of handelcnde ingevoerd worden. En ten
lactfte brengt zyn Ed. ens nog beknoptlyk under het
oog, bet geen wy uit dit Dichtituk lecren, berreffende
den Godsdienst, de zedeleer en andere kundigheden van
deszelfs Opt-teller. Uic welk alles de Hoogleeraer ten
befluite afleid „ dat dit boek meer verdienc onderzocht
„ en gewaardeerd te worden , dan men gemeenlyk doet ;
„ en dat de zeer gewigtige inhoud, de tnenigte merk.
„ waardigheden in het zelve, wel de moeite beloonen,
„ die het zekerlyk kost ,om het zelve wel te leeren ver„ Itaan , en met fmaak te lcczen.” — Des Autheurs
opmerkingen, daeromtrenc, in dit flak medegedecid,
kunnen desaengaende tot ene goede handleiding dienen ;
getnerkt ze op zyne gronden , en zelfs buiren dat over
't algenieen ,daedlyk ter opheIderinge van verfeheiden byzonderheden fackken.
Dadelyke Godgeleerdheid , door A. nUTIRT Predikant te
fierdanz. Eerfle Stuk. Te Amflerdanz by J. ten Houten,
P. Schouten en J. Westing Wz. 1780. Behalren het
Foorwerk 255 bladz. in gr. oclavo.
A en 't kenlvke van den Godsdienst verbind zich onaf-

fcheidlyk her betrachtlyke; indien gy deeze dingo;
ireet, is de tael van onzen Hemelfchen Leermeester, Joh.
XIII. 17, zalig zyt gy, zo gy dezelven doet ; en des hecht
de Eerwaerde Buurt zeer gepast , aen zyne afgehandelde
Be-
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Befclzouwende , in dezen dc Dadelyke Godgeleerdheid; Welke laetfte by op ene foortgelyke wyze als de eerfte ontvouwc. Het zyn dus twee aen elkander verknochte Werken , die volkomen by elkander voegen; wa..erom zvn
Eerwaerde zich ook met recht in dit laetfte allerwegea
op 't eerfte beroept , in zo verre de aldaer betoogde ftellingen bier weder te Bade komen ; weshalven zy die het
voorgaende bezitten, en zich dezen leertrant eigen gernaekt hebben, ook dit volgende met vruchc kunnen gebruiken.
Zyn Eerwaerde ftelt ons dit zyn Werk als tweeledig
voor. Het eerfte gedeelte beheist ene ontvouwing van
de Dadelyke Godgeleerdheid in 't gemeen , en derzelver
Bronnen. Het tweede is verder gelchiltt tot ene voordragt van de Dadelykc Godgeleerdheid, ?neer in 't byzonder. Op de overweeging van 't eerfte, dat beknoptlyk
in weinig bladzyden afgehandeld word , volgt de tweede
Verhandeling; waerin zyn Eerwaerde zich verledigt, om,
eerstivk , den Mensch te befchouwen, als het onderwerp
Terplicht om Gode te behagen; en voorts na te g,aen , de by-

zondere plichten der Menfchen, naer den verfchillenden feet,
in welken God hen op Verde gefield heeft. Ter onderfcheidcnlyker ontvouwinge van dit eerfte deel dezer tweed
Verhandelinge, bepaelt zich onze Leeraer, om (f.) den
Mensal als Mensch te befchouwen; voorts (a.) zyn zedelyk beflaen en gedrag , zo voor als na den val te overwegen ; en te gelyk na te gaen , wat de gevallen mensch te betrachten hebbe , em herfield te worden: en eindelyk. , re
handelen over 't beflaen en 't gedrag der herflelde menlchen.
Het eerfte point maekt een Hoofdfluk op zich zelve;
maer het tweede fplitst zich in enige onderdeden ; van
waer het tweede gaet over 's Menfchen zedelyk befiaan
your den val, en her derde , over het zelve na, den val ; dus
ver gaet het eerfte Scuk van dit Werk, dat no het licht
ziet. flicrop ftaet in het vierde Hoofdfluk re voegen,
ene nadere befchouwing van 's Menfchen gedrag pa den
val, en in het vyfde de overweging van 't geen de geval-

len mensch te betrachten hebbe , om herfield te worden. Op
de overweginE.Y, bier van zai zyn Eerwaerde het derde
voorgeftelde point verhandelen ; en verder voortgacn,
tot de befchouwing der byzondere plichten, waer toe
her tweede gedeelte dezer tweede Verhandelinge gefcbikt
Rakende de orde, n:er tveike zyn Eerwaerde
Y3
dit
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dit alles ingericht heeft, dezelve flemt , gelyk by ons
in zyne Voorreden aenduid, merkelyk overeen met die,
dcwelke men in het aanleeren der Geneeskunde, of in
het handelcn over dezelve, met vrugt gebruiken
Van daer behelst het eerfle der opgenoemde 1-loofdfluken ene foort van Phyfiologie , of de kennis van 't menfchelyk geftel en deszelfs werkingen: het tweede HoofdCtuk ene foort van Hygiene, of de kennis van den waren
aert der gezondheid; het derde en vierde Hoofdfluk ene
foort van Nofologie of Pathologic , of de kennis der ongeiteldheden , benevens derzelver oorzaken en tekenen: en
't vvfde Hoofdfluk ene foort van Therapie , of de kennis
van ' t geen dienen kan, om ongefteldheden voor te komen, te genezen en te verzagten, — Om den Lezer een coorbeeld van die fchikking onder 't oog te
brengen, zo ver dit Stuk loopt, zullen wy hier nogmededeelen 't geen de Eerwaerde Buurt nopens de Tempe.
ramenten in opmerking genomen heeft. Dat men,
ais Plafiologist , in de overweging van iemands uitivendip gedrag , op de werking van zynen geest en lichaem bei1en hebben te letten, onderftelt zyn Eerwaerde als bekend.
Doch zo bekend is het niet by alien, (vervolgt
by § 57-6o ,) wat ons de Wysgeerte leers van het
verfchil, onder de menfchen, ten opzigte van hunne
Natuurlyke geaartheden. Niettemin is dit een fluk van
de grootfle aangelegenheid , om ons zelfs en anderen te
leeren kennen, naar geest en lighaam met voordeel te
beftieren, enz. De reden, waarom ik 'er juist bier van
fpreek, is dat het lighaam enen allergrootften invloed
heeft op dit verfchil van onze gemoeds geaartheden, of
temperamenten: welk laatfte woord ecru foort van burger.
regt heeft verkregen.
Men brengt de temperamenten tot vier hoof dfoorten , wan.
peer men ze als onvermengd befchouwt. Het ene is het
droefgeestige of zwartgallige (temperanzentum Melancholicton.)
lien ander noemt men her galagtige (ChoMricunz): en de
twee overige het bloedryke (it) vertaag t men in dit geval 't woord Sanguineurn) ; en het flymagligc (Phleginagam.
„ Dewy1 men, door de Scheikunde , in 't bloed van alie
menfchen, de olie , het zout , de waste aarde , nevens de
rvateragtige deelen , waar uit het befiaat, niet op denzzilyen
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wen voec onder een vermengcl, ontdel:t; cn de ondervinding leert, hoe de bloedvaten by alien geenzins van dezelve grootte zyn; noch de polsflagen , alias voor 't ova.
rige gelyk gefceld, even fterk: denkt men, en niet zon.
der reden, dat ook hierin de oorzaak van 't verfehil der
temperamenten gezogt moet worden. Geen wonder dan,
daar de jaren zeer grote veranderingen in onze lighamen
waken, dat met dezelve onze geaartheid (ons hunzeur)
ook grate veranderin gen ondergaat.
,5 Men weet wyders, uit het voorgaande , dat al het
ware goad inderdaad voordelig is, en tot vermaak en eer
vcrftrekt, dat men, van 't geen waariyk quaad is, juise
het tegendeel moet getuigen; en dat het fchyngoed, nevens
't gene wy verkeerdelyk voor quaad houden, zig vermomt,
of van ons vermomd wordt, in de gedaante van het
ware goed of quaad; wear door de voorwerpen in verfchillende verfchieten voorkomen, dat verandering in de
hartstogten verwekt. Dit nu ken met voordeel by de
overweginge der temperamenten in aanmerking genomen
worden. De zwartgallige fchynt het meest door de ver.
tegenwoordiging van 't voordelige , en 't ,fchadelyke te worden getroffen. De galagtige , door 't geen.hern voorkumc
tot eer of fclzande te ftrekken ; en de bloedryke door 't
gene by denkt vermaaklyk of verdrietig te zyn.
„ Niemand is 'er, by wien geen mengeling van temperamenten plaats heeft fchoon 'er doorgaans eh van die
by hem over de andere heerfche. Van de verfchillende
mengelingen der drie eerstgenoemden , zie onder anderen

Elementa Phil. ration. et moralis , P. II. C. II.
Sea. II (*). Het flymagtige rckent men meer gefchikt
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om de andere, wel of kwalyk , te vertragen, dan om
iemand zig ergens toe te doen hepalen (t)."
Wan.
{(*) Om bier benevens, daer men inzonderheid voor Nederdintfcre Lezers fchryft, ere Nederlandfche Verhandeling over dit
gcheele onderwerp aen te halen, die der lezinge overwaerdig is,
wyzen wy onze Lezers tot de voortreflyke Zedekundig; Brieven
over bet Geluk , gedrukt in 's Hage by N. v. Daalen, 1772. Zie
addaar den XVI Brief, of het VII Stukje.
,, ( .1-) Schoon 'er een onnoemelyk onderfcheid van temperamenten, uit de verfchillende mengelinge van dezelve, wordt geboren ;
kan men egter dc hoofdvermengingen tot eon zeker getal brengen.
Dit gefchiedt ilia van alien op dezelve wyze: en zoinmigen bedoe.
len
Y4

324

A.

HtTURT

Wanneer wv doze Phyfiologilche befchouwing achtervolgen in de Hygiene,
bezeffen we, gclyk de Eerwaerde Buurt ons 123 verder leert, „ dat men in de
geaartheden of temperamenten van onzondige mencchen,
[dat zyn dan zulken die in een volkomen zedelyken weliland zyn ,] geen verfchil van dien cart moet zocken ,
dat het enig zedelyk gebrek by den enen of den andcren
zoude onderftellen: maar wel in zekere gefteldheden,
waar in hunne bvzondere kunne , betrekking , en wat dies
nicer is, enig onderfcheid toeliet, of zelf eischte."—
Gaen we bier op voort, en befchouwen wy integendeel
zondige menfehen , die zedelyk ongefteld zyn, dan komt
de Nolcdogie of Pathologic in aenmerking, waeromtrent
zyn Ed. ons 218-222. het volgende voordraegt.
„ Staan wy by de geaartheden of temperamenten der onbekcerden bier ontdekt zig ene zeer grote verfcheidenheid. Daarop oogden wy voornanielyk, §. 57-6o.
En ieder, die maar een weinig weet , hoe het met bet
gevallen menschdom is gelegen , zal gaarn toeftemmen ,dat
het verfchil der geaartheden thans onbegrypelyk groter
is, en in vele opzigten van ene gantsch andere gefteldheid,
len lets in hunne verdelinge, dat my, wegens zyne ongegrondheld, en de nadelige gevolgen van dergelyke ftellingen , geenzins
gevalt. Ik heb bier in 't hyzonder myn oog op 't geen ik by j. F.
ItUDDEUS lees, in zyne Elem. Philof. ingrud. T. a. p. 244 et Jeqq•
Hy telt daar zeven temperamental op, die by de voornaainfle noemt:
te weten de vier hoofdfoorten; en Brie , die by vo,r de meestuitftekende hoofdvermengingen wil hebben aangezien. De ,rieltlatilen
zyn by hem het Melanclzolico-cholericum; Cholot!colanguinetim,
en Sanguineo-phlegmaticum. Hoe men dit te veritaan hebbe, is
uit het bovengezegde niet moeijelyk na te gaan. De Heer Budieus
inerkt wyders aan, hoe het getal der voornaamfte temperamental
met dat der Planeten, naar de oude wyze geteld , ovaeenacmt;
en dat 'er tusfchen Saturnus , en het zwartgallige temperament eenige overeenkomst gevonden wordt; gelyk ook tusfchen Jupiter
en het Melancholico-cholericum; tusfchen Mars en het gaiagtige;
tusfchen de Zen en het Cholericofanguincum; tusfchen Mezcurius
en het bloedryke ; tusfchen Venus en het Sanguineo-phlegnuticum;
en eindelyk tusfchen de Maan en het flyinagtige. 't Gun,: de ge.
melde Schryver, en anderen met hem, van den inviaed de: Phu:ten op onze geaartheden en lotgevallen lichen, en nit de opgegeve
ingebeelde overeenftemmingen wilien afleiden , moot, dunkt my,
een groot vooroordeel tegen hun gevoden Wren."
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held, dan dat,'t gene wy erkenden in den ftaat der regtgehad. 5. 123.
held te hebben
„ Laat ons ook ecn weinig 1.2rdenken het boven gezegde over de verfchillende verfchieten, waarin men het
goede en het quade kan befchouwen; en onze aanmerkingen over de driederleihoofdbegeerlykheden,. 184-187 (9.
Doet men dat met de vereischte opletcendheid; en heeic
men enige onderfcheiden kennis van zyn eigen temperament, en van de temperamenten van anderen: 1nen moot
overtuigd zyn, hoe wy in 't voorgaande fterker hadden
kunnen fpreken, en flellig zeggen ,dat de ilielancholiken 't
meest door de vertegenwoordiging van 't voordelige en
fchadelyke , of 't gene daar den fchyn van heeft, wordeti
gecrotien; de Choleriken door 't gene hun voorkomt tot

eer
(") Het voorgeftelde in de aengehaelde paragraphen komthoofdzaeklyk bier op Mt. — Het fchyngoed komt meermaels onder do
bedrieglyke gods ante van het ware goed voor , als ware het voordeelig
en als .ftrekte het tot verenaek en eer; en dit veroorzaekt by den
2ondaer, die dria'rleie begeerlykheden, waer van a Joh. H. 16
melding gemaekt word. Volgens den Eerwaerden Buurt is de
begeerlykheid des vleefches, ,, de wellust, waardoor men op ene
• onbehoorlyke wyze geneigd is tot vermaken, die in 't vleesch
„ genoten worclen , die men ook wel dierlyke vermalcen noemt."
De begeerlykheid der oogen, in de tweede plaetze genoemd ,• is ,
„ de hebzugt, heftaande in de onbehoorlyke neiging tot het
„ zigtbaare fehyngoed,zo als dat, onder de gedaante van voordelig
„ te zyn, voorkomt." En de grootschheid des 1 yens eindelyk is,
„ de valiche eerzucht of hoogmoed; die ondeugd, weike men in
„ zyne levenswyze doet blyken, waardoor men van zyne vermo„ gens, zyn regt, cn 't geluk van zynen ftaat, dwaaslyk (of tegen
,, de waarheid aan)verheven gedagten maakt, en naar die gedagten
• zyn gedrag inrigt.” Ointrent alle dezen me! kt zyn Ed. ten laetfte
nog aen, dat die begeerlykheden hare trappen hebben.
„ (a.) Zomtyds wordt de verkeerde begeerte reeds van den aanvang
aan tegengegaan en overwonnen. (z.) Zomtyds durft de monsch
„ wet niet vastitellen aan de begeerlykheid den teugel to
• vieren ; om dat by begrypt dat zyne belangens het tegendecl
vorderen ; doch by denkc, by herhalingen, met vermaatc aan do
„ geliefde zonde. (3.) Verdes gaat het, wanneer men beg,int to
„ rvver ‘ vegen , of 711>y tot de nit veering , van 't gene in,:n veria»gt
• zoude kunn'n komen. (4.) FLerop volgt dan veeltyds het bepaalrle
• voortionen om a:In zyne begeerlykheid te voldoen, enz.
„ Over dit en endere flulaen , de. quade begeerlykheid betrelfende,
„ b..ndelt de Neer VITAINGA, Obi. Sacr.
M. C. V1—XL"
V

5

0-

A. slit/RP

eer of fchande te ftrekken ; en de Bloedryken (Sanguine°
door 't gene zy denken vermaaklyk of verdrietig te weezen.
„ Dit doet ons de reden van 'c onderfcheid in de keuze
en 't gedrag der wereldlingen, in zecr vele opzigten , te
gemaklyker navorfchen. A , die niets meer bemint dan
fchatten te vergaderen, verfoeit de overdaad van B, die
in tegendeel in ene ryklyk toegerigte tafel, en andere
elierlyke vernzaken, zyn grootfte vergenoegen ftelt. C ver.
agt ze beiden. Geld, en zelf de beste vermaken door B
verkoren, zyn in zyne oogen beuzelingen, in vergelykinge van de voorwcrpen, daar zyne eerzugt omtrent verkeert. A dan doet voornaamlyk hulde aan de begeerlykheld der oogen; B aan de begeerlykheid des vleeschs ; en C
aan de grootschheid des levens. Ik lochen niet , dat 'er meer
dan ene reden is van dit onderfcheid: doch als men op
het verfchil der temperamenten agt geeft, doer het zig
vry duidelyk zien , hoe 'er dic ook on der geceld 'Tibet
worden. Die A , B en C van naby kennen, zullen misfchien, zo zy 'er hun werk van maaken, zonder•grote
moeite gewaar worden, dat by den eerften het Melancho.
like, by den tweeden het Bloedryke , en by den derden
het Cholerike de overhand heeft.
Wil men egter in foortgelyke proefnemingen niet
5,
mistasten : dan moet men nog verfcheide dingen in 't
oog houden; waarvan de twe volgende niet de minfte zyn,
Moet men niet vergeten , wat 'er van de menge.
„
linge der temperamenten boven gezegd is.
„ 2. Ook moot men denken hoe 'er omftandigheden
zyn, waarin A, B en C, fchoon ieder uit zyn beginfel
werkende, juist het tegendcel doen van 'c gene men, in
den eerften opflag , van hun fcheen te kunnen vervvacte.
ten. A verfpilt ongemcen veel geld om X te behagen
doch zyn oogmerk is, om langs dies weg ene ryke erfenis , een voordelig arnpt, of iecs anders, te verkry.
gen , 't Welke tot vermeerdering van zyne bezittinge
dienen kan. Dus kan het insgelyks gebeuren, dat h en
C alit hunne vermogens infpannen om geld to erlangen,
zondcr zelf de moeijelykfte en vcragtelykite wegcn
ontzien. Waarom B kan buiten dat aan zync zugt tot
xveeicie, en C aan zone eerzugt, niet genoeg voldoen.
„ De temperamenten hebben, ten laatfte, buiten twyfinvloed op de mindere of encerderc gerustheid of
on-
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van 't geweten der natuurlingen. By Commigal hunner tog openbaart zig de vrees voor de grafenmorkelyk; daar anderen in cegendeel in enen that van nde7:looze gerustheid voortwandelen. alder de oorzaken van
dit ondcrfcheid kan men zekerlyk de verfchilleude
fteldheid der lighamen, en dus oak der temperamexen
tellen. Altans de ondervinding leert , hoe by de Zwartgalligen alle andere 'dingen gelyk gefteld zynde, de vrees
voor de firaffen veelryds fierker openbaart, den by de
Bloedryken en Galagtigen".
angerustheirl

Mufeum Haganum Historico-Philologico-Theologicurn.
Tomi Tertii , Pars altera. Hagze Comitum apud .
Munnikhuizen et C. Pleat. Absque Prxf. 212 pp. in
o6d.avo.
ny den aanvang ontmoeten wy , in dit gecieelte deter
4-0 Verzamelinge, ene Verhandeling van den Heer Simon
de Vries, over de opkomst en den voortgang van den
Christelyken Godsdienst in 't oude Perfifche Ryk; tuftsgaders over de vervolgingen aen welken de Christenen
daar onder de Perfifche Vorilen bloat gefteld waren, tot
op den ondergang van dat Ryk , door de Saracenen overmeesterd, in 'c jaer onzes Heren 645. Het beknopt verflag deswegens gegeven is der lezinge waerdig; byzonder
voor dezulken, die een geregeld denkbeeld van dit gedeelce der Kerkgefchiedenisfe wenfchen to vorrnen: en,
om deze of gene reden, opzien, tegen het doorbladeren
van het breedvoeriger bericht , 't welk hiervan gevonden word, in ASSEMANNI Bibliotheca Orientali. Naasr
dit Gefchrifc komt ons voor ene Verhandeling van den
Geneeffchen Hoogieeraer yaques Ve; net over het verfchil tusfchen den zogenoemden Samaritaenfchen en Hebreeuwfchen tekst, nopcns den tyd der voortplantinge
van 't Aertsvaderlyke Geflacht, na den Zondvlocd, tot
op de geboorte van Ahl. aham; hier in befraende.
Volgens den Hebr. Volgens den Samar.
Sem gewan Arphacfad,
twee jaaren na den vloed. 2
2
.Arphacfad gewan Selah,
p' den ouderdom van 35
135
Se-

128

MUSA7.111,1 HAGAZ'411111,

Selah gewan Heber,
op den ouderdom van so
Heber gewan Peleg,
op den ouderdom van 34
Peleg gewan Rehu,
op den ouderdom van
3o
Rehu gewan Serug,
op den ouderdom van 32
Serug gewan Nahor,
op den ouderdom van
so
Nahor gewan Terah,
op den ouderdom van 29
Terah gewan Abram,
Nahor en Baran op
den ouderdom van
70

130
134
Igo
132
•30
79
70

Dus zyn 'er zedert den Zondvloed tot op de geboorte
of
van Abram verloopen
292
942 jaren
Rakende deze verfchillende opgave nu, die een onderfcheid van 650 jaren in de Tydrekenkunde te wege brengt ,
is men 't onder de Geleerden niet eens , aen welke men
zich, als de echtfte , te houden hebbe. Ter wederzyde
vind men Mannen van Naem , als Voorlianders van de
ene en andere opgave; en men kan, het fluk onpartydig
befchouwende, niet wel ontkennen, dat ,'er op ene problematifche wyze, veel voor en tegen gezegd kunne
worden. De . Hoogleeraer Vernet verenigt zich in deze
Verhandeling met hun, die de voorkeuze aen den Samaritaenfchen tekst geven; en brengt de reden , die hem
tot deze zyde doen overhellen, te berde, met ene beantwoordinge der tegenbedenkingen. Hy brengt hier, op
ene voldoende manier, het gewigtigfte byeen , dat in dit
geval voor den Samaritaenfchen tekst pleit, mitsgaders
het voornaemfte, dat 'er van de andere zyde tegen aengevoerd word; en zyn Eerwaerde fielt het gevoelen ,
dat by hem de voorkeuze heeft , in zulk ecn gunflig
licht, dat des bekwame onbevoordeelcien zich der moeite nict zullen beklagen, wanneer zy 's Mans bedenkingen deswegens met oplettend'neid, ter overweginge van
dit onderwerp, nagaen. Enc genocgzaern duidclyke ontvouwing van des Hoogleeraers gehecic voorfiel
zou bier Le veel plaets beflaen, waerom wy 'er van afzien
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zien: dan dewyl velen zulk een gevoelen, mitsgaders
andere foortgelyke afwykingen van de gewoone lezing
der Bybelfchriften , ligtlyk aenzien, als ftrekkende ter
verzwakkinge van 't gezag der Bybelbladen, zal 't vet.moedelyk niet geheel onnuc wezen, daeromtrent nog
een kort woord uit dit Gefchrifc te melden.
In 't algemeen ftaet aen te merken, dat men, hier
fprekende van den Samaritaenfchen tekst, het cog niet
heeft op ene Samaritaenfche overzetting, maer op een
wezenlyk Hebreeuwfchen text, met Samaritaenfche Letteren, (of de oorfpronglyke oude Hebreeuwfche Letterer, zo men wil,) gefchreven, nog onder de Samaritanen bewaerd: in 'onderfcheiding van den Hebreeuwfchen
text, thans by de Jooden in gebruik; welken men beweert dat met Chaldeeuwfche Letteren gefchreven is;
die de Jooden eerstmael te Babel in hunne affchriften ingevoerd zouden hebben waerom wy hier boven opzetlvk fchreven, den zogenoonden Samaritaenfchen en Hebreeuwfchen Tekst. Het verfchil derhalve , waerover in dezen
gehandeld word, raekt eigenlyk niet het gezag van 't
verhael of der aentekeningen van Mozes; maerbepaeldlyk de echtheid of geloofwaerdigheid dier twee onderfcheiden affchriften , van den zelfden tekst, met Samaritaenfche of Chaldeeuwfche Letteren; en de vraeg is,
welke lezing men in dit geval veiligst volge? Daeromtrent nu voegt de Hoogleeraer zich by dezulken, die
zich aen den Samaritaenfchen tekst houden; beweerende, dat Mozes oorfpronglyk met deze Letteren gefchreven heeft , als mede dat de Samaritaenfche Affchriften,
aen minder verandering bloot gefleld geweest zyn, dan
do Chaldeeuwfche Affchriften, zo als de Jooden dezely en in Babel gefchreven hebben.
„ Ja maer , zegt mogelyk iemand, zo de Hebreeuw„ fiche gecallen in dit geval, verminkt, of bedorven
„ zyn, dan word de echtheid van 't gantfche Bybelboek
„ verdacht, en dus word de geloofwaerdi gheid der Hei„ lige Gefchiedenisfen twyfelachtig gemaekt ?” Dan
ziet bier het antwoord van den Hoogleeraer Vernet.
„ Deze vrees is gansch ydel; niec ongelyk aen die,
welke zommigen bezielde, toen Ludovicus Cappellus beweerde , dat de tegenwoordige Hebreeuwfche Klankftip_
pen van jongen datum , en zorntyds verkeerd geplaetst
waren. Men vond 'er die fchreeuwden, dat men geen
flan
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Net Meer ken maken op de zuiverheid der Bybelboe'tcen;
als zulk ene verdenking {land grecp. Ondertusichen
heeft het gevoclen van Cappello de overhand gekrecen;
niet alleen zonder nadeel, rnaar zelfs tot voordeel der
liybelfchriften : gemerkt vele plaetzen, met de ter zydeflelling der Klankftippen, ene betere uitlegging fchyA
nen verkregen te hebben."
„ De goede trouw des Schryvers van den oorfpronglyken tekst komt hier gecnszins in verdenking; dan,
daer men verfchillende lezingen ontdekt, en dat very
fchil zekerlyk ontaaet uit ene feil of onoplettendheid
van den enen of anderen Affchrvver, zo valt de vraeg,
welke Schryver den oorfprongiyken tekst het nacuwkedrigst afgef c hreven hebbe? Men handelt des gewislvk
niet onrcgtinatig met de Hebreeuwfche of Samaritaenfche of andere Affchryvers, als men, hunne verfchilIende Afichriften ontdekkende, dezelven op oordeeIkundige gronden beoordcelt: even als mcn in andere gevallen gewoon is to doen, by de vergelyking van verfchi1
lende Afichriften van 't zelfde Bock.
„ Wel byzonder loopt het wezenlyke van 't Bybelhock in dezen te minder gevaer,, om dat het, met betrekking tot ons tegenwoordig onclerwerp, niet zo zeer
aenkornt op zaken, als wel op enige of verzuimde of
rnisvormde gevallen. F,en misflag die te lifter plaets ken
hebben, om dat de Hebreeuwen, even als de Grieken,
de getallen dikwils, niet met woordlyke benamingen
rimer met tclkundige Ietteren uitdrukten; en 't is bekend dat de Hebreeuwfche getallen ook elders verminkt
vn. „ De getallen naemlyk werdcn ," gelyk AugustiMS in zyn Gefchrift, de Civitate Dei L. XV. 1 5 , opmerkt , „ in zulke plaetzen, daer ze niers cot het leer„ ftelli ge doen, onachtzaem gefchreven en onachczae„ mer verbcterd.”
't Is daerenboven thans uitgemaekt , dat zommige 1ezingen van den Hcbrceuwfchen tekst gebreklyk zyn; ca
dat 'er rneermaels iets in overgeflagen is, 'c welk men
uit den Samaritaenfchen tekst gelukkig herfcelt. Om deze rccle is 't, dat de beroem le Kennicott zo veel vlyts
aerwewend heefc, ter nalpeuringe en vergelykinge der
vericheiden Handfchriften van den Hebreeuwichen Bybel; ten einde , met betrekking tot het Oude Testament, her zelfde te doen, dat do oordec2kundige
me;
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met opzicht tot het Nieuwe Testament, gedaen heeft.
En tot deze verzameling van Handfchriften heeft de
Heer Kennicott niet getwyfeld , ook de Samaritaenfchen
te brengen (*): nademael 'er in dezelven verfehillende
lezingen voorkomen, welken ter herftellinge van den
echten tekst dienen, dat in dit geval, waarop wy thans
het oog hebben, by uitftek plaets heeft.
Op ene
dergelyke mauler kunnen ook de Samaritaenfche Handfchriften , aen de andere zyde, zonder derzelver oorfpronglyke echtheid te benadeelen, veelligt in andere
plaetzen , uit de Hebreeuwfchen verbeterd worden.
't Is toch naeuwlyks te wachten, dat men ergens een
Handfchrift zal vinden, waerin men niet deze of gene
feil van den Affchrvver zal ontmoeten.
Men eischt derhalve niets, dan 't geen billyk en gehruiklyk is, wanneer men begeert , dac alle die verfchillende lezingen in ene oordeelkundige fchael gewogen
warden ; en dat men, naer goedgekeurde vastgeftelde bepalingen, beflisfe, welke lezing voor de echtfte te houden zy. Door deze oinzichtigheid verleent de beweerde
zuiverheid van den Heiligen Text denzelven ene meerde(*) 't Komt my, (zegt de Heer Kennicot , in zyne Verhandeling,
fuper ratione textus Hebraici Vet. Test. T. I. p. 321.) enigzins
noodzaeklyk voor, ten gevalle van bun, die in dit flag van zaken
min ervaren zyn, wat bepaelder aen te duiden , waerom ik het
raedzaem geoordeeld hebbe, de vyf boeken van Mazes, met Samaritaenfche letteren gefchreven, te gelyk met de Hebreenwfche
Affchriften in opmerking te. nemen. De cede bier van is deze. De
S,imaritaenfche Pentateuch is geen vertaling van den Hebreeuwfchen
Tekst, maer de Hebreeuwfche tekst zelve, zynde aileenlyk met
en:, andere foort van letteren gefchreven; zo dat en de Samaritaenfche en de Hebreeuwfche tekst oorfproneyk even dezelfde zy.
Terwyl nu deze twee affchriften van den eigenften tekst niet
komen eveneens zyn, is 't 'er zo mede gelegen, dat de Samar!:
taenfche tekst, in die plaetzen, daer ze van elkander verfchillen,
meerendeels de heste lezing heeft. Want de Wet van Mazes ,
met Sanuritaenfche, of liever met oude Hebreeuwfche letteren gefchreven, komt voor als grootlyks met nicer oplettendheid bewaerd , of, (om dat ze zeldzamer afgefchreven zal zyn ,) minder
verminkt, en met minder inisflagen hezet te zyn, dan de Wet van
Mozes, die tot 0113 gekomen is, in Hebreeuwfche (of liever Chat.
deeuiviclie) letteren, welke de jooden , na hunne wederkeerina
uic de Babylonifche gevangen:s, aengenomen hebben,
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dere geloofwaerdigheid , en verfcheiden zwarigliedcm
worden dus gemaklyker uit den weg geruimd CO.
By deze Verhandelingen heeft men gevoegd, het Academisch Berichtfehrift nopens den dood en de begravenis van wylen den beroetnden Daniel Wyttenbach , in zyn
Leven Hoogleeraer der Heilige Godgeleerclheid te M.drpurg, in den ouderdom van even 74 jaren overleden ,
op den 29 Juny 1779 , zynde gebooren den 26 Juny
1706. Dit Berichtfchrifc, opgefteld door den Hoogleeraer Carolus Henricus Geisler , als een voorlooper der Lof.
reden van den Hoogleeraer lilicltael Conradus Curtius ,
over den aflyvigen, (nit weike Lofreden men ook tiler
enige byzonderheden overgenomen heefr,) behelst ene
kortbondige melding van 's Mans voortreflyk charafter,
-uitmuntende hoedanigheden, en pryzenswaerdige geleerdheid. Men leest dic in ons Gewest met te meer genoegen, daer Nederland roem draagt op de inwooning van
des Hoogleeraers geachten Zoon , den Heer Daniel Wyttenbach ; wiens reeds uitmuntende en voorts veel beloovende talenten , aen alle beminnaren der Geleerdheid
overbekend , hem den Eerftoel van Hoogleeraer in de
Wysbegeerte, in Arnflerdams Doorluchtig,e Schoole,
met een algemeenen lof hebben doen beklimmen; en
welke waerdigheid zyn Hooggeleerde met alien luister
handhaaft.
Ten laetfte is hier aen nog gehecht ene Londonfehe
Aenkondiging van C. G. Woide , nopens de uitgave eniger Fragntenta Verfionis N. T. Copticx vel Sallidicco , in 't
Latyn vertaeld; welker uitgave, als byzonder nuttig
ter flavinge der echte lezing van den Griekfchen text
ties Nieuwen Testamentes geprezen , den oordeelkundigen Liefhcbberen, met het afloopen van 't jaar 1778,
aengeboden is, met verzoek dat zy dezelve door hunne
intekening gelieven te begunftigen. Ter bevorderinge
hier van zyn, tot gemak voor onze Landsgenooten ,
als Perfoonen aen welken men zich desaengaende kan
ver(f) Nederduitfche Lezers, die omtrent dit gantrche Stuk na.
der , onderrichting begeren, kunnen desaengaende genoegzame
voldoening vinden, in de Verhandeling van Th. Brett, over de
en hi, 114—*
oude Overzettingeu van den Byliel. bl.
x27.
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vcrvoegen , in ons Gewest benoemd, te Leyden de
Hooglderaer Schultens en te Amilerdam de Eerwaerde
Boullier,, micsgaders in 's Hage de Eerwaerde Royer en
de Hoogleeraer Barkey.
Praeticaale Verhandeling over de ongemakken der Tandem,
door JOHN HUNTER, Lid van 't Koninglyke Londonfche
Genootfchap , en Heelmeester in het St. George Gasthuis.
Uit het Engelsch vertaald , door P. BODDAART, M. D. Oudraad der Stad Vliifingen , en Lid van verfcheiden Genootfchappen. In 's Hage, by J. H. Munrukhuizen en C.
Plaac in Comp. lido. 66 bladz. in groot quarto.
, zo 't fchynt, de gebreken der Tanden,
M entotheeft
hier , befchouwd als een onderwerp, welkers

naafpeuring den beoefenaaren der Genees- en Heelkunde
onwaardig, en alleen aan kwakzalveren moest overgelaaten worden ; en het is misfchien om deeze redenen,
dac , niettegenftaende 'deeze gebreken vry algemeen
zyn , nog \niernand tot hier toe hceft ondernoomen dit
onderwerp 'met opzet te behandelen: met refit verdient
dierhalven de Heer JOHN HUNTER, die , door zyne uitmuntende Verhandeling, over deezen tak der Geneesen Heelkunde, een zo helder licht verfpreid heeft , den
dank van alle verflandige beoefenaaren deezer weetenfchappen.
Naa dat deeze oordeelkundige Heelmeester in zyne
eerfte Verhandeling, welke, in 'c jaar 1772, onder den
Titel , Natuurlyke Historie der Tanden, is uitgekoomen,
en door den Heer BuDDAART, in het Latyn en Hollandsch,
is vertaald (*), ecne nauv'keurige befchryving van 'c
zamenftel, gebruik, vorming, groei, en ziekten der
Tanden gegeeven ; zo gaat hy thins over, om de ongemakken der Tanden praecicaal cc behandelen. De Autheur heeft deeze Verhandeling in ncgen Hoofditukken
verdeeld. In het eerfte Hoofdiluk handelt hy over de
Ziektens der Tanden en derzelver gevolgen. In het tweede, over de Ongemakken der Tandkasfen en derzelver gevolgen. In her derde, over de Ongemakken van het Tandvlees ch.
(*) Zie Hedend. Pad. Letteroef. If. D. bl. 43.
DEEL. ALG. LETT. NO. 8.
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vieesat. In het vierde, over de Zezzuw-pynen in het Kaak.
hPen. In het vyfde, over de vreemde ftoffen op de Tanden.
In het zesde, over de onregelmatighezd der Tanden. In
bet zcvende, over de onregehnatigheden tusfchen de Tanden
en het Kaakbeen. In het agtfte, over de Onderkaak, en eindelyk, in het negende, over het Tandtrekken. Tot een,
bewys, met welk cen oordeclkunde de Autheur alle deeze
onderwerpen behandeld , mag het volgende dienen 't welk
by omtrent het Tandtrekken aanmerkt:
„ Het is byna onmogelyk, fommige Tanden te trekken, zonder de Tandkasfen te breeken. Dit is in bet
algemeen van weinig belang, om dat uit de natuur der
vereeniging tusfchen den Tand en deszelfs holte de Kas
zelden verder kan gebrooken worden, dan de punten van
de klaauw loopen , en in zcer weinigc gevallen zo ver ;
'er kan dierhalven weinig nadeels uit voortkoomen,
wanneer de breuk zig niet verder uittirekt, dan dat deel
der holligheid , dat natuurlyk gekwetst word, door het
verlies van den Tand, en het overblyvende deel kan op.
gevuld worden, als een grondfleun, om 'er den Tand
op te doen rusten.
5) Hier is onderfteld dat de Splinters ;cen nadcel doen;
doch daar twyfele ik aan; want indien zy zo los niet
zyn, dat zy het levensbcginzel verlaaten kunnen, maa.
ken zy een gedeelte van ons Lighaam, en zyn aan haare
punten afgerond, gelyk de Splinters in andere breuken,
en vooral bier, om bovengemelde redenen: namentlyk
om dat dit deel meer gefchikt is tot bederf. En Indien
zy gehcel los zyn, zullen zy weg zyn eer het Tand.
vleesch volkoomen fluit, of , na dat het geilooten is,
zullen ze als een vreemd Ligchaam werken, en eene
kleine verzweering in het Tandvleesch maaken , en daar
uit komen.
3) Het gebeurt zorntyds dat de Tand gebrooken is aan
zyn punt, en dat 'er niet meer dan de wortel overig is.
Het geen dikwils genoegzaam is om de mac of voorige
klagten te doen duuren, dus moet het uitgetrokken worden, indien dat zorgvuldig kan gefchieden. Maar indien
het niet kan getrokken worden, zal 'er het tandvleesch
over been groeijen , en de tandkasfen zullen zo verre als
het 'er in blyft , bederven. Het beledigde beginzel
der tandholte zal gefchikt worden, ter opvulling van
den bodem, waar door de Romp uitgedreeven word,
maar
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inaar misfchien geeft dit zommigen aandrang tot Tandpyn : fchoon decze omftandigheid niec altoos eerie oorzaak tot Tandpyn is."
De Heer BODDAART , die, door de overzetting deezer
Verhandeling, den Nederduitfchen I,eezer niet weinig
dienst doet, heeft nog bovendien , door zyne kundige
aanmerkingen, het Werk zelve merkelyk verhererd; zo
dat wy durven zeggen thans een Werk .over de Tandeu
te bezitten ,'t welk van een yder , die hier omtrent eenige gegronde kennis wenscht te hebben, verdient geleezen te worden.
Proeve over den E1e6trophorus, door .1. INCENHOUSZ ,1t1. Dr.
Hofraad enz. enz. met nog een nevensgaand Stukje de
Eleetriciteit betreffende , door Denzelven. Uit het Engelsch
vertaald , door j. v. BREDA , M. D. Veertig-rand te
Deft. Te Delft by E. v. d. Smout en J. de Groot,
P. Z. 1780. Behalven het Voorbericht 35 bladz. in gr.
octavo.
byzonder bedoelde van den Heer Ingenhousz. , in
Hetdeeze
Proeve, den 4 Juny 1778 geleezen in de
Vergadering van de Koninglyke Societeit cc Londen,
is, te verklaaren, in hoe verre, de Elearophorus perpe.
tuus geagt kunne worden te beantwoorcien aan de byna
algemeen aangenomen Theory van Dr. Franklin, nopens
eene pofitive en negative Eleariciceit. Zommigen naamlyk hebben gedagt, dat de verfchynzels, door dit Werk.tuig veroorzaakt, die Theory als om verre wierpen,
en dat dezelven niet te veritaan waren, zonder nieuwe
grondbeginzelen vast te ftellen. , Dan het koint my ,"
zegt de Heer Ingenhousz. , „ na deeze floffe met aandagt
„ overwoogen Le heboen, y our , dat die verfchynze„ len , volgens dezelfde grondbeginzelen , die reeds
„ door byna alle Wysgeeren aangenoomen zyn, uitge.
„ legd konnen worden.” Zuiks toonc zyn Ed. in deeze
Verhandeling op eene voldoenende wyze; die tevens
firekt ter nadere ophelderinge van de Theory der Electriciteit, of ten minfte den weg helpt baanen, om 'er,
door verdere proefneemingen , een nader licht aan by te
zetten; des zy, die zig op dit onderwerp toeleggen, een
aut gebruik van deeze Verhandeling kunneu maaken. —
En
Z2
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En even zo zulien zy met genoegen kunnen nagaan,
het daarby geplaatfte Stukje van denzelfden Autheur,, in de
opgemelde Vergadering geleezen , den 9 July 1778 ; behelzende de befchryving van eene gereede wyze, eene
Kaars, door middel van eene kleine Eledr,icaie vonk, aan
te fieeken. Met de befchryving, hier van geeft by te ge.
lyk een berigt van de Vies van den Heer Cavallo , door
middel van welke men, als ze fteeds gelaaden in gereedheid gehouden wordt , deem proef, zo wel by nags als
by dag, werkftellig kan maaken; mits men zorg draage
van die Vles , of dat Magazyn van Eledricaale vloeifloffe, zo te plaatzen , dat men dezelve gemaklyk in het
duistere moge vinden. De Heer van Breda, die met alle
oplettendheid de Eledrike verfchynzels nafpoort, en dee.
ze Gefchriften van den Heer Ingenhousz , als der overzettinge waardig, in onze taale vertolkt, gemeen maakt,
heeft, zo als zyn Voorbericht ons meldt , de eer gehad
van dien Heer zelven te Delft te fpreeken; en hier door
is by in ftaat gefteld, om een nog vollediger verflag te
geeven, van de beste en eenvoudigfte wyze, op welke
zulk eene Voorraadvles vervaardigd kan worden. En dit
verflag aldaar mededeelende, meldt by te gelyk, dat de
Heer y. Rechther,, Phyfisch Inftrumentmaaker te Delft,
reeds zodanige Vlesfen , van verfchillende grootte, gemaakt heeft, die, haare laading, zonder veel vermindering, zeer langen tyd behouden. Met betrekking tot
dit Magazyn van Eledricaale vloeiftoffe, ftaat bier , met
den Heer Vertaaler in zyn. Voorbericht , nog aan te merken , dat men zig van het zelve kan bedienen , om , opeene gemaklyke wyze, veele vermaaklyke en nuttige proeven te doen, zonder altyd eene Eledrizeer-Machine by
de hand te behoeven. Inzonderheid kan, gelyk by ver.
volgt, „ door middel van zulk een Magazyn, de Elec.
tricaale kracht , wanneer men zich, door bet toebren„ gen van Ele&rike fchokken , van dezelve als een ge.
„ neesmiddel wit bedienen, tot den Lyder worden over„ gebragt, zonder dat het nodig zy, ter plaatze daar
„ by zich bevind, een Eleetricaal werktuig te gebrui„ ken, dat fomtyds niet dan met veel moeijelykheid ge.
„ fchieden kan: want dus behoeft men maar een Maga.
„ zyn van genoegzaam groocen inhoud , of meer dan een,
,) aan een Eledrizeer-Machine, elders geplaatst, te
den3,
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den , en hetzelve by den Lyder te brengen; waarop
dan aldaar eene op de gewoone wyze bekleede vies,
31
van
grootte naar de fierkte van den fchok , welken men
33
ss verkiest te geeven, zeer gemaklyk, en by herhaaling,
kan gelaaden worden."
39
SI

Befchryving van een Mineralogisch Zak-Laboratorium , benevens van het gebruik der Biaaspyp in de Mineralogie,
door G. V. ENCESTROM. Uit het Engelsch vertaald , en
met eenige Aanmerkingen , en bygevoegde Werktuigjes vermeerderd , door j. ESDRe, A. L. M. et Phil. DoEt.
Voorzien met eene beredenerende Voorreden van T. LE
FRANCQ VAN BERKHEY,Med. Dolt. Leetor Hist. Natter.
aan 's Lands Hooge School binnen Leyden enz. Te
Leyden by F. de Does, Pz. 1780. In groat oetavo 77
bladz.
Vademaal de Mineralogie, of Berg- of Delf-flofkunde,
zo wel haare aangenaamheid als nuttigheid heeft , is
'c nog al eenigzins te verwonderen, dat 'er in ons Va.
derland zo weinigen zyn, die zig op het verzamelen, en
inzonderheid op het beoefenen, van de Mineralen toeleggen. En 't is dus niet vreemd, dat de Heer Berkhey ,
die deezen tak der Natuuriyke Historie, vooral niet
minder dan eenigen anderen, beoefend heeft , by gelegenheid der uitgave van het Kier bovengernelde Gefchrift
zig verledigt tot het fchryven eener Voorreden, welke
alleszins that, om onze leergierige Vaderlanders te
pen en aan te moedigen , om 'er meerder werks van te
maaken, en zig byzonclerlyk op de kennis der Scheikun(lige Proeven toe te leggen. • 's Mans Voorreden vordert
de oplettendheid der Natuurondcrzoekeren; en zy, die
regt fmaak krygen in de Mineralogie, zullen zig met
vrugt kunnen bedienen, van de daarnevens gevoegdc onderrigting voor de Liefhebbers der Bergflofkunde , overgenomen uit de Voorreden van den geleerden Heer Engelbronner,, voor den doorwrogten Catalogus van 't ryke Kabinet van wylen den Heer Gril. En zy, die zig door 't
een en 't ander geleid vinden , om hunne oefenzugt in
deeze Weetenfchap voort te zetten, zulien de moeite
van den Heer Esdre , in 't vertaalcn en vermeerderen
deezer Befchryvinge van een Mineralogisch ZakiaoratoriZ3
?Mb
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um, enz. als een voor hun zeer aangenaam gefchenk,
dankelyk erkennen; voor zo verre dit Stukje hun, Berl
juist verflag geefc, van eene gemaklyke byeenverzameling der vereischte Werktuigen, en van derzelver gebruik.
Dic Gefchrift behelst, na eene voorafgaande onderrig.
ting, nopens de wyze, op welke men de Mineralogie
behoort te beoefenen, eene naauwkeurige befchryving
van de vereischte Werktuigen , om, door middel van
Vuzir,, of op een ftuk Houtskool, met de geconcentreerde Vlam van eene Kaars , door eene Blaaspyp aangedreeven , proeven op de Mineraalifche Lichaamen te
doen , en van derzelver beknopte verzameling in eene
Doos, die ligtlyk op Reis mede gevoerd kan worden;
van waar ze den naam voert van een Mineralogisch Zaklaboratorium , of draagbaar Stookhuis. En even zo ontmoet
men wat laater eene foortgelyke befchryving van een
klein kistje; dat een tweede Stuk van dit Zaklaboratoriurn uitmaaken kan ; behelzende het noodige tot het doer/
van proeven, door Ontbinding ; waarhy nog komt de befchryving van een Waschbakje, in 't welke de Mineraalen, (vooral Ertzen) van den anderen gefcheiden, en
van de aanhangende Steenftoffen, door water, afgewasfchen kunnen worden. Alle deeze werktuigen, en derzelver fchikking in de daartoe gemaakte Kistjes, worden in
eene nevensgaande Plaat duidelyk vertoond; en men berigt ons, dat zodanig een Zaklaboratorizon, tot een civilen prys, te beftellen zy, by den Heer Gerrit Schoemaker, beminnaar en beoefenaar der Werktuigkunde en
Scheikunde te Leyden. Voorts verleent ons de Aucheur
een volledig verflag van het gebruik dier Werkcuigen,
en 't geen men , omtrent daartoe behoorende handgreepen , op verfehillende ftoffen , in agt heeft te neemen.
Under het vercaalen van dit Gefchrift, en het ap.
pliceeren der regels , bey ond de kundige Esdr6 wel dra,
dat men deezen toeftel, zonder belemmering, nog wel
met eenige Werktuigjes kon vermeerderen, die aan de beoefening der Mineralogie nut en gemak zouden aanbren.
gen; 't welk hem bewoogen heeft 'er eenige aantekeningen daar toe betrekkelyk by te voegen. Ze zyn, gelyk
by in de Voorreden zegt, by_ zonder gefchikt, „ ter
If ontdekkingc van fommigen der uiterlyke kenmerken
„ van de Mineraalen, by voorbeeld, in hoe ver de Delf.
„ flof
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„ ftof de Polysting toelaat , dan niet. (2.) hoedanig de
couleur zy, die een zeker Ertz geeft, wanneer die ge„ wreven words. (3.) of een Mineraal Yzer in zich
„ houdt. (4.) of een Yzer.Ertz een natuurlyke Magneet
„ zy, dan niet, en dergelyke meer."
„ Zo ik niet de beknoptheid van het Laboratorium
vervolgt zyn Ed. , allezins in het oog had moeten boa.
„ den, om te voldoen aan de benaaming en het oogmerk,
„ had ik nog verfcheiden andere werktuigjes , hoedanig
„ men die in een groot Laboratorium aantreft, 'er kun„ nen byvoegen. Maar een Liefhebber, welke zich
„ niet bekreunt aan den omflag in het vervoeren, zou
„ nog verfcheide Scheikundige Werktuigen , (doch in
„ een kleiner vorm gebragt,) by zyn Laboratorium
„ kunnen voegen, en zoude zich dan ook, als een der.
„ de gedeelte van het Laboratorium, kunnen bedienen
,, van een klein draagbaar Stookfornuisje , met zyn Ke„ teltje , Glazen , Helm, Koelvat , enz. en het zelve doen
„ werken , door middel van 6611, twee, of meer vlam.
„ men van een Lamp. Men zou hieromtrent het Plan
„ en Model kunnen volgen van het handelbaar Stookke.
„ teltje , 't welk de Beer Nollet ons opgeeft en befchryfc,
„ in zyne Natuurk. Lesfen , IVde D. 2de St. p. 73o„ 734. — Dewyl dit Werktuig met zyn toebehoo.
3 , ren van Been grooten omflag is, zou men het zelve
„ in een klein kistje, om het te vervoeren, kunnen in„ fluiten ; dus zou men niet alleen een Mineralogisch ,
„ maar zelfs ook een Scheikundig Laboratorium met
„ zich kunnen voe gen, om eenige voldoende Proeven in
„ 't werk te ftellcn.”
Verhandeling over het hooge Rechtsgebied in Holland en
Westfriesland, onder de regeering der Graeven uyt de Huyzen van Holland, Henegouwen en Beijer en. In 's Gravenhage by J. A. Bouvink, 1780. In groot offavo 11.5
bladz.
door de behandeling van dit gewigtig onderwerp ,
n
dat wel eene oplettende navorfching vereischt, aan
dit gedeelte van ons oude Scaatsregt eenig nader licht by
il

te zetten , ftelt zig de Schryver voor, „ (1.) Kortlyk
;) te onderzoeken , wie, geduurende het bewind der
„ Fran.
Z4
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3, Frankifche Koningen, hier te I,ande, het ftraffend
„ Rechtsgebied geoefend hebben. (2.) Oplettend na te
„ fpooren, aen welke Rechtbanken door de Graeven, na
dat zy de voornaemfte deelen der Oppermacht zich
„ gaygend hadden, kennisneeming der misdaeden, voor„ al van grove wanbedryven , waertoe de Schryver zich
„ meest bepaelt , zy toebetrouwd geweest ; en (3.) eyn„ delyk over de Leeden dier Rechtbanken, en de toen„ maelige Rechtspleeging te handelen.” leder deezer
Stukken ontvouwt de Autheur met alle naauwkeurigheid , naar uitwyzen der oude Charters en Gefchiedenisfen , waarop hy in deezen bouwt, en die hy allerwegen aenhaalt ; om den onderzoeklievenden, dien men 't
overwegen van dit Gefchrift wel mag aanpryzen , des te
gereeder gelegenheid te verleenen, alles nader te toetfen.
Na eene voorafgaande algemeene aanmerking over de
aanftelling der Graven, welken in het gebied der Franken , na dat het aloude Friesland aan het Frankifche Ryk
gehegt was , het Regtsbeftier over de Landftreek en wel
byzonderlyk de lyfitraflyke Regtspleeging, aan hunne
zorg toebetrouwd, oefenden, bepaelt hy zig inzonderheid tot het deswegens voorgevallen in Holland en WestFriesland. Zyn Ed. maakt een aanvang met de gifte
van Koning Arnold in den jaare 88 9 aan zekeren Graaf
Gerolf ; den eerften, dien men geduurende de Frankifche
Heerfchappy vindt, dat een gedeelte van Holland beregt
heefr ; aan welken Graaf de Koning verfcheiden Landgoederen , in zyn Graaffchap gelegen, met de daaraan gehoorende Regten, in vollen vryen eigendom fchonk. Hy
Tnerkt voorts aan dat de Frankifche Vorften, en zo ook
vervolgens' de Koningen en Keizers van her Duitfche
Ryk, de eerfte Graaven hier te Lande, door dergelyke
giften , al vroeg vry hoop in aanzien en magi hebben
doen klimmen. Als mede dat de Graaven daarenboven
hun gebied, diestyds, niet weinig uitgebreid hebben,
door 't geluk der wapenen. Deeze fteeds aanzienlyker
wordende Graaven hebben, zegt onze Autheur, als
Amptenaars der Frankifche Koningen, en vervolgens der
Vorften van het Duitfche Ryk, „ het hoogfte Rechts„ gebied, in naein dier Vorften, over eenige gedeeltev
„ van het tegenwoordige Holland en Westtriesland ge$4 oefend,” Zyn Ed, beperict dit Regtsgebied binneu
CO■
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tenige gedeeltens ; om dat die Vorften , gelyk by verder
doet zien, insgelyks het hooge Regtsgebied, over zom.
mige plaatzcn , aan de Geestlykheid afitonden, of 'er de
vrye Edelen mede begiftigden. Alle deeze, het zy Graaven, Geestelyken of Edelen, hadden een van elkander
onafhanglyk Regtsgebied, en hingen in 't zelve onmiddelyk van die Oppervorften af, welken hen daar mede
begunftigd hadden; des ze bier aan onderdaanig bleeven.
Van daar waren ook de Afgezondenen des Konings',
Misfi Regii , die, als buitengewoone Resters, overal in
het Frankifche Ryk onderzoek deeden, of door de Graaven, Geestelyken en vrye Edelen, de Regtzaaken naar
den eisch behandeld werden , by mangel van dien bevoegd,
em daar ter plaatze Regt te oefenen, of alclaar,, ten koste van den geenen, die het Regtsgebied had, zo lang te
verblyven, tot dat door hem behoorlyk regt gedaan
was.
De Opfteller deezer Verhandelinge, bier mede aan het
eerfte Lid voldaan hebbende , brengt ons wyders onder't
ocig , hoe 't ten deezen opzigte hier te Lande gegaan zy,
toen de Keizerlyke waardigheid, na het uitfterven van
den Carolynfchen Starn, van 't eene geflacht tot het andere, overging, en de geduurige verandering van Opperhoofd menigvuldige twisten in het Ryk haarde.
Wat onze Graaven betreft, deezen bedienden zig, gelyk de Autheur doet zien, meesterlyk van de zwakheid
van 't Keizerlyk gezag; trapswyze zig meerder magt
aanmaatigende, terwyl zy hun grondgebied zo door de
wapens als anderzints uirbreidden , oefenden zy eerlang,
hehoudens egter de Leenroerigheid aan het Ryk, de
heerlyke Regten der Souverainiteit op hunnen eigen
naam. Terwyl ze zig, gelyk onze Schryver vervolgt,
meestal naar de gewoonten, der Franken fchikten, zo
werd ook de Regtspleeging, over zwaare zaaken , inzonderheid over lyfftraflyke misdaaden, in eene jaarlykfche
Vergadering van de voornaamften des Volks door hen
uitgeoefend. Maar dewyl het gebied onzer Graaven te
uitgeftrekt geworden was, en zy door te veel hezigheden belemmerd werden, om zuiks in perfoon te doen,
zo Belden zy al vroeg over de byzondere Landftreeken
Bailliuwen of Regters aan, die in de Regtspleeging hun
perfoon verbeeldden; en dus , in 's Graaven naam, de
Jyfaraflyke niisdaaden in de jaarlykfche fameningen der
vrye
Zy
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vrye en aanzienlyke Lieden van hun Bailliuwfchap, de
Hooge Vierfchaar uitmaakende, beregtten.
Naast de Graaven komen hier in aanmerking de GeestIyken , omtrent welken onze Autheur toont, dat hurl.
Regtsgebied nagenoeg in dezelfde omflandigheden bleef,
als onder de voorige Vorften , met dit onderfcheid, dat
zy terwyl ze in hun Regtsgebied den Graaflyken Bailliuwen en derzelver hooge Vierfchaar niet onderworpen
waren, nu onmiddelyk van de Graaven, gelyk eertyds
van de Vorften, afhingen, gemerkt de Graaven zig ook
dat Vorstlyk Oppergezag aangemaatigd, en zig door
foortgelyke begiftigingen daarin bevestigd hadden.
Raakende de Edelen, eindelyk , van welken boven inshelyks gewag gemaakt is; de Graaven, zegt onze SchryNet , lieten den Edelen hun afzonderlyk Regtsgebied wel
behouden , dan ze fpaarden tevens geene moeite, om dezelven op alle wyzen aan zig te onderwerpen; waartoe
bet Leenftelzel , volgens het welke in dien tyd alle regeering ingerigt was , hun eene gunftige gelegenheid verfchafte. In de verdere uitbreidinge bier van wont onze
Autheur onderfeheidenlyk langs welke wegen, en door
welke middelen de Graaven die vrye Heerlykheden allengskens hun Graaffchap wisten in te lyven, en het hoogite
Regtsbewind daarvan , het welk te voren by den Keizer
bcrust had, en van zynentwege door die vrye Edelen
geoefend was , aan zig te trekken. Als mede hoe zy die
vrye Heerlykheden , op deeze wyze vcrkreegen, tot afzonderlyke Bailliuwfchappen maakten, of, met het daeraen verknogte hooge Regtsgebied , aan hunne Gunitelingen ter Leen uitgaven. Zyn Ed. opgemerkt hebbende, dat deeze Vafallen hier door het Voorregt bezaten,
dat ze alleenlyk van den Graaf als opperften Leenheer
afhingen, en dat hunne Heerlykheden van den Regtsdwang der Graaflyke Bailliuwen bevryd waren; tekent te
gelvk nog aan, dat die Edelen en vermogende Leenmannen, zelden in perfoon het ftraffend regtsgebied in hunne Heerlykheden oefenden, maar hunne Regters of Bailliuwen hadden, welken in de Hooge Vierfchaaren dier
Heerlykheden, over de zwaare misdaaden, aldaar voorgevallen , regt vorderden. - Naar uitwyzen van dit
alles waren dus de Vierfchaaren der onderfcheidene Graaflyke Bailliuwfchappen, die der Heerlykheden, aan de
Geestlykheid met hoog Regtsgebied gefchonken , en die
van
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van de Edelen en Vafallen , Halsheeren zynde, de Regtbanken, by weike gewoonlyk over zwaare misdaaden,
ten tyde der Graaven, uit de Huizen van Holland, Henegouwen en Beyeren, regt gefproken werd.
Wyders handelt .onze Autheur, onder dit tweede Lid,
nog over het lyfftraflyk Regtsgebied der Steden van Holland en Westfriesland, in die Graavelyke tyden, zedert
dat de Graaven deeze en geene plaatzen tot Steden begonden te maaken, en dezelven met vryclommen en voorregten te begiftigen; welken, ten aanzien van bet lyfftraflyke, aanvanglyk vry bepaaid waren, en zig niet
dan na verloop van tyd allengskens verder uitbreidden.
Op de afhandeling bier van tragt by eindelyk in het derde of laatfle Lid zyner Verhandelinge een juist denkbeeld
van de aeloude lyfftraflyke Regtspleeging, en 't geen
daar toe behoorde, te geeven. - Deeze twee Iaatfte
opgenoeinde Artykels behelzen eene opheldering van verfcheiden omftandigheden, daar toe betreklyk ; doch wy
kunnen ons, zonder te breed uit te weiden, in derzelver
agtervolgende ontwikkeling niet inlaaten. Genoeg zy
het den hoofdzaaklyken inhoud van het voorgaande wat
breeder gemeld te hebben , om den Leezer een denkbeeld
van deszelfs beloop mede te deelen ; en dus eenigermaate
te doen zien, hoe dit Gefchrift vry wel gefchikt zy,
om een ieder,, die lust heeft ter nafpooringe van dit onderwerp, tot deszelfs geheele leezing uit te lokken.
De Gefchiedenis van • Schotland , geduurende de Regeeringen
van Koningin 'MARIA en 1(07'471g JACOBLTS DEN VI , tot
diens komst op den Engelfchen Throon; benevens een kort
vet flag der Schotfche Gefchiedenis v66r dat Tydperk. Door
WILLIAM ROBERTSON , D. D. Opperfle der Edenburgfche
Hoogefrhoole , en 's Konings Gefchiedichryver van Schotland. Derde Deel. Naar den laatfien Druk uit het Engelsek vertaald. Te Amfl. by Yntema en Tieboel. In
gr. 8vo. 328 bl.
men de regelen des Treurfpels tot de GerchiedS choon
kunde niet kan overhrengen, en de Gefchiedfchryver,
aan de Waarheid en den Loop der voorvallen gebonden,
de vryheid niet hebbe om fchikkingen te maaken, die
de Gebeatenisfen, door hem verineld, het nicest en
fterkst
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fterkst doen affteeken, en allengskens in aangelegenheid
toeneemen, tot de eindelyke ontknooping den Leezer
gevoelig treffe; zal het nogthans, wanneer alles zich
derwyze toedraage, dat dit klimmende en hartroerende,
met de Gebeurtenis volmaakt zamenftemt, aan de Gefchiedenis eene houding byzetten, die inneemend is en
verrukkend. Dit geluk liep ROBERTSON mede in
zyne Gefchiedenis van Schotland; en zulks heeft , gevoegd by
zynen zuiveren en overheerlyken fchryfcrant, niet weinig mede gewrogt, om dezelve tot een Meesterftuk in
de Gefchiedkunde te maaken, en Leezers, die zich anders aan de zaaken des Schotfchen Ryks , en de vroegere
gebeurtenisfen van 't zelve, weinig zouden laaten gelegen leggen, uitgenoodigd, gaande gehouden, en voldoefling gefchonken. — In de daad, het gedeelce dat MARIA betreft, is een groot Treurfpel, en dit laatfte Deel
't welk wy thans voor ons hebben, zal de aandoenlykften wel eens een traan van mededoogen doen ontv alien.
Laat ons het uiteinde van de Heldin deezes Werks
befchouwen: daar zy ten flachtoffer ftrekt van haare
geveinsde Vyandin ; die haar doodvonnis getekend, en
tot alles daar omtrent last gegeeven hadt.
Op Dingsdag, den zevenden van Sprokkelmaand
50
des Jaars MDLXXXVII, kwamen de Graaven Shrewsbury en Kent, te .Fotheringay , waar MARIA gevangen zat,
en verzogten by de Koningin te warden toegelaaten,
lazen, in haar byweezen, het Gefchrifc , de voltrekking
van het Vonnis beveelende, en eischten dat zy zich bereiden zou, om den voigenden morgen te flerven. MARIA hoorde hen tot het einde toe, zonder ontftelcenisfe;
en zich g.ekruist hebbende in den Naam des Vaders , des
Zoons en des Heiligen Geests, betuigde zy. „ De ziel,
welke finert gevoelt, om dac het Lichaam den flag
,, des Beuls moet verdraagen, is de vreugde des Hemels
onwaardig: en , fchoon ik niet verwagtte dat de Ko)3
ningin van Engeland het eerfte voorbeeld zou geeven,
,) om de geheiligde Perfoon eener Oppermagtige Vorftinne te fchenden, onderwerp ik my gewillig aan het
lot, door de Voorzienigheid over my befchooren."
En haare hand flaande op een Bybel, welk digs by haar
lag, verklaarde zy plegtig haare onfchuld aan de Zamenzweering, welke BABINGTON tegen het leeven van ELIZA50
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gefmeed hadt (*). Zy fprak vervolgens, over de
verzoeken, in haare laatfle Brieven aan ELIZABETH: maar
bekwam geen voldoenend antwoord. Met byzonderen
ernst drong zy de bede aan, dat, in haare jongfle oogen.
blikken , haare Aalmoesfenier haar mogt vergezellen ; en
zy dan den troost genieten van de Godsdienflige Infiellingen , door haaren Godsdienst voorgefchreven. Maar
zelfs deeze gunst , welke zeldeu den fnoodaen en 'leg.
'len misdaadiger geweigerd wordt , floeg men volflrekt af,
„ Haare Oppasfers 'louden , geduurende deeze onderhan.
&ling, de traanen in de oogen, en zy konden, hoe
zeer ook bevreesd door de tegenwoordigheid van twee
Graaven, hunne boezemfmerte nauwlyks onder houden;
maar "urn' en manwsitony waren niet vertrokken , of zy
vloogen na hunne Meestresfe toe, en borften uit in de
fterkfle betuigingen van tederheid en rouwe. MARIA be.
hieldt, ondanks al dat geween en gejammer , niet alleen
eene bedaardheid van geest; maar poogde ook de overmaat van fmerc in anderem te maatigen. Op haare kniOen
vallende, met alle haare Huisgenooten rondsom zich,
dankte zy den Hemel, dat haar lyden nu zo byna ten
einde liep; en fmeekte, dat zy in (bat mogt weezen om
't geen 'er overig was, op eene voeglyke wyze en moe.
dig , te verdraagen. Het grootfte gedeelte van den avond
beffeedde zy in het befchikken van tydlyke zaaken. Zy
fchreef haaren uiterflen wil met eigen hand. Haar Geld,
haare Juweelen , en haare Kleederen decide zy uit onder
haare Bedienden , volgens derzelver rang of verdienflen.
Zy fchreef eenen korten brief aan den Koning van Frank.
ryk , als mede eenen aan den Hercog van GUISE, vol van
tedere, doch teffens grootmoedige, uitdrukkingen; zy
beval haare Ziel aan hunne voorbede , en haare bedrukte be.
dienden aan hunne befeherming. 's Avonds at zy, volgens
gewoonte, maatig, en fprak, onder het eeten, niet alleen
gerust, maar eenigermaate vrolyk: zy dronk op de ge.
zondheid van elk haarer Bedienden, en verzogt hun vergiffenis , zo zy in eenig geval haar pligt , ten hunnen opzigte, mogt te buiten gegaan hebben. Op haaren ge.
woonen tyd ging zy te bedde, en fliep eenige weinige uuren gerust. Vroeg in den morgenftond begaf zy zich in
PETE!

!Aar

(*) Jebh. II. ser.
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Naar binnenvertrek , cn befteedde cen geruimen tyd
Godsdi ens t- oefeningen.
„ Ten acht uuren kwam de Opper-Sheriff,, met zyne
Dienaaren in haar Kamer, en vondt haar nog geknield
voor 't Altaar. Zy ftondt onmiddeiyk op, en ging, met
eene Vorstlyke houding , een onverfchrokken en zelfs
vrolyk gelaat , na de plaats der ftrafoefeninge, leunende
op twee van PAULET ' S Bedienden. Zy was in Rouwgewaad gekleed; doch met een zwier en pragt , die zy lang
hadt afgelegd; uitgenomen op eenige weinige Feestdagen. Een Agnus Dei p ing met een Keten aan haar hals :
een Roozekrans aan haar gordel, en in haar hand droeg
zy een yvooren Kruicifix. Beneden aan den trap, ontvingen haar de twee Graaven , vergezeld van verfcheide
Edellieden uit de Nabuurfchap; bier werdt het Sir ANDREW MELwIL, haaren Huisbezorger,, die eenige weeken
haar niet hadt moogen zien , toegelaaten haar het laatfte
vaarwel te zeggen. Op ''t gezigt van eene Meestresfe ,
die hy tederlyk beminde, in zulk een toefland , fmolt
hy weg in traanen; en als hy haaren Chat beweende,
en zich beklaagde over zyn eigen hard lot , om het verhaal eener zo treurige gebeurtenis naar Schotland over te
brengen, fprak MARIA : „ Ween niet, myn braave MEL*
gy hebt tegenwoordig meer reden om u te ver13
heugen.
Gy zulc deezen dag MARIA STUART verlost
33
zien van alle haare zorgen, en dat 'er zulk een einde
gemaakt wordt aan haar lyden, als zy zints lang verwagtte. Draag getuigenis, dat ik ftandvastig in mynen
Godsdienst fierf, vast in myne trouwe omtrent Schot.
,' land, en onveranderd in myne genegenheid tot Frankryk. Prys my aan by myn' Zoon. Zed; hem dat ik
35
niets fchandelyks gedaan hell* voor zyn Koningryk,
voor zyne Eer , voor zyne Regten ; en Goo vergeey e het alien, die, zonder oorzaake, na rnyn bloed
dorstten."
Met veel moeite en veel fmeekens verwierf zy van de
39
twee Graaven, dat mErArt, , met drie van haare Knegten , en twee van haare Dienstmaagden, haar op het
'Schavot zouden vergezellen. Dit was opgerigt in de-,
zelfde Zaal waar men haare Regtspleeging hieldt, een
weinig boven den vloer verheeven, en zo wel als de
Stoel, het Kusfen, en het Blok , met zwaxt Laken be'deed.
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kleed. M1u klom de trappen met fpoed op, aanfchou,
de alle de toebereidzels ter doodftraffe met een onver.,
draaid gezigt, en een Kruis gemaakt hebbende, ging zy
in den Stoel zitten. BEALE las den Lastbrief der ftraf;
volvoering, met een verheeven flew zy luisterde met
eene agtlooze houding, en als iemand die andere over,
leggingen in 't hoofd hadt. Hierop ving de Deken van
Peterborouch een Godsdienftig onderhoud aan, ingerigt
naar MARIA ' S tegenwoordigen toeftand , en fmeekte den
Hemel ten haaren beste; 'mar zy verklaarde, dat zy , in
gemoede , na 't eerfte niet hooren, of zich met het laatfte vereenigen kon; en , op haare knieen vallende, fprak
zy een Gebed in 't Latyn. Toen de Deken zyne Godsdienstverrigtingen geeindigd hadt, beval zy, met eene
hoorbaare ftermne, en in de Engelfche taale, CODE den
jammerlyken ftaat der Kerke , en badt ow den voorfpoed van haaren Zoon, om het tang leeven, en de
vreedzaame Re geering, van ELIZABETH. Zy betuigde alleen op genade te hoopen, door den dood van CHRIS.
TUS, aan den voet van wiens beeldtenis zy nu gewillig
haar bloed ftortte; voorts het Kruicifix opligtende en
kusfende, fprak zy 't zelve in deezer voege aan. „ Ge,
lvk uwe armen, 8 JESUS , op het Kruis zyn uitge.
„ ftrekt , ontvang my zo in de uitgeftrekte armen
uwer Genade , en vergref my myne zonden!"
35
„Hier op maakte zy zich gereed, om het hoofd op het
Blok te leggen, door haar fluijer en opperkleed af te
doen: een der Beulen ruwelyk haar eenige hulpe willende toebrengen , beftrafie zy hem hcusch, zeggende, dat
zy Hier gewoon was zich voor zo veele aanfchouwers te
ontkleeden, noch bediend te worden door zulke Bedienden.' Met eene bedaarde en onhezweeke kloekmoedigheid fchikte zy haar hals op het Blok ;• en terwyl een der
Beulen haare handen vast hieldt , hieuw een tweede,.,
met den tweeden flag, haar hoofd af; haar hoofddekzel viol, en haar hair was , door hartelced en zorgen,
reeds geheel grys geworden. De Beul hieldt het, druipende van bloed, in zyn hand: waar op de Deken uitriep: „ Dat alle de vyanden der Koninginne deezer
wyze vergaan!" De Graaf van KENT alleen zeide 'er
35
Amen op. De overige Toekykers zweegen en wrenden: op dat oogenblik niet vatbaar voor eenige andere
aan;.
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aandoeningen , dan die van medelyden en verbaasdheid (*).
5, Dit was het treurig einde van MARIA, Koningin der
Schotten , naa een leeven van vier en veertig jaaren en
twee maanden, waar van zy bykans negentien jaaren in
de gevangenis fleet. De Staackundige Partyfehappen ,
in het Koningryk , geduurende haare Rcgeering gevormd,
hebben, onder verfcheide benaamingen , zints dien tyd,
nand gehouden. De bitter heid , waar mede zy , in den
beginne, bezield waren , is cot de volgcnde eeuwen overgegaan ; en de vooroordeclen, zo wel als de woede daar
uit fpruitende , volduurdcn en vermeerderden zelfs. By Gefchiedboekers, die onder den invloed van alle deeze driften ftondcn, en haar of alle deugden en heminnelyke
hoedanigheden toegekend, of alle ondeugden, waar voor
het menschlyk hart vatbaar is , verweeten hebben, zoeken wy te vergeefsch na mArtiA's weezenlyk Charaetef-.
Zy verdiende al den uitbundigen lof niet der eerstgexnelden , en even min de niets onderfcheidende berisping
der laatstgenoemden."
Laat ons zien hoe ROBERTSON het afmaalt. „ By alle
de behoorlykheden der fchoonheid en fraaijheid van geftalte voegde zy de volmaaktheden , die derzelver indruk
onwederftandlyk maakten. Belecfd, gefpraakzaam , inneemend , geestig , bekwaam om teffens vIoeibaar
deftig te fpreeken en te fchryven. Schielyk, nogthans,
was zy en geweldig in alle verbintenisfen: dewyl zy een
vuurig en niets kwaads denkend hart bezat. Tegenfpraak
kon zy niet verdraagen ; van haare kindsheid of gewoon
zynde als een Koningin bejegend te worden. By zoinmige gelegenheden toonde zy geene Vreemdelinge te
weezen in 'c veinzen ; eene kunst , die aan het trouwloos Hof, waar zy haare opvoeding ontving, onder de
noodwendige kunsten der Regeeringe gehouden werd.
Niet ongevoelig y our vleiery, genoot zy dat vermaak,
waar mede elke Vrouw den invloed van haare eigene
fchoonheid bemerkt. Bedeeld met de hoedanigheden,
die wy beminnen, niet met de talenten, welke wy bewon( 41 CAMD. 534. SPOTSW. 355. JEBB. II. 300. STRYPE
383.
Pe Berigtbrieven van de Graaven SHREWSBURY en KENT. ROBERTdippend. Vol. II. No. XVIIL
SON
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wonderen, was zy eer eene beminnelyke Vrouw,, dan
eene doorlugtige Vorftin. De leevendigheid van haar
vernuft, niet genoeg gemaatigd door een welbeklonken
oordeel, en de vuurigheid van haar hart, ten alien tyde
niet onder het bedwang der betaamelykheid, vervoerde
haar tot dwaalingen en misdryven. Te zeggen dat zy
altoos ongelukkig was, is geene genoegzaame reden geeven van de lange en bykans onafgebrookene reeks van
rampfpoedcn, die haar troffen: wy moeten 'er byvoegen
dat zy dikwyis onvoorzigtig te werk ging. Haare drift
tot DARNLY was voorbaarig, jeugdig en buitenfpoorig.
En, fchoon de fchielyke overgang tot een ander uiterften, het natuurlyk uitwerkzel was van haare flegc beantwoordde Liefde, en van zyne ondankbaarheid, onbefchoftheid en beestagtigheid, kunnen deeze nogthans,
gepaard met BOVIWELL ' S listige inneemendheid en gewigtige dienstbetooningen , haare verknogtheid aan dien
Edelman niet billyken. De zeden zelfs dier Eeuwe, hoe
ongebonden ze ook mogten weezen, leveren geene verdediging op voor deeze ongelukkige drift, en kunnen
ons niet beweegen, om het treurig en fchandelyk toneel, 't welk daar op volgde, met minder affchriks te
befchouwen. Menschliefde zal een dekmantel fpreiden
over dat gedeelte haars gedrags, 't welk zy niet kan
goedkeuren, en misfchien zommigen aanzetten, om haare daaden meer aan haaren toeftand , dan aan haare geaartheid toe te fchryven; en eer het ongeluk van den
eerften te beklaagen , dan de verkeerdheid van de laatfte te befchuldigen. MARIA ' S lyden overtrof , en in
maate en in duur, de Treurfpelige onheilen , door de
vinding vercierd om drocfenis en medelyden op te wekken: en, terwyl wy dezelve nagaan, zyn wy gereed
om haare zwakheden te vergeeten,wy denken met minder verontwaardiginge aan haare misflagen, en keuren
de traan, die ons oog ontrolt , goed , als ware dezelve
geflort over een Perfoon , die veel nader kwam aan
het toppunc van zuivere Deugd.
„ Ten opzigte van de Perfoon der Koninginne, eene
omflandigheid haven al niet to vergeeten , als men de
Gefchiedenis eener Vrouwlyke Regeeringe befchryft ,
ftemmcn alle gelyktydige Gcfchiedboekers overeen,
MARIA het fchoonfte gelaad, en de welgevormfte leest,
die ooit iemand ten dcele viel, toe te kunnen. Haar
DEEL. ALG. LETT. NO. 8.
Aa
Hair
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Hair was zwart , fchoon zy , volgens de gewoonte dier
Eeuwe , doorgaans gemaakte lokken clroeg , nu van deeze dan van geene kleur. Haare Oogen waren donker
grauw ; haare Weezenstrekken wonder teder , haare
Vanden en Armen fchoon van maalczel en bevhllig van
kleur. Haare geftalte was ryzig en Vorstivk. Zy danfie, ging en reedt , even welgevallig. Zy hadt een
kierchen fmaak in de Muzyk. Zy zong lieflyk , en
fpeelde op de Luit met Gene welafgerigte hand. Omtrent het einde haars leevens begon zy zwaarlyvig te
wordcn, en haare langduurige gevangenis , gepaard met
de koude der [-Wizen , waar in men haar gevangen
hieldt , bragt haar een Rheumatismus aan , die haar,
by wylen , van 't gebruik haarer leden beroofde. „ Geen
„ Man," fchryft BRANTOME, „ zag ooit haar Perfhon
„ zonder verwondering en liefde: of za1 haare Gelchie„ denis zonder fawn leezen.”
By dit Chara&er van MARIA, zullen wy dat van Inare tegenftreeffter ELIZABETH voegen, die hier in een
min gunftig licht, clan doorgaans , voorkoint. ROBERTSON haaren treurigen uitgang te bock gefteld hebbende,
vaart dus voort. „Vreemdelingen befchuldigen de
Engelfchen dikwyls van onverfchilligheid en kleinagting
voor hunne , Vorsten; doch zonder grond : geen Volk
betoont zich dankbaarder dan zy omtrent Monarchen ,
die dank verdienen. De naamcn van EDUARD DEN 111
en HENDRIK DEN V worden door de Engellchen met dezelfde vuurigheid opgehaald, als zy geroemd wierden
door hunne Tydgenooten, die den luiscer huntwr Regeeringe zagen, en de voordeelen daar van fmaakten.
De gedagtenis van ELIZABETH word in Engeland nog
:aangebeden. En de Gelchiedfchryvers van dat Koningfyk tellen haar onder de roemrykfte Vorflinnen; naa
dat zy zich uitgelaaten hebben in den lof van haare
Liefde tot haar Volk ; van haare fchranderheid in
het ontdekken van deszelfs waar helang ; van hunne
ftandvastigheid om het te bevorderen; en haare wyF,
heid in de keuze haarer Staatsdienaaren; van haaren
roam door de Wapenen bevogten; van den Vrede dien
zy haaren Onderclaanen verfchafte; als mede van den
aanvang des roems, des rykdoms, en des Koophandels ,
tie vrugten van alle dcezc bedryvcn. Zelfs de gebreken
in Naar Cha p ,.:ter, inetken zy aan, waren nice van dien
aart
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aart dat ze den Volkc benadeelden. Haare verreglande
fpaarzaamheid ging van Beene inhaaligheid vergezeld ,
en, fchoon dezelve het bettaan van groote onderneemingen belette, en andere gebrekkig deeds afloopen, bragt
zy het wel te mad houden der geldmiddelen in haare
Regeering te wege, en onthief bet Volk van veele Insten, die eon Monarch van kwistiger, of onderneernzieker
aart, zou hebben moeten opleggen. - Haar traagheid , in 't beloonen haarer I3edienden maakte zomtyds
nucte verdientten mismoedig; doch deeze belette, dat
lieden, zonder vetdientten, magt en rykdom verkreegen, waar op zy gecn regt hadden.
Haare verregaande jaloufy omtrent de Vorften, die voorgaven haar
Regt tot de Kroon te betwisten , zette haar aan om zodanige voorbehoedzels te neernen , als niet min ftrekten
ten algemeenen nutte, dan tot haar zelfbehouci, en,
om to ttaan na de genegenheid haars Volks , als hot
iterkfte ftcunzel van haaren Throon. Dusdanig is het
Portrait, 't welk de Engelfche Gefchiedfthryvers van deeze
groote Koningin geeven.
3, Wie het onderneemt de Gerchiedenis van Schotland op
to ftellen , vindt zich menigmaal genootzaakt haar in eon
e he c cl ander en minbevallig licht to befchouwen. Haar
gczag in dat Koningryk was, geduurende het grootfle
gedeelte haarer Regecringe, weinig minder dan 't goon
zy in haar eigen bezat. Maar dit gezag, in 't eerst vetkregen , door grooten diensc aan het Volk te doen , ftelde zy te work op eene wyze, allernadeeligst voor deszclfs geluk. Door haaren onvermoeiden yver,, om do
woede der twee ftrvdende Partyen op to itooken; door
de eene met partydige p ulp to onderfteunen; door de andere met ydele bootie te voeden; door derzclver kragt
zo kunttig tegen clkander op te weegen , dat de eon in
ftaat was, orn de andere to oncruscen, zonder dat eon
van beiden de ander ken to onder brengen; maaktc zy
Schotland langen tyd tot eon tooneel van tweedragt, verwarring, en bloedflorting. tfaar list en kunstitreeken
bragten te wege, was do magt haaren Voorvaderen niet
Iron uitvoeren, en dat Koningryk in eon flat van afhangiyhheid aan En,p;cland. De grondregels van Staat'Kunde, dikwyis weini g zamenitemmende met die der Zedekande, mogen m1sic lien haar gedrag verontfehuldig,en.
Maar geese vcrdeectiging kan 'or worden inge'oragt voor

haar
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haar gedrag jegens Koninginne MARIA, een tooneel van
veinzery vender noodzaaklykheid , en van ftrengheid zonder voorneeld. ELIZABETH is, in meest alle haare andere verrigtingen, het voorwerp onzer hoogstgaandfte verwondering: en dit ftuk moeten wy toeftaan, dat zy niet
alleen de grootmoedigheid, die haar als eene Vorftin
voegde, ter zyde (telde; maar ook de gevoeiens, die
haar als eene Vrouw beraamde."
Wv verlangen de Authentique Stukken , het Algemeen
Register, en het Portrait van ROBERTSON te ontvangen,
en , o.00r deeze toevoegzels, dit uitncemend Werk ge.
heel voltooid te zien,

De Niew,e Reifizer,, of Befchryving van de oude en Nieuwe Weer Id. Uit het Fransch V.271 den A'n DE LA PORrE. XXTIIfte
Deel. Beheizende Hongaryen en Oostenryk. Te Dordrecht by
A. Blusfe en Zoon, 1770,in gr. 8vo. 4to bladz.
vier eerfle Brieven van dit XXIII Deel deezes Nieuwen ReYD ezigers
betreffen Hongaryen, de tien overige gam over Oos.

tenryk en hehandelen deeze Landen, op den trant, want- in de Abt
de andere behandeld heeft , en waar van wy reeds menignialen ,
in onze Aankondigingen • gewag getnaakt hebben. Naar gewoonte
zullett wy er een proefje van opleveren: en neetnen daartoe,
ten wale van de verandering , zyne Befehryving der Morlakken en
Uskoken, die het Zuidelyk deel van Croatie hewoonen.
„ De Morlakken hebben een verfchrkkelyk gelaet, en gaen altoos gewapend. Zy zyn bet, die, in de laettle oorlogen met
Erankryk , onder den naem van P.mduren, 't welk roovers der
smote
wegen betekent, zulke groote die:Alen aen de Koningin
9
van Hongaryen beweezen hebben. Dit is eei:e reden out hen te
beter te doen kennen.
„ De opregtheid en het vertrouwen van dit Volk ontaerten dikwerf in eene ongemeene eenvoudigheid. lie Italiaenfche KoopIieden, en de hewoonders van den oever der Zee, maken 'er Imes,
tea tyds een misbruik van; en de trouw van een bond geldt by 't
7 .tive zoo "eel als de trouw van een Italiaen. Des niettegenftaende
ollent de Morlak, gezellig en edelmoedig gebooren, zyne hut aen
den vreetndeling, en geeft hem deel aen alles wat by heeft. Wanneer by reist, en zich by lieden van zyne kennisfe ophoudt, gaet
de oudile dochter van het huis , of de nieuw gecrouwde, indien 'er
eene is, hem te gemoet, en ontvangt hem met eene kusch. Maer
een reiziger van eenen anderen Lndaert mag dezelfde gunst niet
gen:eten. De jonge vrouwen verbergen zich dan , of hoiden zich
ingetoogen. In de m::eityden, welken zy elltande WILT en we.
det-
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der geeven, vinden de armen attoos hun onderhoud : ook vernecieren zy zich nooit om eene aelmoes te vragen. De minfle oorzaek van blydfchap is , over de Morlakken, een voorwendzel oin
in,:even dag re verkwisten het geene genoeg voor de gebeele week
zoude zyn. Wvders zyn zy zeer huishoudelyk in alles, wat hen
voor fchadelykheid der lucht , of de ongematigdheid der jaergetyden , kan b,'veiligen. Zy zyn gewoon, wanneer zy flyk ontmoe.
ten , hunne fchoe.nen uit te trekken, uit vreeze van ze te hederven, en wan eer het regent Vootshoofd te gaen, ow hunne muts
niet nat te :maker,.
„ Deeze ! leder) flaen naer eene juiste naenwkeurightid in het
houden van hunne heloften. Een Schuldenaer overtree: J t zelden
den voorfchrevcn tyd: en, in geval van eene oncn erkomelyke
noodzaeklykheid, begeeft hy zich naer zynen Ichuldeifcher met een
gefchenk, om ee:ig uitflel van hem te verwerven. De vriendfchap is onverbreeklyk by de Morlakken; zy maken 'er een punt
van Godsdienst van ; en deze knoop wordt aen den voet der altaeren tocgehaeld. De Sclavonifche Kerkgewooute heeft een byzonderen zegen , om twee Vrienden, in tegenwoordigheid van al
het Volk, plegtig te vereenigen. De mans, onder hen door eene
die gelyke plegtig ;end verbonden noemen elkander halve broeders,
en de vrouwen halve zusters. De pligten van dezen geheiligclen
band zyn zynen vriend , in alle gelegenheid , en in alle zyne be.
hoeften , te helpen. De voorbeelden der gcenen, die him leven
voor hunnen vriend gewaegd hebben , zyn niet zeldzaem in dezen
landaert. In tegendeel zyn de vyandfchappen zoo duurzaem, dat
zy vin vader tot won overg,-en , en zich tot in de verfte nageflachte:i vereeuwigen. Eon banner fpreekwoorden zegt. dat by,
die verzuimt zich te wreeken, zich niet kan heiligen : en het zelfde woord dient onder hen ,en de heiligmaking en de wraek nit to
drukken. Ee.) moorder is genoodzaekt van oord tot oord te dwa.
len om zich te ontnekken aen 3e woede tjel ;eenen , die hem ver.
volgen. Indien hy hunne navoifchingen heeft kunnen ontfnappen,
tracht by, na vcorzigt:glyk eenige jaren te hebben laten verloopen,
den vrede te verkrygen , door hei betalcn van eene geldfomme , die
door bemiddelaers wordt vastgefleld.
„ Deze Vo ken zyn ongemeen bygeloovig, en geiooven aen
fpookzels , duivelsktinflenaers , toovenaers en cUmplichten. De on.
de vrouwen vermeten zich verfcheiden betooveringen to duen,
waer van de voornaemfle is de melk van de koeijen hunner nabuu.
ren of te wendm, om zich een grooter overvloed dr er van te bezorgen; maer men vmdt andere tooveresfen, die het veimogen
hebben om deze verzweringen [lees hezweeringen] te veih'eken,
en w ;e hun, die in het hold zoude krygen, hier omtient den
minfien twyfel te flaen.
„ De onnozelheid en natuurlyke vryheid van het herderlyke
leeven houden nog ftand onder de Mor!akken. Een fraeije doch:
ter, die eenen man ontmeet, omhelst hem met toegehegenheid,
Aa 320E1-
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zonder dat iemand ,daer op lets te zeggen Niets is gemee..
ner dan deze wederzydfche omhelzingen van Mannen en Vrouwen,
tot zelf aan de poort der Kerken. De dochters zyn zeer zorgvule
dfg teri-opzigt van haer hunt voor haer huwelyk ; maer vervolgens
geven zy zich over aen eene onzinnelykheid, die.de verachVng,
welke hare mannen voor haer hebben, zeer wel regtvaerdigt. Echter zyn zy, hoe opgecierd zy zyn, nog zeer walgelyk, dewyl de
boter, waermede by hare hairen befmeeren, een' zeer onaengenamen reuk voortbrengt. De kleeding der vrouwen verandert,
volgens den oord en !land der perfoonen. De getrouwden zyn
onderfcheiden door de verfierfels van het hoofd, waer op zyflechts
een' effen neusdoek mogen hebben; maer men laet haer de keur
der kleuren. De dochters hebben eene fcharlaken touts , van
welke gemeenlyk eene breede fluyer afhangt, die tot op de fchouders afdaelt.
„ Wanneer eene jonge perfoon ten huwelyk gevraegd wordt,
vergaderen de grysaerts der twee huisgezinnen, en handelen over
de vootweerden, en hot is zeldzaem als men haer weigert. Het
verzoek eens ingewiiiigd zynde, zien de jonge lieden elkandereri;
en, indien zy elkenderen niet mishagen, wordt het huwelyk aenfi-onds gefloten. De mannen behandeien hunne vrouwen met zoo
veel verachtinge, dat zy nimme,‘ van haer fpreeken, zonder te voten het voorfchrift van verichooninge, beboudens love eer,, te gebruiken. Zy dulden haer Met in hue bed, en de vrouwen moeten
op den grond flapen , en gehoorzamen als men haer roept. Zy
veranderen niet van leefregel en (taken hare vermoeidheden noch
loopen, wanneer zy bevrecht zyn. Somtyds zells verlosfen zy in
het open veld, hefftn zeifs haer kind op , wasfchen het in de eer-fle beck , welke zy oncmodten, dragen het neer huis, en kteren,
den volgenden dag, wederom tot haer' gunmen arbeid. Men
bakert deeze binders in ilechte Likens, en zy blyven des den tyd
van vier maenden kwalyii bezorgd. Vervoigens laet men ze in de
hut en in de velden, gaende alclaer het gezelfchap }limner moeder , die hen zoogt tot eene niouwe zwangerheid. Zy brengen
Ronne terfle jongheid in de hosfchen met het bewaren van het \Tee
door , en cefenen zich, geduurende dien tyd , met het maken van
fiuiten en fch,:ien, met verfcheiden plat
geringe werkfiukken:
eeldwerk veltierd, tot welken zy niers' anders dan het mes gebrui.
Deze figuren, fchoon wonder!yk farnengefteld, zouden in
craze iteden niet veracht worden.
„ De geronnen meik is het gewoone vcedzel der Morialtken„
Zy maken l er zt.lfs een verfci-e koes van item on de wei hen
tot (Lank diert. Deze leaes, in boter gebraden, is het beste gezy eon' ga,t, die Len fehielvIc overvalt, kronen
't
vow zetten. Zy inairon gear i.irtelt van brood , op ooze
wys gehakken ; tear van ens Intel mai en zy verfcLeide wafels,
,en Leven van alle foorren s an moesbruiden. Zctlder 7:ch op de
Id:niter) toe te leggtn he171cn zy cenige kennis Neil de VerWell
Gn
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en hunne kleuren zyn niet te verachtcn. Zy verwen zwart Diet
esfchenfchorsfen, welken zy acht dagen lang met yzervylzel .gefmolten houden. Men roemt insgelyks het fchoone blaemW, 'e
welk zy uit wilde latuw, in zuiver loch gewasfen, weeten
trekken. Doze volken, ow de rnagt der Turkel) te ontwyken,
zyn uit Albanie zich in dit landfchap komen verfchuilen. Zy
homier] zich bezig met het voedzel en dd zorg van het Vee, en
belyden don Griekfchen Godsdienst.
„ De Uskoken hebben de grootfte Zeeroevers van de Adria.
tifche Zee geweest. Het is een row en wild yolk, van eene
hooge geftalte, kloekmoedig , maer zeer genegen tot rooverye.
Zyne tael is die der Walachyers , en zyne Godsdienst dien der
Grieken. Eenige volgen den Roamfchen eerdienst. Zy doopeu
hunne kinders niet dan op een' zekeren ouderdom, en begeeven
zich eerst aen het nachtmael op acht. en twintig of dertig jaren.
Hun naem howl van Scoco , 't welk vlugtende betekent. De Keizec
gaf hun een verblyf in Kroatie; maer dewy/ zy wanorde aenrechtten, verbande men hen in her gebergre van Karniole.
Alb

Aedenvoeling van een Engelschman , ter verdediging zyner Natie,
openlijk ititgelproken in de Societeit Rust na Zoi g , te Rotterdam ,
ep den 8 May 17 g 0. dhow to bekomen. In groot oaavo 16
bladz.

ne

Engelfche Natie zeu deezen Verdeediger niet beloonen voor
zyne aangewende inoeire,' en de Hollanders hebben geenreden
hem voor zyn gefchryf eenigen dank te zeggen. Zyne Redenvoering is zulk een overdreeven Schitnpfchritt van het Engelfche Ministerie , met opzigt tot de tegenwoordige onlusten, dat het niets
behelze, 't gees waarlyk geestig is. En daar by de Hollanders be.
fchouwt als menfehen, die meer dan eenig angler Polk Godsdienftige begrippen. voeden , had by te!ftond moeten begrypen , dat eerie
fpotterny, van 't Godsdienftige mace:ref, als zogten de Engelfchen
onze zaligheid te bewerken, bier ten uiterfte wan voegelyk klinkt.
De Hollanders hebben des redon on: hem zulk eene fpotterny,
wasrdoor by heilig en onheilig onder elkanclor wengt, kwaalyk te
neemen; terwyl de Engelfchen hem kunnen uitlachen als een valsch
y ernuft dat den rechten flag tier heeft van . geestig te fchlyven.
bate trek in dit Gefchrift zou megely1; nog de vo . gencle zyn; mar
dezelve is in de zaak te flerk , en in de uitvoering laf.
,, Van de Koreneliike, ik wil zeggen Miuisteriale Declatatiq,
gerchikt ow de Hollanders in de Wapenen te helpen, heb ik nog
fleets met een woard te ze {.,:gen, c'at zij zulk een eclatant‘bewiis
y aJ eene onverichrekte dappeiheid ,en ,heldentnoed °plena , dat
zeis de naltomelingen zich velwonderen zullen ., en naauwlijks
L• : u rn: gelovco, dat once Eeuw zulite voortreffelijteTkiallign:
voo: dAz 4
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voordgebragt heeft. Dat Voriten en Rijken , w iiSe overvloed
van geld, die zenuw des oorlogs bezitten , die door eendraer van
binnen derk , en door wapenen rrogtig zijn , eenen wreveligen Vijand het hoofd durven bieden , is geenzints te verwonderen Maar
dat Engeland , reeds aan America de handen vol hebbende, niet
alleen aan Vrankrijk en Spanje de punt durft bieden , maar ook de
andere Europifche Mogentheden tergt, en fommige van dezelve
wil noodzaken den degen tegen Lin to trekken , fchoon het reeds
door hjjkans onnoemaliike fchulden , door de kragt zijner vijanden
en onderlmge verdeeldheid, in eenen akeligen toeftand is, levers
zulk een kragtig bewijs van bonne dapperheid op, welke naauw,
lijks geloofbaar is. Men kan dat Britfche Heldenveur niet beter
vergelijken dan bij dat , het welk eenen , door den drank razenden , doet branden; wanneer hij, inettegend ande hij door de
kragt van den drank wankelt en verzwakt is, ieder, zonder onderfcheid, of dikwijls een gantsch gezelichap tc gelijk nit.
daagt."

D4chtkundige Werken van, JULIANA CORNELIA , BARONESSE DE
Leyden, by A. en J. Honkoop, 1780. In groat 8Y0.
LANNOY.
The blote opgave van den tytel dezes Dichtbondels zoo genoeg
zyn , on) denzelven by al' wie goon vreemdeling in de Dich..
terlyke wareld en fraaie letteren is aan te pryzen. Zo groot
toch is. de welgeg , onde acbting welke de Hoeg Wel Gehoren Baronesfe de [Annoy zich in het Poeetisch kteistvak verkregen heeft,
dat men niets mid :elmatigs van ha:ir verwachten kan. Drie weluitgevoerde Treuripelen; zo vele uitmmtende Lierzangen , by de
Leydfche en HaagfcheKunstgenootfchappen met Eerpryzen bekroond,
benevens een klein aantal van andere Dichtdukjes , onder de werken
der laatstgenoemde Maatrchappye het 1 cht zien le, gelyk ook het
bekende Veers: Aan myn geest; door we l ke de Poeetesfe zich beroemd heeft geinaakt , zyn de overtuigendde biyken van eene welige Dichtader, wier bruifchende drool') door eene uitgebreide
belezenheid aangevoed , en door een' gezuiverden fmaak geregeld
wordt.
Wy behoeven dierhalve onzen Lezer niets meer van het aangekondigd Boekdeel te bericilten , dan dat het den naam zyner
Dichteresfe, en de verwachting . die het kundigen inboezemt, in
alien opzichte waardig is. Edelheid van gevoelens , en grootheid
van ziel gaan in de verfchillende Dichtftukken waar uit het beftaat , met de fchitterendde gaven van het vernuft . en eon krachtige en zuivere vaersmaat gepaard. Het hart zelf ontvouwt er
zich in, en fchetst er zich zelve in af, met al de bevalligheid die
cone gloeiende verbeelding, door rykheid van geest onderfteund,
en door een joist oordeel beftierd, aan zo belangwekkend , een ta.
fe-
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fermi weet te geven. In 't kort; onder de verfcheidenheld van Pueetifche flukken, waar in onze Eeuw zo byzonder
vruchtbaar is, munt deze Dichtbondel niet alleen in een' hogen
graad uit; maar by hehoort tot die weinige werken, die haar by
het Nageflacht op een' hogen prys zullen doer: ftellen, en bekleedt
cr een' eerften rang in.
Vier Afieelingen onderfcbeiden de Dichtftukken dezer Verza.
meting.
De eerfte plaats wordt hekleed door de Brieven,
order welken het voor lang geachte Poeetisch gefprek der Dichteresfe, aan harem geest ingericht, wedergevonden wordt. Sommigen dezer zyn ernft,g, andere doorzult met dien geestigen boert,
die alleen een beminnelyk charakter en verheven' fmaak eigen is.
In denzelfden trant is het Gastmaal , een oirfprongklyk dichtftukje, op de Brieven volgende, dat men naar den fmalk van Boileau
konde noemen, indict) her de bitterheid en partyzucht diens Dichters niet voor de algemeene fcherts met fummige belachelykheden
verwisfelde. Een viertal Lierzangen, waar onder twee gekroonde
Prysvaarzen, is onder de derde afdeeling hegrepen; terwyl de vierde uit Heiden- Lier- en Klinkdichten op verfchillende onderwerpen
heftaat.
I-Iet zal onzen Lezer niet onverfchillig zyn, dit verflag met een
kleen uittrekfel befloten te zien. Hier toe valt ons oog op het
Plot van den Brief aan den Hoog Wel Get). Hr. ,an Hendrik,
Baron de Lannoy; waar in de Dichteresfe, aangemerkt hebbende,
dat er eenige moed toe vereischt wordt om zich door de uitgave
van Dichtwerken aan het algemeen ooi deel te durven wagen, vooral voor een vrouw, op dcze wys voortgaat:
„ Geen wonder dat m^n fleeds ons als seat roars befchoude ;

Ons voor een zeldzaamheid, een vreemd velfchija?fel houde ,
Van door dal u zonury/ de vraag te vooren kwam,
Van waar uw Bloedverwante een vlucht zoo moedig nam:
ze is , die zich zo
aan 't Schouwtooneel dorst waagen;
Die drieenaal op Parnas Gene eerkroon weg mogt draagen:
En niet befchroomd voor 't oog der grootfle Rijksvorflin ,
Een gunstwemk heeft erlangd van Ruslands Monarchin.
Zeg, dat ze zacht van cart, maar vol van moed en leeven,
Door d'aandrang van Natuur tot dichten wierd gedreeven:
Van haare tee'rfle jeugd met weetenslust bezield,
Roar beckon, teen alreeds, voor haar geipelen hield;
En zonder 't minst gelei van kennis anaag , (1. vrinden,
Geheel verwonderd was zich op Parnas to vindon.
Hoe wierd
niet door 't jrchoon der grootsche Nimf gefireeld
Die
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Die Phcdra, PolicuNe, en Brutus had geteeld!
daadiijk huide, en Leo was in wezen (41,
.Eer zij van Nejrlands taal de gronden had geleezen.
Zeg, dczt ze, door de kracht Bier fchoone taal bekoord,
Geen voorkeur gaf aan die van eenen vreemden Oord :
Dat ze aan haar Vadcrland de tedrfle liefde wijdde;
Ferrukt de Heiden zong , Wier arm 't van 't u k bevrijdde ,
Of zoo ze aan luchter toon haar Aunst zomtijds befleedt,
Ten koste van haar hart haar geese nooit fchittren deed.
Dat erne onnoozle fcherts moog heerfchen in haar fchriften,
.111aar dat de minfte gal die nimmer zal vergiften.
• Zeg eindlijk , zoo haar geese tot dichtlust ivierd bekoord,
Dat zij door zucht tot roem niet ficchts 'Herd aangefpoord;
Dat de achting en de goose van eedle en brave zielen
Steeds lauwren zijn geweest die haar het incest beviclen.
Gelukkig, zoo zij await een prijs zoo heerlijk derf!
Zo eens !mar tombe , e'en traan uit zulk een bran verwerf !
Zo middlerwijl dit werk, tot wellust van haar leeven ,
Haar' dierbren Laizdgenoot een nor vermaaks mag geeven!
Zo legt ze eens in triumf de tither nee'r,, en wacht ,
Klo:knzocclig, 't vonnis of van 't kunstrijk Nageflacht."
Haar hood ze

In zyli(n eclat) vornl.

Didnlievende wrlustigingen , beflaande in uitgeleezene flukken der
voortreffelykfle Hoogduitfche Dichteren ; in Nederduitfche vaerzen
gevolgd. door r. j. HASTELEYN , Lid van het Kunstgenootfchap :
I\:atuur beganft, Oefening befchaaft, enz. Ze Anflerdant, by
A. J. van Toll, 1779. In gr. 8vo.
ofzangn en Zedendichten: Byfchriften, Schimp- en PuntdichLA ten: Anakreontifehe gezangen en minneciichten: zie daar de
drie enderfeheiclen foorten van vaarzen, wclkc , in byzondere Afdeclingen, dezcn Bondel fbmenftellen. Zy zyn, als de Tyre' aanv., yst, alle uit lIoogduitfche Dichteren overgenomen; (loch een
oirfprongkiyk Dichtflukjc van den hIr. Kasteleyn gnat, by wyze van
Voorzang , vooraf.
In dozen Voorzang Uinkt genie en Lickterlyk vuor nit: en al
wie natuurlyke felleunheden weet to waa:tleercn zal denzelven
met
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met genocgen lezen, hoewel by dan nok niet in de alicrzui..
verile verfificatie en netheid van teal gefchrcven zy. De vryhcden , ten dezen opzichte gehruikt, zyn ook kleinigheden ,
weinig in aanmerking verdienen to komen , wanneer
rechchten, de houding, en eitdruhking treffen; en gelyk de gelukkigkle
en keerigfte vaerzen niet genoeg zyn om in een fmakeloos D chtfink vermaak to Moen vindcn, zo kan ook een enkel vergrvp in do
maat of woordfchikking een treffend, eon behaagiyk werk niet
van zvne waarde berooven. Edoch is dit waar, =trent
een oirfprongkelyk fink; het is gantsch enders met 'iet vcrialen ,
waar in de uiterlyke netheid en juistheid al de verdienfre uitinaakt;
daar de innige , de grate de licha . imlyke fchoonheden eons Diehtsfinks (indicn men t dos uitdrukken matz,) den oirfprongiv!,:en
Schrvver hehoren, en mots dan de Mote Needy het werk van
den Navolger is. Ontbreekt dear hot vereischte eener bevaliige
kleeding, zo entbreckt er alles , en dit ,geniis wordt door ;cent
andere fchoonheid vergoed.
Doze zyn aanmerkingen,
welke men met grond op hct overig gedeelle van dezen Dichtbondel maker) ken: want waarlvk men kan niat ontkcnnen dat op zocr
vele plaatfen van doze Nagevolgde ftukies , runwheden van v.tersmaat cloorfteeken, die keerige oorcn kwetfen : dat niet weinige gcdvvongenheden in de uitdrukking, verwrongenheden in de \,00rdfchikking, en zelfs ware taalgebreken de besten derzelven fieren , en fomtyds de fchoonheden der gedachten verduisteren. Ook
heeft de Hr. Kasteleyn , gclyk by nu en dan wel cens eon Hoogduitfche ttitdrukkin gebruilit, zo ock fointyds Dichtma , en vcrkozen (*), die in ooze taco nict de minfle bevalligheid kunncn
hebben.
Dus verre van de Navolging. Wat de ftukken-zelvc be•
treft; daar zyn er zecr weinige onder, die . in onze teal °verge•
bracht, fchoon kunnon blyven. leder teal heeft hare byzondere
fchoonheden, die in gentle andere over to brengen zyn. En zodanige byzondere fchoonheden, fchoonheden, aan de teal am de
byzondere dcnkwyze des lands
erknocbt, zyn die der Duitfcheren voornaarnlyk. Weinige algerneene fchoonheden owmeet men in hunne Dichtftukknn tvooral zo men de Tonedfpelen dear van uitzandere), of zy zyn zod . mig met dat byzon•
dcre Duitfche livry enkeed, dat zy buiten Duitschland goon
Burgerrecht vindcn. Zodanige ilukken , kunnen dierhalve hunne
achting in 't Nederduitsch niet wel blyven bewarcn. -- En
weinige zyn er onder die dat algemeen fchoon hebben , dat
ware is. Dear zyn er on or do kleone ftukjes die zolfs Grates!!,
en hen oirfprong aan valsch vein- ft verfel,ulciigd zyn , 't goon
ook wel cells in de andcren doo.iliattit. En eindelyk ecnige

(*) G=1}1( 7 by Vnrq becid

1,c1: 1 )i; • 1 , filL11.;
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nige derzelven zyn in het Hoogduitsch, waar uit zy genomen
zyn, niet mew dan navolgingen (*).
Tot een Proefje, fchryven wy een der fchoonfle van de rymloze
Anakteontifche itukje,s uit.
„

DE RUILING."

Wilt gy ruilen, fprak een Rijke,
En by woes mij zijne fchatten,
En ik zou hem voor zijn fchatten
Mijne lieve Cloris go even.
Maar ik hadt mijn antwoord vaardig:
Rijke , fprak ik, zijtge onzinnig?
Maakt uwgoud vernoegde harten?
Is uw good getrouw en minlijk?
Is het deugdzaam als mijn Cloris?
Kan het den bezitter jireelen?
Kan het fchersfen? kan bet kuslen?
Kan 't beminnon als mijn Meisje?
Rijke, kunnen dit uwfchatten?
Dail verruil ik u mijn Cloris."
„

r.) Duo is b. v. het vaersic op

onecht kind ,

nit het

Laps, bladz. I22 en dat op een vermoord
120 geilCei uit het FrallSCI) : zo is C LORIS bladz. r;5,
, en zo zyn er verfcheiden , die gedeeltelyk overgenoinetn zyn.

of de fchrandere Huisvader. Toneelfpel in drie Bedryven , door A. v. w. Te Utrecht by J. Visch, 1780. In groot
octavo 47 bladz.

ZORCHART,

ren Toneelfpel gefchikt, om der Natie onder 't oog re brengen,
de voorzigtige zorgvuldigheid der Vaderen onzes Vaderlands,
ter handhaavinge van 't weizyn van Nederlands Ingezetenen. Het
nationaale character, zo der Hollanderen als Franfchen en Engelfchen, is 'er Tryet in agtgenomen, en 't beloop van 't Spel gaat
regehnaatig voort.
BERICHT.
Het Anakreontisch Dichtflukie, onderfchreven met de Letters
s. L ., kan niet in ons Maandwerk geplaatst worden ; ten zy de
Autheur mogt goedvinden , de tael ea verfificatie van 't zelve
naauwkeuriger to befchaven: 't gem de inhoud wel waardig zou
zyn.

AL GEVIE ENE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Onderwys in den oneigenlyken figuurlyken Spreekfiyl der Heilige Schrift. Tot nut onzer Landgenoten en bevordering
van Bybelkennis , uit het Hoogduitsch van den Heer T.
W. MASCHO vertaald , en met eene Voorrede en eenige
aanmerkingen voorzien. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. v. Vloten, 1780. Behalven de Voorrede
18o bladz. in gr. oFtavo.
bun , die zich toeleggen op het uitlegkundige
\T oor
der Bybelbladen is deze onderrichting van den Heer
Malcho van zeer veel nuttigheid , met opzicht tot den
oneigenlyken figuurlyken Spreekftyl, die ons in dezelven op ieder bladzyde menigvuldig voorkomt. By mangel ener gegronde naipoorinee van dien flyl verklaert
men niet zelden deze en gene plaetzen letterlyk, zonder acht te flaen op de figuurlyke manier van voorftellingen; of men ftaroogt zo fterk op het figuurlyke,
dat men 't letterlyk bedoelde over 't hoofd zie. Zulks
heeft ten gevolge of zeer gedrongen letterlyke verkla.
ringen, die geheel buiten het fpoor loopen; of gezogte
allegories, die de figuuren zo uitrekken, en 'er zulke
denkbeelden mede vereenigen, dat men 'er meer een.
Cpelend vernaft des Uitleggers , dan de mening des
Heiligen Schryvers , in oncdekke. Om zulke en dergelyke gebreken, die, in ene mindere of meerdere mate,
ook in onze Nederlandfche Uitleggers nog maer al te
dikwils gevonden worden, in ons Vaderland te verhelpen , en ware 't mogelyk uit te rooien , is dit Gefchrift
in onze tale overgebragt, door enen deskundigen Vertolker. Het fchadelyke van dit flag van verkeerde
leggingen bevroedende, heeft by 't der moeite waerdig geoordeeld, een Gefchrift te vertalen, dat dienen
lion , om daeromtrent nuttig te zyn; en het zelve zo
met ene Voorreden als enige aenmerkingen te verry.
Bb
ken,
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36z

T. W. ALASCHO

ken, die ter verdere aenfliooringe van meer oplettendheid in dezen ftrekken.
' .Vat het -beloop van dit Stukje zelve betreft : de
Meer Mafcho vangt zyn onderwys aeni 'Met het voordtagen" van zyne oordeelkuntlige bedenkingen, nopens
den oorfprong en het voortgaende gebruik van de onei4endyke betekenis veler woorden en fpreekwyzen.
Nood en Onkunde fchynen de eerfte bronnen, geweest
te zvn ; bier by is gekomen een vermaek dac men 'er
in vond; en zulks zal . denleiding gegeven hebben, om
'er Lich van te bedienen tot verciering der gefprekken
en redenvoeringen. Overeenkomftig bier mede ontdekt
men, gelyk onze Autheur zegt, „ dat alle Volken, en
3) ook byzondere menfchen , naar dat hun verftand ,
3, viug , ryk aan gedachten , vindingryk en levendig
„ was , meer of minder figuurlyke uitdrukkingen ge„ traakt , gebruikt , in aanzien gebragt en ingevoerd
Op dit algemene voorftel volgt ene
„ hebben."
opteiling en korte verklaring van de hoofdfoorten, der
oneigentlyke en verbloemde uitdrukkingen; dat zyn zodanige uitdrukkingen, welken niet in hare oorfpronglya
ke betekenis gebruikt worded, Wier betekenis men verandert, om 'er andere dingen door aen'te duiden, door
dezelven in ene oneigentlyke betekenis te nemen. Zo
noemt men, by voorbeeld, een dapper Man een Leeuw,,
en een bloodaert een Haes; zo fpreekt men van .een
4orfligen akker in een tyd van,droogte, enz. Soortgelyke uitdrukkingen beet men tropifche of verbloemde woorden en fpreekwyzen; , en derzelver veranderde betekenis
draegt den naem van Tropus , of Woordwisfeling , oucityds Woorddwaling. De Heer Mafcho dit onderwerp opgehelderd, en zyne aenmerkingen over dit ftuk in 't
algemeen voorgefteld hebbende, gaet daerop over, om
van ieder der opgetelde foorten van Tropen, benevens
derzelver aenwendingen, door Catachrefis , ,H,perbole en
..411egoria , of Misbruik, Grootfpraek en Bylpraek , voorbeelden uit de Heilige Schriften by te brengeh, en te
gelyk te toonen, wat men daeromtrent in:acht hebbe
te nemen. Na het afhandelen dezer Tropen of Woordwisfelingen fehikt zich onze' Autheur op ene dergelyke
wyze E'er overweginge van de Figuren , of Geflalten;
volgens -ivelken de woorden, , zOnder derzelver zin te
vcraaderen , op verrchillende- wyzen gefchikt en gewend
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wend worden, om aen een gcfprek of redenvoering fie.
raed, ingang en nadruk by te zetten; Welke Figuuren men tot twee hoofdfoorren brengt: als zynde of bloote Woordfiguuren (Figurce oldie in zekere herhalingen der woorden beftaen; Zaekfiguuren (Figurce Sententie ,) die gehecie voorfteEen en fpreekwyzen
zyn. Ere Woordfiguur is, by vnorbeeld , My? Zoon Abfolom! •nlyn Zoon Abfolom ! myn Zoon ! En ene Zaekfiguur
ligt in het voorflel , Rout gy Hemelen , neemt ter °ore gy
Aarde ! Onze Autheur brengt ons ecn aental van voorbeelden zulker Figuuren van verichillende foorten onder
't oog, die allerwegen in den , Bybel voorkomen; ten
opzichte van welker gadeflacn by insgelyks zyne aenmerkingen mededeelt. Hier bcnevens maekt by ten laet.
fte nog gewag van 't geen men niet uit het oog behoort
re 1.7erlican , dat de Heilige Schry vets zich juist niec
phi1orophisch en mathemacisch uitdrukken , macr,, vol.
gcns de algemene gewoonte, van deze en gene zaken
fpreken, zo als ze zich uiterlyk voordoen; even gelyk
men nog heden , fchoon men bet gevoelen van Coperni°ti c , zonder cnigen twyfel, ombeize, met de gewoone
Lan.ktael zegt , de Zon gaet op , de Zon gaet under, de
Z012 was tot die hoogte geklommen, en mecr dergelyken.
De Heer Mafcho is over 't geheel, zo ten aen.
zien der Tropen als der Figuuren, vry juist in 't bybrengen zyner voorbeelden; -en 's Mans bygevoegde aenmer.
kingen zyn meerendeels hoognuttig, voor hun , die het
rechtmatig uitleggen der Bybelbladen , zo als 't behoort,
ter harte nemen. Uit ene menigte van dezelven achtea
wy
niet ondienftig de volgende hier nog te plaeczen,
te meet om dat 'cr zo
tegen dien welgegronden
regci gczondigd word.
„ By de verklaring van alle metaphorifche of overdragtlyke -uitdrukkingen , die boven alle andere tropzfche fpreekwyzen zeer gemeen in den I3ybel zyn, moec men blootlyk allcen aan die overeenkomften of aan die verge.
lykingftukken denken, aan welke de fpreker gedacht
.heeft, en welke tusfchen het gene de rnetaphorifche
uitdrukking oorfpronglyk , en eigentlyk betekent, en
tusichen het Beene zy nu oneigentlyk betekenen moet.
By voorbeeld , Christus en een Herder zyn elkanderen daarin gelyk, dat zy zorg dragen, opzichc houden,
en onderhoud verfchaffen: en am deze redeu wordt
Chris.
b2
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Christus een Herder genoemd. Men moet derhalven,by
alle deze en andere metaphorifche benoemingen aan gee.
ne andere overeenkomften denken dan die overeenkonen met het oogmerk van den fpreker, en met het
fpraakgebruik van ernsthafcige en verflandige menfchen.
Men moet alle de met het fpraakgebruik ftrydende, en
van den fpreker niet bedoelde, overeenkomflen uit het
gemoed verbannen : men moet alle bykomende kleine
overeenkomften, die misfchien zich opdoen , en alle andere ongefchikte voorflellingen verwerpeti. Anders very ak men niet alleen zeer ligtlyk in dwaling; maar men
drnkt ook, zo men nog regte denkbeelden heeft, zeer
klein, kinclerachtig en laf. By voorbeeld, wanneer ieinand,, by de benoerning van Christus als Herder, aan
het fluit-cn en fpeelen der Herders denken wilue, en zich
inbeeldde , dat het Evangeli van Christus ook zulk een
aogemam herdersfpel ware: of als by zeide, „ gelyk
„ een Herder zich dikwils zeer gerust in de fchaduw
nederlegt, en voor zyne fchapen geen kwaad vreest;
55
alzoo weer. ook Christus, dat z)7nen gelovigen geen
3,
leed wedervaren zal."
3,
„ leder naarftig Bybelleezer zal, gelyk onze Autheur
wat lager zegt, by eene matige oplettenclheid, zulke en
dergelyke voorflellingen zeer ligt verflaan. Wanneer by
flegts een matig verfland heeft en gebruikt, dan zal by
ook niet aan zulke kleinieheden denken. Maar verdorve, ligtvaardige, dweepachtige, inbeeidingsvolle en laf.
fe menfchen hebben, maken, verdichten zig veeltyds
ligtvaardige, verdorve en laffe voorflellingen, en niet
zelden ook dwalende en gevaarlyke begrippen."
Onderwys in den Godsdienst, door J. v. NUYS KLINKENBERG A. L. M. Ph. Dr. en Predikant to Arnfterdaln.
Eerfte Deel. Te Aniflerdarn, by J. Allart, 1780. Behalven het Voorwerk 469 bl. in gr. Oftavo.
genoegen, waermede wy de welhercdcnecrde aenHetmerkingen
van den Eerwaerden Klinkenberg, over

de Voordeelen van den Godsdienst, voor enige jaren doorbladerd hebben, deed ons natuurlyk een gunflig, oog
Shen op 's Mans Onderwys in, den Godsdienst; en 'c flrekc
ons
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ions tot vreugde, dat wy ons in onze verwachting niet
bedroogen vinden. Die zeer duidelyke en wel aencengefchakelde redeneertrant, die gemaklyke manief' van
voorftellen , die zo gereedlyk na te gaen is, welke zyn
Eerwaerde zich eigen gemaekt heeft ftraelt ook in dic
Gefchrift allerwege door. -- Zuiks maekt de lezing
van dit zyn Onderwys gevallig, voor geoefenden en ongeoefenden. De laetften worden door zyne fchryfwyze
uitgelokt , om met vermaek hunne eigen verftandlyke
vermogens te werk te ftellen, ter vorminge van welge.
regelde denkbeelden van den Godsdienst, door ene oplettende overweging zyner onderrigtingen. En de meer
geoefenden, fchoon hun vele bekende waerheden, (dat
bovenal plaets moet hehben in zulk cen Onderwys,)voorkomen , vinden genoegen in de manier der aencenfchakelinge; terwyl ze tevens hier en daer nog al enige
bedenkingen ontmoeten, die hen wel eens faille doen
ftaen. 't Geen daerenboven het gevallige in dezen niet
weinig vermeerdert, is 's Mans befcheidenheid, in 't
behandelen van onderwerpen , waer over men in de
Christenheid verfchillend denkt , 't welk te wege
brengt, dat menfchen van verfchillende leiding en onderfcheiden denkwyze, zyne voorftellingen met des te meer
infchiklykheid kunnen lezen, om ze des te onpartydiger
na te gaen, en in opreohtheid te toetfen. Terwyl
we ons met den verderen gunftigen uitflag van dit Werk
vleien, zullen wy, latende het bybrengen van cen of
tinder byzonder flael over tot ene volgende gelegenheid,
ons voor tegenwoordig flechts bepalen, tot ene aIgemene opgave van 't beloop van dit Gefchrift, en den in.
houd van het thans afgegeven Eerfte Dee).
Naer des Autheurs plan zal dit Onderwys beftaen uit
IX Bocken , die elkander in deze ordc zullen volgen.
I. De Natuurlyke Godsdienst. II. De ongenoegzaamheid van den Natuurtyken Godsdienst. III. De 0-penbaring der Christenen in het algemeen. IV. De Godlyke
oorfprong, en andere hoedanigheden, dezer Openbaringe.
V. De Gefchiedenisfen van het Oude en Nieuwe Testa.
rnent. VI. De Prophetien van den Bybel. VII. De
Leerftukken van de Openbaring. VIII. De Zedenleer der
Openbaring. IX. Dc wederleggende Godgcleerdhcid.
Overeenkomftig met deze inrichting, ftrekt dic
Eerfle Deel tot
aenvanglyke ontvouwing van den
I; b 3
Na
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Natuurlyken Godsdienst, na enige voorbereidende aenmerkingen , die tot het geheele Werk betreklyk zyn.
Zyn Eerwaerde naemlyk ont\;'ouwt ons vooraf, by ma'lien , van voorbereiding , deze algemene ftellingen. (i.)
De CODSDIENST heftaet in de kennis van God, en in het
betrAchten dier plichten, welken by van ons vordeft ,
7ulien wy zyne gunst genieten. (2.) Men kan den
Godsdienst onderfcheiden in een WAKEN en in een VALscHEN. (s.) Niets is 'er derhalven van meer aenbelang,
dan naeuwkeurig te onderzoeken, of onze Godsdienst de
ware zy. En de ONVERSCHILLIGHEID , in het auk van
den Godsdienst, is ten enemael onverichoonbaer. (d.)
Den Godsdienst onderfcheidt men nog in een UITwENDICEII en INWENDIGEN Of in een OPENBAREN en B IZZONDEREN. En (5.) eindclyk onderfcheidt men den Godsdienst
in een NATUURLYKEN en GEOPENPAERDEN, naer de twee
grondbeginfelen, uic welken dezelve afgeleid word. De
laetfte Stelling breid onze Lecraer indezervoege nit.
„ Dc NATUURLYKE Godsdienst is dat zaemenftel van
Godsdienftige waerheden en plichten, het welk ,
door hot gebruik van onze rede , en verflandige vermogens, kunnen opmaeken. -- De GEOPENBAERDE Godsdienst beftaet in leerflukken en zedelyke voorfehriften ,
welke van God zelven; door eene onmiddelyke Openbaering, op een buitengewoone wys, ter eeniger tyd , aen
het menschdom zyn hekend gemaekt.
„ De twee grondbeginfelen derhalven, met welke wy in
het - wichtig en noodzaeklyk onderzoek naer den waereu
Godsdienst moeten raedpleegen zyn de REDE en de OPENDAERING, veronderfteld zynde, dat 'er indcrdaed zodaenig eerie aen het menschdom gegeeven zy. De eerite
zal ons , in het beichouwen van den NATUURLYKEN , en
de andere van den GEO p ENBAEADEN Godsdienst tot Leidsvrouw dienen (*)."
a, Op
(*) Inmiddels het) ik, zestzyn Eerwaerde niet ten onrechte,
3)
by voorraed aen te merken, dat het voor ons Christenen , die van
onze vroego jeugi acu het verheeven , onderwys van t Christendom
gewoon zyn, zeer moeilyk en zclfs onmogelyK zy, om de grenzen
van den' Natuurlyken en Geopenbaerden Godsdienst te bepaelen,
dat is te zeggen, ow juist te bellisfen, ‘velke zacken wy door de
Tede weeten, en welke wy aen de Openhaering te danken
ken. Wy zoucien ons jammerlyk veigisfen en am de eer der Open-

ONDERWYS IN DEN CODSDIENST.

n67

„Op dit laetfte vooritel , nopens de REDE, als het
grondbeginfel van den Natuurlyken Godsdienst , ladt
zyn Eerwaerde, by manier van Inleiding, ter bei:chouwinge van den Natuurlyken Godsdienst, nict oneigen
volgen, enige bedenkingen omtrent- de REDE en 4erzelver gebruik, die by onder de volgende Stellingen'voordraegt.
(r.) De REDE is dat natuurlyk vermogen onzer zie.
len, door het welk wy denkbeelden kunnen verkrygen,
deze'denkbeelden vergelyken , de betrekking , welke 'er
tusfchen dezelven is, begrypen, en uit die begrepen
betrekking gevolgen afleiden.
(2.) Deze REDE is ecn uitrnuntend gefchenk, voor het
welk wy onzen weldadigen Maker nooit genoeg danken
kunnen. Daerdoor zyn wy zeer ver boven de Dieren
iverheven, en gefchikt om God te dienen.
(3.) De REDE evenwcl kan veelzins misbruikt worden, voornaernlyk in 't fink van den Godsdienst.
En (4.) ten laetfle aen het recht gebruik der REDE
daerentegen zyn wy, in de zaek van den GODSDIENST,
by uitneemendheid veel verplicht, en dat nier alleen
den NATUURLYKEN maer ook in den GEOFENRAERDEN
'Godsdienst".
Hier mede treed ooze Leeraer voorts ter zake, rer
ontvouwinge naemlyk van den Natuurlyken Godsdienst,
zo ten opzichte van BESPIEGELENDE als van ZEDELYKE
WAER.

penbaering zeer veel te kort doen, wanneer wy ons verbeeldden',
dat alles , het welk wy , in 'de Zamenftellen onzer Wysgeeren van
den Natuurlyken Godsdienst, aentreifen , de vruchten Waren van
bet rechte gebruik onzer verftandige vermogens: „ want een ie,, der, die van zyne kindsheid of de gronden der Christelyke Re„ ligie ingezogen , en te gelyk zich met alle zyne vermogens op
„ de rede toegelegt heeft , voegt de kennis van God en Goddely„ ke zaeken , hem door de Heilige Schriften aen de hand gege„ y en, zo gepast zaenien, met die dingen , dewelke hy alleen
,, kep t door de rede, dat hy eindelyk zichzelven verbeeldt, dat
„ alles alleen door behulp van redeneeringen gevonden re hebben:”
j. I. ZIMMERMAN , de voortreffelykheid van den Christelyken Godsdienst vergeleeken met de Philrfophie van Socrates §. 2. p. 6. 1k
heb daze aenmerking in myne Voordeelen van den Godsdienst
D. r St. p. 61. naeder aengedrongen , en in het vervolg zal ik
gelegenheid viliden, haer, in ecilige byzooderheden, verder te
bevestigen.
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WAERHEDEN ; welke cerflen in dit Deel overwogen warden, terwyl de behandeling der laetftcn tot een volgend
Deel uitgefteld blyft. De eerilen , of de LEERSTUKKEN
van den Natuurlyken Godsdienst, draegt zyn Eerwaerde in deze orde voor. (I.) Het heftaen van God. (2.)
De Waereld is dat Wezen niet, het week wy God noemen.(3.) God is de oorzaek van de Waereld. (a.) Die
is de Vader van 't Menschdom. (y.) Die is een levendig, verftandig en onitofiyk Wezen. (6.) Die is ook de
oorzaek van de voortduuring der Waereld , en de beffierer van alles wat in dezelve voorvajt. (7.) 'Er is La
God. (8.) Gods Natuur en Eigenfchappen. (u.) God
werkt alles, volgens zekere bepalingen , welken by van
eeuwigheid gemaekt heeft. (so.) De Mensch is bet
Noortrefiykfle van Gods Schepzelen , die wy met onze
zintuigen kunnen waernemen. i.) De Mensch heeft
ene onfloflyke Ziel, en (12.) eindelyk onze Ziel is onftervelyk,

Predikaatfien over het lyden en fterven onzes Heeren J.
CHRISTUS. Door c. j. PAULI Koninglyk Pruisfifchen
.1-1ofprediker , Konfiftoriaalraad en lnipeetor te Halberftadt.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerfte Deel. Te Utrecht ,
by J. C. ten Bosch , 1780. Behalven de Voorreden 352
kladz. in gr. Octavo.
Lydcnsgefchiedenis word in deze PredicaH eillands
tien leerzaem en opwekkelyk voorgedragen. Dv
Eerwaerde Pauli geefc telkens ene beknopte ontvouwing van 't gefchicdkundige gedeelte, dat hy zich ter
befchouwinge voorgefleld heeft , waer in hy niet zo
zeer het letterkundige, (dat maer al te dikwils, in vele Predikatien over dit gewigtig onderwe,.p, nutloos
veel tyds wegneemt,) als wet het zaeklyke met alto
opmerkzaemheid gadeflaet. Op due Verhandeling last
by dan fteeds ene Toepasfing volgen , in welke by de
ongedwangen daeruit voortvloeiende leeringen , zo ten
opzichte van 't kenlyke als van 't betrachtende in den
Godsdienst, met ene oordeelkundige overweging, en
treffende aenfpooring, den Toehoorderen tracht in to
boezeinen. De op die wyze opgeftelde, en dp aenpry.
zens.
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Leerredenen, in dit cerfle Deel vervat,
nemen, na ene voorafgaendc Predicatie over I Kor. II:
2, ter aentooninge van het gcwigt der predikingc van
J ezus den gekruisten, een aenvang met de voorzegging,
die Jezus, twee dagen voor Pafcha, aen zyne Apostelen, rakende zyn kort aenflaend lyden, gedaen !weft;
en zyn Eerwaerde achtervolgt bier voorts de gefchiedenis van dit lyden, tot op de veroordeeling van Jezus
door het Joodfche Geregtshof. Zie hier, tot eer y voorbeeld van 's Mans predikwyze in dezen, de inrichting
zyner Leerreden over het heilig gedrag van Jezus in zynen zielsangst in Gethfernane.
De Eerwaerde Pauli ftelt ons ter Inleidinge voor, hoe'
het misbruik van Gods Genade in Jezus Christus, dat
by zommigen gevonden word, Been plaets kan hebben,
by dezulken, die het Verlosfingswerk recht kennen;
nadcinael het zelve in 't algerneen dient , om ons
des te nacuwer ter Heiligmakinge te verbinden ; terwyl de overweging van 's Heillands lyden in 't byzon.
der ons te kragtiger noopt, on: zyn heilig voorbeeld cc
volgen: waer toe ook de befchouwing van den Zielenangst onzes dierbaerften Verlosfers in Gcthfemane by
uitilek aenleidelyk is. — flier mede ter verklaringe
van dit treffend voorval komende, geeft by een beknopt
verflag van de merkwaerdigfte omflandigheden , die
Matth. XXVI. 36-3g. gemeld zyn. Na dat Je.
zus zyne Discipelen, door een voorafgaend gefprek,
verfterkt, en dus voor zyne Vrienden gezorgd had, begeeft by zich gewillig na Gcthfemane, fchoon by voorwisce, dat zyn lyden aldaer een aenvang ftond te ne.
men ; ais bereid oin Gods Wil te doen. Het meerendeel zyner Apostelen aen den ingang latende, treed by,
alleen van drie uit hun vergezeld zynde, dieper in den
hof, oin zig tot God in den gebede ce wenden. Hy erkende als Mensch de Godlyke onderfieuning noodig te
hebben, om het werk der Verlosfinge uit te voeren;
ons ten voorbeelde, die in onze zwakheid de Godlyke
onderfteuning behoeven, en daerom ernstig behooren te
bidden. Met het dieper intreden in den hof geeft by
zynen drie Apostelen, die hem in zyne verhecrlvking
op den berg gezien hadden, en nu gecuigen van zyne
diepfte vernedering zouden zyn, CC kennen, hoe fterk
zyne ziel aengedaen ware, doer do levendigfte voorftet13b S
fin.
Tenswaerdige,
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lingua. van zynen naderenden fchriklyken dood. Dit
bleek. dpk. eel-Ring nog duidelyker. Hy gaet een weinig
wort, en fmeekt zynen Vader op het deemoedigfte am
rsnding van dat lyden, hem als .mensch in 't vooruitziat verfchriklyk; doch niet dan onder die mitsy
Ind* 't mogelyk zy.
In de daad, zegt de EerWaerde Pauli met het at.loapen zyner Verklaringe, 'er was geene geveinsdheid,
Been bedrog, in zynen Geest, en daarom loochende by
bet niet, dat zyne ziel ontroerd was. Daarom fchaatnde zig niet te bekennen, dat by met ons , zynen
zwakken en fterfelyken broederen, gelyker aandoeningen
en beweegingen was deelagtig geworden, en dat by op
de aannaderinge van dat verfehrikkelyke lyden even het
zelfde gevoelde, even het zelfde wenschte, dat een leder ander mensch, in evengelyke omflandigheden, gevoelen en wenfchen zoude, dac die uure , zo het anders
volgens Gods Wil gerchieden kon, voorby ginge, en
by van de fmarten , het lyden en den dood, welken hem
naakten, ontflaagen wierd. Hoe onrchuldig was deeze
wensch in den mond van Hem, die geene zonden ge
daan, geene flraffen verdiend hadde? En met dat alles
bedwong Hy , Gods Heilige, deezen Hartstogt van
droef kid , mike Hern,wilde overweldigen, trok zynen
naauwlyks geuiten wensch weder in, en gaf zig over
aan den Wil van den Almagtigen, volkomen bepaald
zynde, om zynen Vader tot in den dood, ja den dood
des kruifes, gehoorzaam te worden.
„ Myn Fader dus badt by onder alle de hevigheid
zynes Hartstogts van angst en doodvreeze, 112yn Vader!
indien het mogelyk is ; laat deeze Drinkbeker van my voorby
gaan! Kan uw voorneemen, orn den Menfchen Genade
te bewyzen, en. bun de verloorene Gelukzaligheid weder te geeven, zonder de Vergieting van myn Bloed,
worden uitgevoerd; onttrek my dan aan dien fmaadelykenfmartelyken en gruwzaamen dood, die my wagt.
Doc]; niet, gelyk ik Iva , mar gelyk Gy wilt. De liefde
tot my zelven, die natuurlyk en onzondig is, zal my
regtvaardigen, indien ik om het afwenden van gansch
onverdiende plaa g en by u aanhoude, en u om Vreugde
in plaatfe van I)roefheid, Eer en Heerlykheid vox.
Schande, bidde. Maar dewyl ik myzelve eenmaal verpand en verplicht hebbe U, o Vader, door de Verlos.
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frog des afgevallen menschlvken G.-:flagts te verheerfy-.
ken; verloochene ik mynen eigenen it , en oftderwerp
.dien volkomen aan den uwen. By a is wel alles mogelyk , maar het betaamt ook U, den Zondaaren genade te
hewyzen door zulk cen middel, waardoor uwe Volmaaktheden op het klaarfte geopenbaard worden. Kan dan,
volgens uwen wyzen Raad, zonder Bioedilortinge'g,een
Vergeevinge volgen, moet ik door den dood een Offer
worden voor de. Wecreld, is het naar uwen Wil
mogelyk , dat deeze Drinkbeker van my voorbv ga: zo
gefchiede dan uw Uw Wil worde in en door my
vervuld; op dat het doelwit uwer algemeene Menfehen,
liefde bereikt , en ik, _door het lyden des doods te
voleinien , eene Ooriaake der Eeuwige Zaligheid worde
voor alien , die my gehoorzaam zyn."
Voorts leid zyn Eerwaerde, ter Toepasfinge, uit het
voorgefielde, ter nutte leeringe af. Dat onze Iy.
dende ,Verlosfer een waer Mensch geweest is, van gelyke bewegingen en aendoeningen als wy. (2.) Dat zyn
heilig gedrag in zynen doodsangst ons cen onwederfpreekl y k bewys zyner volkomene Onfehuld en Heiligheld verleent. (3.) Dat wy uit dit gedeette zyner L-y-densgefchiedenisfe zien, met welke Bereidwilligheid en
uit weike Liefde, hy zig voor ons, welken by niet
fchaemde zyne Broeders te noemen, in het lyden des
doods heeft overgegeven. Wyders ftelt hy 'ter
daedlyke betrachtinge nog voor. (r.) Hoe onboetvaerdigen en zorgloozen hier uit moeten lecren, dat de zonde in de daed het grootfle kwaed zy, dat zy de rampzaligfte gevolgen na zich fleept, en ons den dood voornaeml y ie verfehriklyk maekt. (a.) Hoe het gedenken aen
den zielangst van Jezus ons tot Bocte en Bekeering gewillig :met waken, en voor ons enc aenhoudende beweegreden worden, om het kwade te haten, en het
goede te doen; op dat ook dit gedenken onze barren
met troost en hoop op God vervullen moge. (3.) Hoe
wy, ten laetfte, uit het Voorbeeld van den Leidsman
en Voleinder onzes Geloofs, hebben te leeren, hoe
wy, wanneer ons bange is, bidden en ons hart uitftorten moeten voor den Heere. 't Is ons, nacr 't voorbeeld van Christus, zeker geoorlofd, een dreigtnd onheil af te bidden; macr 't moet dan ook gefehieden , met die kinderlyke onderwerpin g , zelfsverloochen in g
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p ing en gehoorzacinheid, welke Hem bezielde. Die
doende zutlen wy in de Liefde van God blyven, en dan
kunnen wy wagten op de Barmhertigheid van onzen
Heere Jezus Christus ten eeuwigen Leven!

De Eerbaarheid in 't uitwendige als een pligt aangemerkt , of
Leerrede over I Ti(noth. II. 9, io. Aan de fchoone
Sexe der Vereenigde Nederlanden opgedraagen door een
Hollander. Uit het Fransch vertaald. Te Amflerdam bij
M. de Bruijn. In groot octavo 48 bladz.

U

meenlyk oordeelt men dit onderwerp, of het pligmatige omtrent den Vrouwlyken opfchik , (en niet
ge . eel ten onregte ,) wat teder voor den Predikftoel;
ook word het niet zelden , als men 'er van boort gewagen, zo ruw hehandeld, dat het niet gefchikt zy, om
invloed te kunnen hebben, en eer befpotting dan verbetcring verwekke. Intusfchen !tact het echter vast,
dat het mogclyk zy dit laetfte te vcrmyden, en het onderwerp integendecl op zodanig ene wyze te ontvouwen, dat het met fchik op den Predikfloel voorgedragen
kunne warden , met verwachtinge van cennutteninvloed,
ten minfte op zulken, die aen de ftemme der betaemlykheid nog gehoor kunnen verlenen. Tot een blyk hier
van zou men zich enigzins mogen beroepen op deze
Leerreden, over het Apostolifche voorftel desaengaende I Tim. II. 9, 1o. Dezelve zy al of nice openlyk
uitgefproken, (dit lacen wy daar ;) ze is althans zo opgciteld, dat ze zccr wclvocglyk zy; en de oplettende
lezing van de fchone Sexe der Verenigde Nederlanden
verdiene. Veelligt doer zy nog, zo ze al by ongeluk
niet nicer te wege mogte brengen , ten minftc de ene of
de andere, die meer door ene overheerfchende Mode
medegefleept, dan door ene kinderlyke beuzelachtige
geescgefteldheid heheerscht word, ernstiger dan voorhenen gadeflaen, dat het waernemen der Eerbaerheid in
't uitwendige een wezenlyk betamelyke plichc zy.
De Opfteller dezer Leerreden, in zyne lnleiding met
korte woorden getoond hebbende, dat de plichten van
minder, zo wel als die van meerder rang, gadegeflagen
behooren te worden, ftcic zich voor overtuiglyk te toor.en,
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nen, „ dat 'er, hoewcl men zich, ten aanzien zijner
„ kleedinge, naar het gebruik van zijn land, of zijne
nacie fchikken kan, echter zekere regels waar te nee.
„ men zijn, en zekere grenspaalen, welken men Diet
„ overtreeden moet, bijaldien men zich flegts eeniger„ maate als redelijke weezens wil gedraagen.”
Hiertoe ontvouwt by vooraf beknoptlyk, met oordeelkundige aanmerkingen, den zin der vermaenlesfe des
.Apostels, welke hierop uitkomt.
„ Ik wil ook dat de Vrouwen op eene eerbaare wijze
gekleed zijn , overeenkomftig 't geen de welvoeglijk35
heid, welke een ieder,, volgens zijn ftaat en rang in
1) acht moet neemen, vordert , en zo als de reden het
billijkt; dat haar opfchik fteeds door de fchaamte ea
maatigheid beftierd worde, ten einde nooit dertele en
3)
ongebondene moden naar te volgen ; dat zij dus , in
plaats van 'er haare heerlijkheid in te ftellen, dat zij
,, gekruld hair, goud, paerleg en kostelijke kleeding
tot fieraaden draagen, integendeel voor alle die dingen
33
geen meer achting hebben, dan 't betaamt , daarin
eene wijze middelmaat houden, en bovena] zich beie13
veren, om met deugden en goede werken verfierd te
31
zijn; op dat zij, de regelen van eerbaarheid en deugd
behartigende , zich als eerbaare Vrouwen gedraagen,
die het verderf, dat in de waereld is, verzaakt heb1)
bende, de godvruchtigheid belijden."
Op deze verklaring van des Apostels voorftel volgt
ene ontvouwing van den plicht daer in begrepen, welken
de Leeraer hoofdzaeklyk tot het waernemen van vier regels brengt. „ Om op eene redelijke wijze, en volgens
„ des Apostels les , te handelen, moet men, zegt hij,
„ zich over 't algemeen naar 't gebruik van zijn land
„ fchikkende, zijne kleeding naar deeze vier regels in„ richten, te weeten: I haar den regel van nuttigheid;
„ 2 van welvoeglijkheid van ftaat en rang ; 3 van zedig„ heid; 4 van gepast fieraad.” De eerfte regel betreft
voornaemlyk het in achtnemen der gezondheid; de twee.
de het gadeflaen van het character dat men draegt, en de
omftandigheden, in welken men zich, zo ten aenzieu
van de Maetfchappy als van zyn byzonder beflaen, bevind ; en zo ook de derde het in 't oog houden der
kuischheid, met vermyding van alles wat kwade verdenking en awalokking kan baren. leder dezer regelen is
op
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op zichze.lve zo klaer en duidelyk kentekenende , dat
bet naeuwlyks mogelyk zy, dat een oplettend mensch
daerin misnste. Maer mogelyk komt de vierde die van
gepasPfieraed min bepalend voor ; dan zie bier hoe dezelve in nezen ontvouwd word.
Reeds in de verklarin g, der Tektstwoorden had de
tediaer opgemerkt, dat -de Apostel niet alien cieraed
der Vrouwen wrackte; en tevens aengeduid, dat het
ook op zich zelve niet kwaed was; maer dan , kwaed
-wierd , ais inen 'er zich te zeer aen verflaefde; als men
de vercierfels tot iedelheid misbruikte, en als ze dienden om de wulpsheid te verzellen: by welke gelegenbeid by ook herinnert, dat men in de fchoone tekening
der deugdzame vrouwe ziet , dat hare kleeding van fyn
linnen en purper is. Spr. XXXI. 22. Overeenkomaig
hier male is zone tael , ter verdere ophelderinge van
den N'ierden regel , na ene algemene aenmerking nopens
's menfchen redelyke aendoening over 't fchoone, deswegcn abins.
, Devq men toch aan de kleederen deeze of geene
gedaante met geeven, waarom zou men niet daarin,
gelijk in alle andere voortbrengfelen der kunst, het
richtfnoer van het fchoone volgen ? Keurt de rode in
dit ftuk eene al te angstvallige oplettendheid op kleinigheden af ; zij verwerpt niet minder eene fiordigheid die
afkeer verwekt , en erkent tusfchen deeze twee uiterften een verkieslijken middelweg. Dit is de ftem der natuure. Ten alien tijde heeft men begreepen, dat men,
behaive de nutbaarheid, ook eene bevallige gedaante,
een aangenaamen zwier in het gewaad te pas kon brengen. Bijzonder hebben die van de vrouwlijke kunne,
befteind am te behaagen, haar werk 'er van gemaakt, om
de natuurlijke bevalligheden, welken God haar gefchonken heeft , door dit middel nog tc verheffen. De bevalligheid des wilifs vernzaakt haaren man, zegt de zoon van
Sirach, H. XXVI. 14.; en eene gemaatigdc zorgvuldi gheid - hieromtrent is niet te berispen. Devvijl ook de
groote heilgezant, door Gods Geest gedreeven, de zaa.
ken op deezen voet vond, en niet wilde dat de Christenen zich, zonder noodzaake, in onverfchillige zaaken
van anderen onderfcheiciden , ftaat hij aan do vrouwen toe
deeze neiging, om ten haaren voordeele te verfchijnen ,
eene neiging, die haar zo eigen is, te mogen volgen.
Al.
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Alleenlijk wil bij, dat zij ze door fchaamte en matigheid
beflieren , en zich wel hoeden, om de gewoonte der afgorl ifehe en waereldfehe vrouwen, by weaken een ongeregelde pragt den opfchik tot zeer berispenswaardige
buitcnfpoorigheden opvijzelde, geenzins naar ce volgen.
Maar is het aan d'e Christen vrouwen gcoorlofd,
den regel van het fchoone in haar uitwendige in actit te
neemen, ten einde met bevalligheid ten voorfchijn te
komen; hoe zal men 'er de juiste grenspaalen van onderfcheiden, daar een ieder voor zal wenden die niet te
overtreeden? Ik bedien mij hier van de wijze aanmer.
king van een bekwaamen fchrijvcr over een ander onderwerp. „ In zedekundige zaaken, zegt hy, is ecn mid.
delweg, die het gezonde verftand erkent, fchoon men.
51
„ dikwils niet in that zy, om dicn met naauwkeurigheid
„ te bepaalen." En ik durf zeggen, dat alleen het gezonde verftand , en het natuurlijk gevoel , welk alle oplettende perfoonen, die eenige opvocdidg genooten, van
het fchoone hebben, ten vrij zekeren richtfnoer zal
zijn en dat men willens de oogen moet fluiten, om ten
minfte de zondige uiterften niet te bemerken. Daarenhoven , wie moetniet erkennen, dat de zindelijkheid, de
netheid, bet opzigt op de verfchillende deelen des ligchaams, en eenc wijze ingetoogenheid, in dit denkbeeld
te pas koomen ?" Wie niet erkennen , dat het altijd beter.
is , zich never aan Gene bekoorlijke eenvoudigheid te
houden , dan aan onmaatige oppronkingen zich over te
geeven? en dat, bij aldien de andcre reels, door Paulus zo wijslijk voorgefchreeven, den opfchik niet beftieren en bepaalen, dezelve tot kinderachtigc beuzelarij,
tot onverftandige ligtvaardigheid en verfoeilijke dertelheid ontaarden zal."
Voorts dringt de Opfteller dozer Leerreden den ontvouwden plicht, naer aenleiding van den Tekst, inzonderheid aen van de zyde der betaemlykhcid; waerby by
evenwel nog voegt, de drangredenen ontleend van de
verplichting om geen ergernis te geven; van de gemaklykhcid dezer plichtsbetrachtinge; van het fchandelyk
grondbeginzel wacr uit de verwaerloozing voort zou
fpruiten, en van de hedreigingen, weaken God eertyds
over dit ftuk aen zyn Volk deed. Zie jez. III. 16-24.
En eindeiyk is het lactfle gedeelte dezer Redenvoeringe gefchikt, om tc doen zien, dat 'er maer al te
go.
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gewigtige redenen zyn, om over de verwaerloozing van
dezen plicht in ons Vaderland te klagen, mitsgaders om
de voorwendzels , waer van men zich ter verlchooninge
of verdeediging bedienc, in derzelver krachtloosheid ten
toon te fiellen: waer op dezelve wyders met welgepaste
vcrmaningen afloopt.
Wy hebben doze Leerreden wat breder ontvouwd,
dan we anders gewoon zyn afzonderlyke Leerredenen te
doen; zo om de byzonderheid van het onderwerp , als
om de Lezers te beter te docn opmerken, dat dezelve
in dit geval, door de uitvoering, wezenlyk onderfcheiding verdient.
De Muzykonderwyzer, of volledig onderwys in de gronden
der Muzykkunde. Eerfte Stuk. Te Rotterdam by L. Burgvliec, 1780. In groot octavo 118 bladz.
ang- en Speelkunde behooren, buiten twyfel, onder
4-41 de aangenaame oefeningen eener befchaafde Natie,
en wel onder die oefeningen, waar van men met het
hoogite regt zeggen mag, dat ze niet alleen haare aanuenaamheid , maar tevens haare nuttigheid hebben, zo
voor het Lichaam als voor den Geest. 't Is uit dien
hoofde eene oefening, welke by uitftek aanmoediging
en onderfteuning verdient; ter welker oorzaake het ook
alien, die maar eenigzins vatbaar zyn voor bet hartffreelende der Muzyk, niet anders dan aangenaam kan zyn,
dat men in de laacfte jaaren , in ons Vaderland, 'er op
nieuw mcer werks van gemaakt heeft, om der Natie ge.
regelde kundigheden van dezelve, en in 't Thcoretifche
en in 't Pradicaale , in te boezemen. Eene nieuwe
proeve van deezen aanpryzenswaardigen arbeid verleent
ons bier De Muzykonderwyzer, met de afgifte van dit
eerfle Stukje, welk voorts door nog anderen ftaat gevolgd te worden; om tot een volledig onderwys in de gron.
den der Muzykkunde te flrekken; waarvan de Uicgeevers
ons in de Voorreden het beloop aldus melden.
„ Wij zullen voor eerst: Algemeene en bekende zaken voorciragen; het welk wij hopen, dat geoefFenden
ons niet kwalijk gelieven te nemen: dewijl het ons oogrgerk is alles volledig te befchrijven, en zelfs de geringfte
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ite zaken niet voorbij te gaen; op dat het ook eerst be.
ginnenden tot nut zoude kunnen ffrekken. Vervolgens
van trap tor trap opklimmende, zullen wij de Generale
Pas, her Pftilinfp4 en 't varieren derzclven, benevens
den CRECORIAANSCHEN MORA AI,- ZANG , verhandelen tot
dac wij aen de FANTASIE, COMpOSITIE , en eindelijk -oak
aen het CONTRA-PLINCT en 't FUCEREN raken, waermede
dit week dan befloten zal worden."
Agtervolgens deeze fchikking behelst dit Stukje eene
ontvouwing van de allereerfte beginzelen, waar van een
Leerling, oin wel te flaagen , zig een vast en leevendig
begrip heeft in te prenten. Vooraf gaat , by mauler van
Inleiding, een kort verflez van den eerthen oorfprong en
verderen voortgang der 'IMuzykkunde ; benevens een
Verroog over de hoedanigheden , en natuurgaven, welken in iemand vereischt worden, tot het leeren der Muzyk ; en wel byzonder in dezulken , die 'er hun beroep
van den!en te maaken; als mede over 't geen 'er teri dien
einde van een Meester en Leerling, gevergd words. Na
dit voorwerk trecdt de Muzykonderwyzer ter zaake,
en vangt aan met can berigt van het hedendaagfche
Nootengethel in 't algemeen, en de Muzykaale Teken.
kunde in 't byzonder. Daaromtrent geeft hy een onderfcheiden verflag van de Muzykfleurelen, de benaaming
der Nooten, de Voortekens , de Waarde der Nooten,
de Waarde der Paufeeringen of Rusttekenen, de Repetition of Herhaalingstekens, de Maattekens , mirsgaders
de Custos of Wagter , enz. Op deeze afhandeling van
de Muzykaale Tekcnkunst, zo ver ze den eerscbeginnenden noodig is re weeren, volgc wvders de vereischte
onderrigrin e nopens bet gebruik der Muzykaale Speeltuigen ; wel byzonder
van het Clavier ; waartoe de Onderb
wyzer zig in deezen bepaalc; zullende by rnooglyk in 't
vervolg nog wel gelegenheid ontmoecen, oin ook van
andere Speeltuigen re fpreeken. Nopens her Clavier nu.
ontvouwt hy eerst de benaaming der Claviertoetzen; en
handelt voorts, na eenige aanrnerkingen betreffende
bonding aan en fpeeling op het Clavier in .'t algemeen,
byzonder over de Applicatuur of Vingerzetting, zo als
dezelve in de verfehillende omftandigheden, die voornaarnlyk te melden zyn, werkthellig gemaakt moet wor.
den. Hier aan hecht hv, voorts eene verklaaring van de
beweeging der Muzykthukken mitsgaders van eenige
Cc
II. Dune aen, LETT. NO. 9.
daar.
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daarby gebruiklyke Kunstwoorden. En ten laatfte haildelt by over de Muzykaale Agrementen of Sieraaden,
by Zang- en Speelflukken gebruikelyk, met aanwyzinge
van 'c geen den eerstbeginnenden te ftade komt blyvende de verdere breedere ontvouwing van 't een en 't ander, hiertoe betrekkelyk, tot eene nadere gelegenheid
uitgefteld. — De manier van onderwyzen in deezen
gehouden is alleszins geregeld; en met behulp van de
zes roodige Plaaten, ter aanduidinge van 't Nootengeflei en de Muzykaale Tekenkunde (*), van die klaarheid, dat het den oplettenden niet moeilyk valle alles,
wat 'er desaangaande gezegd wordt, na te gaan. Men
nag zig des uit de aanvanglyke uitvoering van dit onderwys, dnt in zo verre eigenlyk den eerstbeginnenden aangnt, met een verderen goeden voortgang van het zelve
vleitin, en dus vertrouwen dat men niet te leur gefteld
zal worden, in de verwagtirg , welke den Liefhebberen
met het afloopen van dit Stukje ingenoezemd wordt, daar
de Oeitelier aldus eindigt.
„ Weinig gevorderden U kome onze arbeid te fade.
Gij, die reeds door edeler en zuiverer toonen de
ezrek.
1111. - ZYK hulde. biedt, Uwe vordering bekroone omen

(*) Nopens dit Stuk hebben wy den Lezerkortlyk te
'meldeti , hoe de Ant l ieur ons herigt, dat wy bet he-dendaagfche
NAtellgeflei van vyf ftreepen verfchuldigd zyn aan den beroem.
den wino ARETYN , die bet zelve omtrent het jaar 1024 p itdagt. En dat de Muzykaale Telienkunde haare laatfte
waardige verbetering ontving, volgens het algemeen gevoelen,
in 't iaar 1552, doch, gelyk anderen widen, en dat ook onzen
Schryver het waarfchynlykst voorkoint, in 't jaar 1338, door
NoJAN DE MEURS , of yean de Muris • „ die, zegt by ,
„ ten; door dezelven open of toe to laten, en ftaertjes een de„, zelve te treliken, welhe voorzien zijn met een of weer hack„ jes, naermate hunne king- of koriheid, op eenen vasten voet
„ regelde ; zooclanig, dat zij niet alleen verflrekten, cm de ver„ fchiNende toonen te onderfcheiden, in hunne hoogien en laeg„ ten, rnaer ook voldoende waren , ten opzichte van tijd.
„ en douring. Mere vinding die bijzonder de Spee'inuzijk tot
• grrrte volinaektheid gehragt hctft, die door goheel Europa nosily , genuine]) en ingevoerd wierd.” — Dear benevens is eindelyk,
gciyk de Autheur nog aarrekent, door llinovices VIADANUS , in 't
juar 105, de genera3le Bas uitgcvonden, waarinede by der Mazykaale. Waer‘ld ten grobten dienst gedaan heeft.
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werklust. En vooral, Gij onze V RIENDEN ! die, in de
fchoonfte aller Kunften, bijnaer den trap van volmaektheld bcreikt, het U onze redenen , hoewel zij opheden
ilechts ten gromiflage gediend hebben, gevallig zijn; en
vertrouw zekerlijk , dat wij de aendacht van U, en Allen, die ons Werkje, ten nutter of ter befpiegelinge
verkoren hebben, in volgende blaeren met gewigtiger
onderwerpen zullen bezig 'louden; terwijl wij ons vleien
op dezen gelegden grondflag, in 'c vervolg, der Muzijk
ter Eere, een duurzaem gebouw re ftichten, indien onze Wclvacrt en Uw Leeslust beftendig zij."
Zangwyzen tot de Geestelyke Oden en Liederen , uitgegeven
door A. v. n. BERG, Piedikant te Arnhem. I Deel. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhovdn, 1780. in groot
octavo.
n aantal van 39 Muzykaale Stukken, welker corn.
1-4 politic eene bekwaame hand te kennen geeft, en die
met zeer .veel naauwkeuri gheid in 't Koper gegraveerd
zyn, words hier mede den bcoefenaaren der Zang- en
Speelkunde aangebooden. De beweeging deem Muzykftukken is by uitftek zeer wel ingerigt naar den aart der
onderwerpen, 't welk de compoficie des te gefchikter
maakt voor het treffen der beoogde aandoeningen; 't
welk, inzonderheid met betrekking tot Geestelyke Liederen, bovenal van gewigt is.
Natzturlyke Historic volgens het Samenfiel van den Heer
LINNPLUS. Met naczuwkeurig,e Afbeeldingen. Tweede
Deel XII St. Te Aniflerdant, by de Erven van F.
Hourtuyn , 1780. Behaiven het Voorwerk enz. 358 bladz.
in gr. octavo.
der voorheen gemaakte verdeelinge van het
j ngevolae
Planten-R ■ k , komt nu, na het afhandelen van de

Casio der Kruiden, die der Bolplanten, of der Lelieagtigen in overweeging. Aanvanglyk geeft ons de Heer
Houttuyn, benevens een berigt van zyne daaromtrent
gemaute
DI eene ontvouwing van de onderfcheiCc 2
den,
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dende eigenfehappen der Boiplanten; waarvan het hoof&
zaaklyke hier in beftaat.
Men ondcrfeheidt ze inzonderheid door haaren Bolagtigen Wortel, van de andere Kruiden; doch de Heer.
Houttuyn brengt onder deeze afdeeling ook de zodanigen, Wier wortel knobbelig en de bloem lelieagtig is;
als made zommigen, die alleenlyk Vezelige Wortels,
hebben, wanneer de Bloem dezelven tot de Lelieagtigen
Ichynt te betrekken. En dus is de Eigenfchap, welke
de Planten deezer Afdeelinge allermeest verbindt, dat
zy, door het opfehieten uit den Wortel, van byna alle
de reeds befchfeeven verfehillen. De meesten egter
hecten , zegt by, Boiplanten, wegens den Bol, die het
jcrnge Plantjc, Scheutje of Kiempje influit ; dat daarin,
volgens de fchrandere aanmerking van LilillaUS als in
vi ne Winterwooning voor uiterlyke kwctzing of belebefeherind blift , even als in de Spruit of Knop
van andere Planten. „ Gemeenlyk zit, vervolgt de Autheur,, de Bol beneden aan de Steng, gelyk de knop of
Spruit orn hoog. Hy is by fommigen uit vecle op elkander liggende Schubben famengefteld, geyk in de Lelien ; by anderen uit cen waste of vleezige zelfflandig.
heid beibande, gelyk in de Tulpen; maar dikwils in een
Inenigte bekleedzels fplytbaar, gelyk in de Hyacinthen,
doch inzonderheid in de Uiiens, Prey en dergelyken,"
Wv‘.',ers deCt by ons, wegens de Wortels en Bloeinen,
nog de volg(nde aanmerkingen mode.
„ Dcwyl men in de Erwten en Boonen niet alleen,
maar ook in allerley Zaaden, het toakomitig Gewas reeds
in 't klein, of als in miniatuur,, en in de Knoppen der
Doomen , zclfs de Bloemen , ja de Meelknopjes door 't
Mikroskoop ontdekt (*), zo is 't niet te verwonderen,
dat men van ouds reeds in de Bonen cen fchcts vernomen
hebbe van de Bloemplant , daarin verholen. Dc ontwikkeling van het Kiempje, daarin opgeflooten , vereiseht
yogtigheid , welke de Bol in 't cerst, doorgaands, genoeg in zig befluit , om eene Scheut to maaken; gelyk
men dit 's Winters in de Tuip. en Hyaeinthen-Bolien en
an(I') Vide Obferv. Microscopiques du Baron DE CLESCHEN, Near,
17 70,
Sect VI. du Genne, ct paen 12. T. IX, X, XI,
XII.
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anderen waarncemt. Ja fommigen , gelyk de Colchicums, maaken zelfs buiten den grond Bloem ; doch anderen hebben daanoe het behulp der Wortelen
die in eenige zeer dun, kort en vezelachtig, in andoren
dik, lang en fappig zyn. Van dit laattle geeven ons de
nyacinthen een voorbeeld, waaruit tevens blykt, (lac die
Wortels zekerlyk influrpende Werktuigen zyn, gelvk
de Wortels van andere Planten (10.
„ De 131oembollen , voor 't overige, zyn van veelerley Figuur. Men vindt ze byna Klootrond , gelvk in
de Hyacinthen; van boven, zo wel als van onderen,
platachtig, gelyk in de Irnperiaal of Keizers Kroonen ;
langwerpig en van boven fpits, gelyk in de Tulpen en
anderen. Sommigen beflaan als uit twee Bolletics boven
elkander, gelyk in de Crocusfen; of uit twee hal:ronde, wederzyds, waar tusfchen de Stengel uitfchict,
gelyk in de zogenaamde Kievits-ajeren. Cook vindr.
inch 'er , die naar een LIondstand gelyken , in de Plant
van dien naam. Meestal zyn ze met een bvzonder Vlics
van verfchillende Kleur,, paars, roodachtig of geel, en
cook wel graauw, beklced; doch fomtyds naakt als in
de Lelien enz.
De Bloem deezer Planten is , in 't aF,xemeen , Lelieachtig dac is, zo Tournefort dezelve befchryft (-f),
of uit zes, zelden drie Bloemblaadjes beflaande, of
53
,, zesdeelig ingefneedcn. Haar is eigen dat de Stamper
of Kell:. ovcrgaa tot een Vrugc of Zaadhuisjc, altoos
.1) in drie hockjes of celletjes verdeeld. Zodanig zyn de
35 Bloemen der Tulpen, Hyacinthen , Aifodillen enz,
,) die Lelieachtig genoemd worden , niet alleen, om dat
', het grootfle deel derzelven eenigcrmaate naar de Le„ lien gelykt , maar ook , om dat zy altoos een driehokkige Vrugt, gelyk de Lelien , agterlaaten,"
„ In de verdere onderdeeling deezer Clasfe gnat
}leer Houttuyn voort , volgcns die Natuurlyke Methode
der Sexe, naar welke by zyne Plantbefehryving ingerigt hecfc. Hy {that des eerst ftil by de Driernannige en
verder by de Zesmannige .Bolplanten , weaker Bloemen
drie of zes Meeidraadjcs hebben. Vervolgens flaat by
't oog
Historie, r D. r St. bl.
(*) lie deeze
(!) TOLTNEFORT I7 f Rel. Herb. p. 3437
Cc 3
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't oog op de Manwyvil,Y,e Bolplanten , wier Bloemen de
Meeldraadjes of op den Styl zittende, of op oenigerloie
mauler dactrinede vereenigd liebben; waaraan by nog begt
eene befoliouwing van Brie Geflachten, weaken tot de
voorgaandc niet behooren. Ooze beroemde Plantkundi.
ge levert hier mode eene zeer naauwkeurig uitgevoerde
befchryving van by do zestig Gollagten van Le!icagtige
of Bolplanten, die haare merkwaardigheden hebben, en
in verfcheiden opzigten , ook ten aanzien van haare nutte voortbrengzelen, vec!e byzonderheden ter overwecginge aan de hand geeven. Tot eon ftaaltje van de laatite foort ftrekke het volgende berigt van de Saffron,
dat de Heer Houttuyn ons mededeelt, by de belchryving der eerfte Bolplant , van welke by gewag maakt,
die den naam van Crocus draagt, onder welke ook dat
Plantje behoort, 't welk de gewoone Saffraan ultlevert.
5) Het zeive maakt, zegc hy,, de eenigfte Soort uit,
waartoe de zogenaarnde Crocusjes onzer Bloemtuinen als
Verfcheidonheden zyn Chuis georagt. Men onderfcheidt
ze by den naam van Hezifst Crocus, om dat de andere
Voorjaars Bloemen zyn CIO; en geeft 'er den bynaam
van Tainnze aan, als , eon Plant zynde, die geteeld worth,
niet alleen in do Zuidelyke deelen van Vrankryk, in
Griekenland en Italie, maar ook in Switzerland, in
Oostenryk en zelfs in Groot.Brittanie. De Ridder ftelt
haare natuurlyke Groeiplaats in Thracie, op Rotfen in
Portugal en de Pyreneen. Daar, immers, groeit een
Wilde of Berg-Crocus , die de Bloom van de Tamme,
dock bleeker beeft zo cLustus aantekent.
Men plant do Saffraan by geheele Akkeren uit jon53
ge Bolletjes voort, niet uit Zaad, zo RAY aanrnerkt
des de bynaam van Satins of Zadi-Crocus , van c. BAUHuvus ontleend, weinig ftrookt. Evenwel kan zulks
good gcmaakt worden , dewyl men die Bolletjes, als
zaaijende, op de Akkers of in de Tuinen firoolt of
plant. OM 'c vierde jaar, zegt TABERNEMONT, graaft
men in 't Voorjaar de Wortels uit, en vindc dan by ieder
(*) Nopens deezen, die een voornaam Sieraad van onze Bloomtuinen , in 't vroege Voorjaar, Mileveren , teem de Hoer Hoot•
tuyn, in 't vervoig, breeder aan, hoe ze in 't wilde op verfchei•
den plaatze van Europa voorkomen.
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der vyf of zes jonge Bolletjes, die men in de Schadaw
droogt, en tegen den Herfst WeL1CY in de Aarde fleekt.
Men achtte de Saffraan, die by Weenen in Oostenrvk
geteeld wordt , nict minder dan de gene, die in Italie
groeide, volgens rvtArrillonus; doch de gene, die wry
gebruiken, komt hedendaagsch uit Vrankryk, alwaar zy
meest valt, omftreeks Lyons, als ook in Languedok en
Provence. Niettemin wordt zv ook in F,ngeland
rnuntende geteeld, en zo menigvuldig, dat zeker Distrikt , in 't Graaffchap Esfex, deswegen den naam van
Saffrcn Walden , dat is Saffraan-aloud , voert. Hier
dient dit Gewas, als 't ware, tot bereiding van 't Aardryk voor Koorn : want de Grond is 'cr zo vrugtbaar,
dat dezelve, na een driejaarigen teelt van Saffraan, agttier) of twintig jaaren lang, zonder Mester), zcer goede
Gerst voortbrengt (*).
„ Volgens de befchryving van den grooten Kruidkenner RAY, heeft de Saffraan een Bolworteltje van grootte
als een Hazel- of Widnoot , met een gryzen of aschgraauwen bast van buiten bekleed, en van onderen gehaaird met yule Vezelen. De Bladcn, vyf of agt in getal, zyn van een Hancibreed tot een Span lang, zeer
final cn geftreept. Daartusfchen ichiet in de Herfst een
kort Stengetje met eerie Bloem, die als uit zes roodachtig paarsch blaauwe Biaadjes beltaat, in wier midden zig
zes draadjes vertoonen; drie regtopflaande met geele
Mcelknopjes, de drie ovcrigen een weinig Langer dan de
Bloemblaacijes, 'zo dat ze buiten de geflootene Bloem
reeds een weinig uitfteeken, en als dezelve open is tar
zyden uithangen. Deeze laatften zyn van boven breeder
dan omlaag, met byna onzigtbaare Tandjes op zyde,
Oranje- of Vuurkleurig, uit den geelen rood ; en maaken , ingezameld , een weinig gedroogd zynde, de Saffraan
der Winkelen uit.
Deeze Drogery, wier flerk afverwendc geele Kleur,
Geur en Smaak, ten overvloede bekend is, bezwaart,
in groote veelheid gebruikt zynde, het Hoofd , en doer
flaapen ; dock by weinig tevens in een trekzel van Thee
genomen, wekt zy de Geesten op, en doet dikwils de
hoofd(*) tie de BeCchryving van Grob6Brittanie; Tep;elin Staa t, 1I.
D. hi. 17.
Cc 4
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Hoofdpyn of bedwelmdimici ovcrgaan. De Oudcn pia*,
t en veel gebruik to maakcn van Saffraanwater en Saf.
fraanwyn, laatende de SLilraan zelf in openbaare byeenkomilen ftrooijen tot verfrisfchinge. Men acht ze in do
Genceskunde , Zwectdryvende , Hartfierkendc , Wind.
breekende, en tegen verfcheide, zo Borst. als Hoofdkwaalen dienffig. Haare Pynflillende kragt is dikwils
waargenomen, en ten dien einde words zy, zo wel als
tot rypmaaking van Gezwellen, onder Pappen gemengd,
of op zig zelve met Wyn of Water, tegen de Pynen
der Kraamvrouwen , op het Lyf gelegd: terwyl zy te.
yens den Brand verzagt , en de inwendige Rotting wederfiaat. Men heeft ze ook, ter bevorderinge van den ar.
beid , in eene moeielyke Kraam , met gewenscht gevoig,
ingegeven. In de Geclzugt is zy van fommigen gepreezen, en , om de Kinderpokjes te doen uitzetten, words
zy dikwils van het Gemeen gebruikt."
Hierbenevens melds ons de Heer Houttuyn desaangaan.
de nog, dat men , volgens den vermaarden HALLER , do
Saffraan ook by verfcheiden Steden in Zwitzerland tecit;
alwaar de Bloem veel• grootcr is dan die der gewoone
Crocusfen, en den Styl veel 'anger gehoornd heat;
zynde ook vcel aangenaamer van Reuk.

Verhandeling over het kweeken van de Tabasksplant , en de
Inanier ona dezelve te bereiden , in de Noordlyke Lugtflreeken , door JONATHAN CARVER, nit het Engelsc1 vertaald.
Te Leyden , by H, Hoogenfiraaten, 1780. In g?oot
octavo 47 bladz.
Autheur van dit Gefchrift komt, naar luid van
D odeszelfs
inhoud, voor, als iemand , die, in Noord.

America huisvestende , met cone oordeelkund i ge naauw.
keurigheid, de kweeking en bereiding der Tabak aidaar
nagevorscht heeft: en die, in deeze Verhandeling , der
Engeliche Natie zyne daardoor vericreegen kundigheden
mededeelt, of zulks ook haarcn Tabaksplanteren van
eenigen byzonderen dienst mogte weczcn. Ecn clergelyk oogmerk bczielt ook den Hollandfehen Overzettcr
mot betrekking tot ons Vaderland ; van waar by dit
Stuk.
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Stukje niet ten enregre aan de Wel 1d. Hecren Beftuurderen en Leden van den Occonomilehen Tak opdraagt.
Het zelve behelst, in de cull° plaatze, een beknopc
verflag van de ontdckking en her georuik van de Tabak; benevens eene genoegzaam volledige befchryving
van de Tabaksplant en haare bloerrien. Op dit algemee.ne Mat de Autheur voorts volgen, eene in alle opzigten naauwkeurigc befchryving van den grond en ligging,
die best gefchikt zyn, om de Plant ce doen groel,.11;
mitsgaders van 't green men ter kweekinge van de l'Iant
in agt hebbe te neeznen; van derzelver zaaijinge af tot
op derzelver inoogfling; by weike gelegenheid de Autheur ook een gezet berigt geeft van den Ichadelyken
Tabaksworm, wiens vermenigvuldigilg en voortgang
men moct tragten te weeren. In deeze befchryving Depaalt by zig tot de behandeling in de Noordlyke y olkplantingen , als best gefchikt naar de ligging van Engeland, (dus ook naar die van ons Vaderland;) en vocgt
'er ecnige onderriguingen by, welken, zyns oordeuts,
uit de verfchcidcnhcid van 't Klimaat , in aanmerking
zouden kunnen komen. Op cone dergelyke manier ontvouwt by ten laatfle de wyze, op welke a en de Tabak
gemeenlyk bereidt, cn de voornaanifte byzonderheden,
die men daaromtrent gade moot Nan. — Hy oordeelc
goeden grond to hebben, om zig te vleien, dat het hehoorlyk waarneemen van deeze zyne berigtcn en raadgeevingen, van eon weezenlyk nut kan, zyn, voor zvne
Landsgenooten, die zig op de Tabaksteelt toeleggon.
En 't zou ons, zo ver wy dit ondcrwerp kunnen nagaan, niet vrocmd doen, dac ook onze Vaderlandcrs
't een of 't ander uit zouden mogen leeren, ter vetbeteringe der aankweckingc en bereidinge onzcr inlandfche dat veelligt byzonder aanlciding kon geey en, om derzelver onaangenaamen reuk af to women,
of te verminderen ; en daar door dien Handeltak, weihe
inderdaad opmerkenswaardig is, een weezenlyken dienst
to doen. De uitvoering van 't Gefchrift is althans van
die nacuur, dat hec doorbladeren van 't zclve denzulicen, Wier zaak het is, wel aangepreezen mag wordea;
om na tc gaan, of ze 'cr ccnig nut uit mogcn trehken ;
door hunne kandighecien in ciit of dat geval tc verbetcZie bier ten minfle muTen of te vermeerderen.
gelyk iets nicuws y our onze Landzaatcn, ten opzigte
Cc 5
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van een zeker gebruik van de Tabak, dat tot nog in
Europa, en dus ook bier teLancle,niet bekend geweest
fehynt te zyn.
„ De .A mcrikaanen, naamlyk, hebben, gelyk ooze
Schryver nicidt , uitgevonden, dat de Tabak zeer bekwaam is om leder te taanen, en zoo goed, zoo 'niet
beter, dan Run (*): en was de laatfle ftoffe niet zoo
overvloedig in hun land, de Tabak zou door hun, in
derzelver plaats, algemeen gchezigd worden. Ik ben
.getuige geweest van verfcheiden proefneemingen, wadiin dczelve goed tot dat oogmerk bevonden is, voornaamlyk op dunnere foorten van huiden, en ik kan gerust verzekeren , dat in landen, waar de Run fchaars is,
de Tabak eene /?ostelyke vervulling, van dat artikel zou
weien."
Befchryving van eenige Oudheden, gevonden in een Tumu.
lus, of Begraafplaats, op het Eiland Texel. Door P. v.
CUYCK. Met noodige Afbeeidingen. Te AnSerdani , by
bladz.
Yntema en Tieboel, 1780. 10 groot oetavo
van Oudheden gelchieden gemeenlyk,
Ontdekkingen
in ooze darer., by toeval, en niet zelden door on.

kunclige lieden; vaardoor ze dikwerf geheel vrugtloos
zvn, zo 't niet ter core van ecn oudheidkundige Liefbyhher Lome. LTit het verhaal, het geen de Heer van
Cnyck in clit Gefchrift geeft, was 't ook zo gegaan met
de ontdekking, der Oudheden op Tex-el, alliier hefehreeven; dezelven waren reeds ontdekt in 't jaar 1777-; en
mecrendeels veronagtzaamd ; toen hy, op ontvangen
berigt, in den jaare 1779 gelegenheid vond, om 't geen
'er nog van voor handen was in opmerking te neemen.
Het verflag, dat zyn Ed. deswegens in openbaaren druk
mededeelt, kan niet anders dan welgevallig zyn aan
hun, die in foortgelykc nafpooringen vcrmaak fcheppen;
nadien zyn verhaal van 't voorgevallcn, benevens de be-,
fchryving van 't ondekte, beknopt en juisc is; terwyl
zy(*) „ Meelyk zouden de fteelen en de ondcrile Wader) den
„ plant , die van weinig of geen waarde zyn, daar met voordec:I
„ toe gebruikt kunnen worden. Dz VERT."
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zyne ophelderende aanmcrkingen over de Oudheden zel,
y en alleszins oordeelkundigF zyn. Dc uitvocring van 't
een en 't ander is zeer wel getehikt , o.n den Leezer met
verlangen to doen ha p pen , op de voltrekking van des
Autheurs verder oogmerk ; daar by, gelyk hy re 1eennen
geefc, voorneemens is, by ge,lo,‘gzaani ledigen tyd ,
Dorpen en Gezigten van Wieringen, Texel, bet Vlie en
ter Schelling , met de befehryving Bier , n 't
bat to geeven.
Men heeft des dit Stukje aan to zien als cen Voorlooper van cen uitgebreider Gefehrift; waar uic men verwagten kan, dm- bet zelve naauwkeurig en oordoelkandig uitgevoerd zal worden. - By den nanvang eattnoeten we reeds een welgetekend, en zuiver in 'c Loper
gcbragt Gezigt van 't Bergje, waarin de bier befehreeven Oudheden gevonden zyn, benevens van 't Dorp de
Waal , zo als het zig , op den aft:Land van ointrent
drie honderd flappen, van daar vertoont. Onze
Autheur begins zyne berchryving, met een kort loch
in zyne 'foort genoegzaam volledig verflag van dat
Dorp, en het kort daarby gelegen Bergje; het welk
hy, al vroeger, voor een Tumulus of ouLie tiegraafplaats
gehouden had; met welk denkbeeld zeer wel initemt
deszelfs gebruildyke benaaming van Sommeltj es Berg , zo
veel als Spook-Berg; overeenkomitig met bet oude algemeene denkbeeld, dat de Spooken zig vooral omtrent
de Begraafplaatzen ophielden. - By de volgende
melding der toevallige ontdekkinge van eenige Oudheden in dat Bergje , door cen Boerenknegt, berigt by
ons, dat men in het zelve vond een Metaalen
met een Dekzel gefloocen, by welks opening 'er asett
uit floor: en ciac men, op de verdere nafpooring, 'er
verfcheiden byzondere ftukken in befpeurde, vermengd
met Houtskooi, en iecs als uicgebrande Steen of als
puirnfleen. Dc daar mede vermengde Stakken waren ,
zegt hy, de volgende.
' ,Twee Bitten van Paarden; een zogenaamd Poort„ bit en een ander met eene Kinketting; twee Spooren ; eene Hancibyl ; eene zogenaamde Noordsbyl;
1) een Disfel ; het yzer van eene Werpfpiets ; cen
„ Mes; eene Netting van cen zondcrling maakzel, om
aan drie ooren re hegren ; en van boven met ecn
fcherpcn Haab voorzien orn dezeive ergcns aan ce
han-
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hangen , (hy voorbeeld, aan cen overhangenclen tak
„ van cen Boom of jets dergelyks;) en cen Wetffeen„ tje, oin de fyne fnee aan het Sraal to geevcn; mitsga„ ders ock nog eenige vcrcierzels van 1\ifetaal; waaron,, der twee Metaalen Lepels boven al opmerkeiyk wa,, ren.”
Toen de Beer van Cuyck docze ontdekte Oudheden
gong bezigtigen, werden 'er reeds cenigen vermist , of
aan flukl:en gebroken gevonden; welk laatfle door zulke
ontdekkers meermaals gefchiedt, om dat ze; waanende
Goud of Zilver to zullen vindcn , willen beproeven wat
'er van de nal: zy. Zyn Ed. heeft deeze Oudheden,
die hem, 't zy dan geheel of aan , order her
oog kwamen, met oplettendheid afgctekend, en ze
warden hier in vier kopercn Plaaten dus medegedeeld,
Verder verleent hy ons, buiten de berchryving der voornaamffe ontdekte Stukken , eenige oudheicikundige aanmerkingen, welken ons dezelve nader leeren kennen,
en derzelver gebruik eenigermaate ontvouwen. — Gemeth nu de Metaalen Lepels, als boven gezegd is, in.
zonderheid opmerkeiyk waren , zo hebben wv gedagt
den Leezer geen ondienst to zulicn doen , met hem desaangaandc het hoofdzaaklyke van des Autheurs berigt,
als een itaal van deeze Bcfchryving Bier Oudheden, onder 't oog to brengen.
Vooraf reeds meldende, dat deeze Lepels zo weinig
van den alles vernielenden tyd, onder den grond gelee.
den hadden, dat ze, door de Boerin gefchuurd, en in
haarc least opgeflooten zynde, als nieuw fcheenen, geeft
'er de voigende befchryving van. „ De eetie Lepel
,, was vol kleine gaatjes, daar niet meer dan de pent
„ eener Spelde door kon; en beiden flooten zy zo net
„ in een, dat men, de ffeelen op elkander pasfende,
„ gedagt zoude hcbben, dat het maar den Lepel was:
In de
3, onder op de fteelen ftond ADRAXIVS F."
nadere ophelderende oudheidkundige aanmerkingen maakt
de Heel. van Cuyck gewag, niet aileen van de ondoorgefoam Lepels, welken do Priesters in den fleicienfehen,
Offerdienst gebruikren, die Sinzpula of Drankvaten gonocmd werden; maar tevens van fOorigelyke Lepels, als
deezen, die men Cola , dat is Zygvaten, of rergiettesten
beet.
„ Len felioone en groote Lepel, zegt by, zynde ee-
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ne zoort van zygvat of vergiettest , met veelerhande Figuuren doorgeflagen, doch driemaal zo groot als de onze,' met veel wyder gaten , wordc ons in afbeelding
vertoond, in de Oudheden van MONTFAUCON, III D. Bl.
In. Pl. LVII. - In dat zelfde Decl vinden wy,,
op Pl. LXIV, de aftekening van een Keteltje, waarvan
de Steel op de eigenfle wyze als het onze gemerkt is,
met het woord NARCISS. Byaldien dit Keteltje eene
maat zy,, dan zal het misfchien de Concha weezen, welke ons aldaar,, op Pl. XXX VII. voorkomt. Voorts
ontmoeten we alciaar, op Pl. L, eene afbeelding van
een optogt van Romeinfche Soldaatcn, die hunne noodwendigheden met zig draagcn ; beftaande in Berchuit,
Meel, Spek, gezouten Vleescli en Azyn , dien ze, met
water gemcngd, dronken. Under anderen neemt men
'er ook in waar,, de opgemclde foort van Lepels, of licvcr 7,9gvatcn."
„ Lou men, dus vervolgt hierop de Meer van Clock,
dit nagaande, 'er niet met ecnige waarfchynlykheid uit
mogen gisfen, dat de Romeinen eene gclielde maat Azyn, met een bepaa1d gedeelte water, moetende mengen op dat 'er niet te veel, of te weinig, van het een
of ander mogte zyn, zig daartoe van deeze Vaten, in
elkander geflooten, bedienden? De Azyn tog is, gelyk
men weer , met Infeden vervuld, en words , vooral zo
dezelve wat lang fiaat , drabbig: wanneer men nu den
Azyn, door den eenen doorgeflaagen Lepel in den anderen, lief loopen, dan verkreeg men te gelyk, en de
maat, en een zuiveren Drank. Dat ze althans gefchikt
waren voor een zeer dun doorzypelend vogt , is daaruit
blvkbaar, dat de gaatjes zo klein zyn, dat 'er naauwlyks een punt van eene fpelde door mope; des ze voor
alle lymagtige of dikke Vogten van geen gebruik geweest kunnen zyn".
Wyders geefc ons de Autheur, ter verdere ontvouwinge van 't gebruik zulker Lepelen, nog een uietrek.
zel van eene Italiaanfche Verhandeling door PHILIPPUS
VENETI gefchreeven, raakende twee nude Gereedfchappen , in 't jaar 1727, gcvondcn, by .Monte Pulciano (*).
De
(*) Een klein Steedie -op een berg in het Toscaanfche, aan de
grenzen van den lieritlyken Staat, dat wegens eene der beste
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De daarby gevoegde afbeelding dier Gereedfcbappen,
Welke de Heer van Cuyck ons hier ook mededeelt,
kornt al vry na ovLTeen, met die deezer Lepelen, en de
Schryver dier Verhandelinge houdc ze voor Lek. of Zygvaten , daar de Ouden zig van bedienden , om hunnen
Wyn te zuiveren , met Bien daardoor te laaten lekken,
in de Koppen of Bekers, van welken zy op hunne
Maaltyden gebruik maakten. „ De Ouden, naamlyk,
zegc by, byna alcoos hunne Wynen door het
„ t'en of ander been lekken; 't zy door eene zoort van
„ Teems, of wel door een Zak; van daar de benaaming
[zo veel als doorgezeegen Wyn.]
35 Lan Vinum Sagratum,
byzonder
hadden zy, by hunne MaaityWei
57 GereelfeLppen,
die met eene
den,
chartoc
aefc
liikte
35
„ menigte van kleme gaatjes doorgeflaagen, en min of
„ meet vercierd waren, naar maate van het vermogen
15 der I3ezitters." Volgens het Been de Heer van . Cuyck
verder uic deeze Verhandeling bybrengt, vindt men by
veele oude Schryvers melding van deeze Tafel Zygvaten;
wel byzonder gewaagen ze van een Kop, een Scliotel en
een Zygvat , als zaaken, die by elkander behooren, voor
verre ze gelvklyk op de Maaltyden te Bade komen.
Te weeten ; de Kop wend geplaatst op eene Schotel, of
op eenig ander Voetftek naar het maakzel van bet
Drinkvat, en dan fchonk men 'er in, door het Lekvat ,
om den Wyn aldus te zuiveren: iets , dat by de Romeinen althans min of weer noodzaaklyk was; zo om dat ze
hunne Wynen lang bewaarden, waardoor ze dik werden; als om dat zy 'er Kruiden, Bloemen, Speceryen,
Sneeuw,, Ys enz. in mengden. Eindelyk heeft men,
twit het bier bygebragte, nog aan te tckenen, dat men
deeze Lekvaten ook wel indiervoege inrigtte, dat ze tot
het gebruik der Keuken, en der Apotheek, konden diencn: als male dat men dezelven in laater tyd fchikte
tot Kerklyke gebruiken, vooral by de Mis, van waar
de Doorzygvaten zomtyds onder de gewyde Vaten geteld
warden.
Vraagt men ten laatfle, wat heeft men te denken, van
de byeenzameling, en bcdelving van alle deeze fiukken
in
footten van Italiaanfthe Wynen, die een aangenaamen zocten
VuLicm.AN Reisb.
fmaak en veel vuur in zig heeft, beroewd
door Italic, II D.
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in dat Bergje? zo is des Autheurs antwoord, en zyn antwoord heeft vry wat waarichytilykheid; „ dat dit Bergje de Begraafplaats geweest zal zyn van een Inwoon„ der deezer ftreeke, die aan de Romeinen bekend was,
„ of wel onder hen gediend had. Naastdenkelyk zal
„ men hem, of liever zyne Asch , alhier begraaven heb„ ben , met zyne voornaamfte gereedfchappen en ver„ cierzelen. Een gebruik , dat, gelyk bekend is, reeds
„ in de vroegfte Oudheid, by veele Noordfche Volkeren
„ plaats had.”
Inleiding tot de Algemeene Kerkelyke en Wereldlyke Gelchiedenisfen, door J. A. CRAMER. Eertyds Koningl. Deenfche
Hoofdprediker enz. enz. Naar den tweeden Druk uit /let
Hoogdeitsch vertaald. Met eene algeineene Voorreden van
CREMER J. z. Predikant te Heist in Staats-Viaantieren. Eerfte Deel. Te Amfterdam ,by H. Gartman, 1780.
Behalven het Voorwerk 406 bladz. in gr. oaavo.
Vemand , die zig eenigzins op het beoefenen der His11 toriekunde toegeleid heeft, is onkundig van den lof,
dien de beroemde Bosfuet behaald heeft , met de afgifte
zyner Inleidinge tot de Algemeene Kerklyke en Waereldlyke
Gefchiedenis ; als mode van 't gees de Proteitanten , (terwyl ze voor 't overige 's Mans `vVerk in waarde hielden,) gewoonlyk opgemerkt hakben , nopens des Hisfchops al te gunflige denkbeelden voor de Roomfche
Kerk, en zyn inzigt deswegens in dat Gefchrift, met
betrekking tot de inrigting van derzelver Kerkbefluur.
Op dat nu over 't geheel hooggefchatte Werk, dat niet
vender loopt dan tot aan de negende Eeuw, is dit van
den Hoogleeraar Cramer een Vervolg, gefchikt naar het
zelfde Plan, dat de Franfche Bisfehop zig voorgeiteld
heeft. Dc agting voor des Bisfchops- arbeid , benevens
het bezel van de misilagen, tot welken vooroordeel voor
zyne Kerk hem gebragt kan hebben, bewoog den Hoogleeraar, om dat geagte Werk in 't Hoogduitsch te ver7
taalen, to vervolgen, uit te breiden , en, op zodanige
plaatzcn, daar by 't oordeelde, te wederleggen
en te verbeteren. Dc uitgellrekte goedkeuring van des
Hoogleeraars arbeid , aan dat Werk te koste gelegd , heeft
nu voorts aanleidinz gegeeven tot eene Nederduitfche
over-
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overzetting van dit zyn Gefchrift. Maar hicromtrent
was aanvanglyk eene zwaarigheid: men had reeds cene
Nederduitfche overzecting van Bosfuets Gefchrift , en kon
4.1 as het Wcrk van den Hooglecraar, zo als by 't begonnen heeft, niet wel in onze Taal het licht doen zien.
Egter was dceze zwaarigheicl niet gewigtig genoeg, om
de bLoogcle uitvoering geheeleral te rug te houden: men
befloot des voort te vaaren, en alleenlyk de Vertaaling
van dat gedcelte uit to ftellcn, tot dat de omitandigheden het zullen toclaaten, bet zelve vooraan dit Vervolg to plaatzen ; kunnende de Leezer zig midlerwyl van
de croegere Nederduitfche overzetting bedienen. Ter
dezzer oorzaake neemt bet Gefchiedkundige verflag, in
dit eerfte Deel, zynen aanvang met het begin der negende Eeuwc; en men heeft geoordeq1c1 best te doen, met
de Verhanciehngen, wolken de Hoogleeraar by de vertaaling van Bosfuets Werk gevoegd heeft, ter gefchikter
plaatze in deeze Nederduitfche uitgave in tc vlcgten;
om .vervolgens het Werk van Bosfuet op zig zelve, zo
a ls her door den Hoog/ecraar in 't Hoogduitsch, en voorts
char uit in 't Ncderduitsch overgebragt is ,door den druk
gemeen te maaken. Agtervolgens deeze fchikking
Levert men nu in dit , en zo ook in de volgende Dcelen,
bet Werk Nan den Hoogleeraar insgelyks afzonderlyk;
bet well: de Liefhebbers der Historiekunde met vrugc
zullen kunnen doorbladcren; gemerkt 's Mans narpooringen gcnoegzaame blyken van zyne oordeelk.unclip oplettendbeid aan de hand geeven.
Wat nu war ders nog de fchikking zelve van 't Week
betreft , de Hoogleeraar volgt , als boven pzegd, des
Bisfchops Plan, dat drieledig is. Het eerfte verlccnt een
beknopt tyd- en gefehiedkundig verflag van 't beloop der
Kerklyke en Waereldlyke gebeurtenisfen : het tweede gaat
byzonder over de Historic van den Godsdienst ter oordeelkundige overweeginge van deszelfs veranderingen en
opvolgingen: en bet derde Lid ftrekt ten laatfte tot cene
ciergelyke ontvouwing van de merkwaarcligfle veranderinb<Yen welken de voornaarnfte Waereldryken ondergaan
hebben. Naar dat Plan /weft de Hoogleeraar ook dit zyn
Vervolg ingerigt, waaromtrent by zig , in zyne Voorreden, wat het hoofezaaklyke berreft, in dce,rier voege
iclaat.
„ Myn vervolg zal insgelyks uic drie AftWiingen be-
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itaan; waar van de eerfte een kort tydrekenkundig ontwerp der algemeene Kerkelyke en Wereldlykc Gefchiedenis zal weezen. (*) In dezelve zal ik de gewigtigfte
voorvallen, zo wel van Kerk, als Staar, near Dunne verfehillende tyden, zodanig trachten te fchikken, dat men
'er zig een recht en duidelyk denkbccld van kan maaken,
en dezelven in alle hunne gevolgen kan overzien. De
gefteldheid deezer Gefchiedenis, die meestendeels zo bekend niet is als dat gedeelte van dezelve het well: door
Boslitet befchreeven is, zal my, ten emde ik duidelyk
genoeg worde, hoodzaaken, om forntvds omftanclig,er te
zyn, dan by is; want indicn ik in deeze Afdeeling zo
kort als de Iisfchop wilde weezen zou myn verhaal noch
genoeg licht noch hevalligheid hebben.
De tweede Afdeeling vervat hefchouwingen, in welken ik my over de Lotgevallen van den Godsdienst met
deszelfs Waarheden , als mede over de Lotgevallen der
Kerk, die zeer naauw met de eerstgenoemden verkno.c.,ft
zyn , en byna uit elkanderen voortvloeijen , uitlaat. Dic
deel der Gefchiedenis is een ruim veld. Hier ziallen wy
cen grooter rykdom van voorwerpen, neer verfeheidenbeid en afwisfeling voor elken geest , die den Godsdienst
voor een waardig voorwerp zyner overweeging boodt ,
vinden. Bosfiiet heeft in deem) omtrek Met gearbeid.
Men kan echter de Lotgevallen, welken de Christelyke
Godsdienst, zedert den eerften Christen Keizer, heeft moe.
ten ondervinden, niet genoeg inzien en begrvpen, indien
men den toeftand van het Christendom, in de drie eerfte
Eeuwen„ niet zeer naauwkeurig kent. In de veranderingen van een Godsdienst heerscht dezelfde faamenhang,
welke men in de groocfte StaatsvervvisCelingen vindt.
Deeze komen niet op eenmaal te voorfchyn; en gaan
ook niet op cenmaal ten gronde; zo is ook de Kerk niet
op die vvyze , maar als by trappen , in dat groote verderf
gt.ftort , waarin zy in haarc duisterc tyden gedompeid
laee Das heb ik in dit gedeelte de gaping, welke door
(t)
B.,filet open gelaaten was, aangev
„ Voorts
(*) Dit eerfte Lid van het voorgeftelde Plan is in etlykc Tvdperken verdeeld, die, in 't verdere opftel van dit Werk, van
Deel tat Deel agtcrvolgd worden.
(f) .1`hsfu_t iramlyk heeft, gelyk de Hoogleeraar vroeger aanmak ,
1\ 0. 9,
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Voorts zal ik ook
de derde Afdeeling den grond.
31
flag des BisCchops volgen, de gewigtigfte voorvallen uit
de
merkt, om zyn byzonder inzigt, ter begunfliginge van de Roomfche Kett, niet to benadeelen , zig in zyne tweede Afdeeling,
met opzigt tot den Christelyken Godsdienst, inzonderheidbepaald,
tot de ,erfle oprigting der Christen.Kerke; zonder verder bykans
eemig ge'vdg te maaken van 't geen voorts in de acht eerfte Eeuwen opmerking vordert : 't welk eene gaaping in zyn Werk re
wege brengt." - De Histoderche trouwhartigheid , zegt de
Hoogleeraar, is in dit geval de eigenfchv van onzen Bisfchop niet.
Zyn tydrekenkundig Plan der gefchiedenisfen gnat tot op het (Ando der agate &taw. Daarin intiakt hy alleen -6 ewag van het geen
de Christelyke haare Bisfchoppen, en in het byzonder den
.Roonfchen Bisfchop, gunftig is. fly keot al te wel de gefchiedenis
der Kerk, dan dat by niet veele waarheden , die hen na:.-leelig
zyn, gezien zoo hebben; (loch hy durft dezelven or": niet vertoonen. Eiy wagt zig wel Urn zig als hunne openhdare vyand aan te
itellen; mar ftelt zig zo aan, 2Is of hy nicts van tun wist , en
gedraagt zig als zy, die lie y er zwygcn, dun ;cts ten nadecle van
butane vyanden zeggen, vermits zy voor dezelvem vreezen. Dit godrag ftemt immers met de vr;tten der fc:Ira . clerheid overeen ; want
ou de Dauphin, ter wiens onderwyzinge des Bisfchsys werk in.
gerigt was, (op dat ik deeze aanmerking met eon voorbeeld bevestige ,) de Bisfchoppen der Christenen, en hunne algemeene vergaderingen, voor de onfeilbaare Kerk, door welke de H Geest zy.
21C uitfpraaken doet , gehouden hebben, indien Bosfuet cleztiveu
onpartydig in hunne waare gedaante, indien hy het Karakter en
gedrag der Bisfchoppen oprecht afgefchilderd , en Lunne wyze
waarop zy waarheid en dwaaling onderzoeken , benevens die,
waarop zy hunne hefluiten in geioofszaaken opftellen, naar derzelver waare gefteldhAd veitoonci had? Om kort to gaan, de Bis.
fchop verfhat de kunst, oin alle de berichten to verzwygen , die
flrydig zyn, met zyne eenmaal anngenomen grondflelling: [te weeren dat de leeringen van den waaren Godsdienst, door eene onufgebroken opvolging van Bisfchoppen , altoos, in eene onafgebroke achtervoIging, onveranderd in de Roomfche Kerk bewaard zyn
ge,worden.]
Zie daar de oorzaak, waarom zyne tweede Afdeeling, waar•
in by de gevolgen van den Godsdienst befchouwt, geen gewag
maakt wegens den toefland van de eerfte Eeuw- der Christenen.
M, had den toelland van den Godsdienst in de eerile wereld , onder de Parriarchen en de Wet, als mode in ,de eerfte dagen der
-nieuwgeplante Christelyke Kerk, ,zo belchreeven, als Gefchiedenis hem denzelveu aantoonde ; -maar,waarom ontwierp by ons dan
do rolgende Lotgevallen der GO:Ilyke w2.arhodc;1 ender de Claris
reiVie Croneenten
Eirer 15 erne 4 ,1 V irg IWL W•tat V3 I) den
-
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de Gefchiedenis neemen, en uit derzelver oorfprong afleiden ; de voornaamfte karakters, die zy ons aanbiedt,
in het rechce daglicht ftellen, en daar zig eene ongedwongene gelegenheid aanbiedt, de byzondere wegen der Godlyke Voorzienigheid omtrent de Regering der Wereld op
te fpooren. .Bosfuet heeft in het flat van zyn Werk beloofd, over het verbaazend geluk van Mahoineth en deszelfs Navolgers te zullen fpreeken, maar by heefc zyne
belofte niet vervuld; dus zal ik over dat geluk, maar oak
over den Godsdienst van clenzelfden , wyl deeze beiden
zulke aanmerkelyke gevolgen gehad hebben , in hex olgende Deel breedvoerig genoeg handelen."
Naar deeze inrigting behelst dit eerfte Deel der Nederduitfche uitgave, dat, otn bovengemelde reden , ten
opzigte van het algemeen Gefchiedkundige met de negende Eeuw begint, in de plaatze, een kort tydrekenkundig verhaal der gewigtig ge Kerklyke en Waereldlyke
voorvallen , zedert het jaar Boo rot het jaar 1024 na 's
Heilands geboorte. En hierep volgen dan, in de tweede Afdeeling, eenige Verhandelingen, ter overwceginge
van de Godsdienst-of Kerkhistorie in 't byzonder , welken hier elf in getal zyn. By manier van lnleiding geeft ons de Hoogleeraar vooraf , eene befchouwing der lotgevallen van den Godsdienst in't algerneen,
en e -behandelt voorts de volgende onderwerpen, De
dwaalingen in den Godsdienst, onder de eerfte Christenen, teh tyde der Apostelen. De Godsdienst der Ooscerfehe wyzen. De dwaalingen der Joocifclie Seden.
De dwaalingen der Nazareen en Ebioniten. Dc Soften der
Gnostiken. De beftryders der Godheid van jezus Chris..
tus en der Drieeenheid, in de tweede Eeuw. De dwaalingua der Montanisten. De invlocd van de dwaalende
Seden der eerfte en tweede Eeuwe, op de lotgevallen
en leeringen van den Godsdienst. De invloed der Alexandrynfche Wysgeerte op dezelven. De dwaalende
Seven in de derde Eeuw, en derzelver invloed op den
Godsdienst. En eindelyk de dwaalingen, welken, door
de oneenigheden der Rechtzinnigen, in de tweede en
d erBisichop, welke zyne Historifche trouwhartigheid verdacht maakt.
Het gebouw is niet voimnakt ; by heeft te vecl buloofd , doch te
woord gehouden ; by heeft ons de gantfche Keten niet getoond , waarvan zyn perk en haar Geloof de laatfte fchakel ZOd

weezere?
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derde E-euw, of ingevoerd, of bevestigd werden. —
Hier by itaan vcrvolgcns nog etlyke Verhandelingen te
komen, welken mede tot de drie ecrfte 14:euwen betreklyk z\n -; die ons, met derzelver afgifte, wel nadere
gelegcnheid zulien geeven , om den Leezer eenig ftaal
van des Hoogleeraars manier van uitvoering te verlee,
nen; waar mede wy ons thans niet zuilen ophouden;
dam. wy , gelyk we 't raadzaamst oorcieelden, eenigzins
brcedvoerig geweesc zyn, in de opgave van 't oogmerk
en de inrigting van dit Vervolg des Hoogleeraars, op
't Werk van Bisfchop Eosfuet,

Bedenkingen over de eigentlijke oorzaak van Romens ondergang,
toep7sfelijk op Nederland , met een voorafgaand Vertoog over de
Staatkunde , door L. V. LIMBURG MATTHYSZ. To Utrecht, by
G. T. v. Paddenbarg. Behaiven de Voorreden irr Gladz. in Er,
oaavo.
gens deeze Bedenkingen van den Heer
Limburg is de ei\Jolgenlyke oorzaak, welke, in de eerfle pvan
i aats, den ondergang
van het Rotneinfche Ryk bewerkt heeft, te vinden, in de afgatrokken overna , uurkundige befpiegelingen van zommigen der zo.
genanmde oude Wysgeeren als waaruit grondheginfelen voortgekomen zyn, nadeelig voor de Zeden; welken, niet alleen ten op.
zigte van Rome , maar ook ten aanzien van alle Ryken, door at!e
tyden, wanneer ze heerfchende worden, gefchikt zyn, om een
Gerneenebest ten val te brengen. Nademaal nu die zelfde oorzaak,
zyns agtens, ook in ons Vaderland, hare nadeelige uitwerkingen
heeft, zo agt hy 't dienflig, de ontleding bier van der Natie under 't oog brengen, ten elude dezelve voor dat gevaar te waarfchuwen.
Zyn Ed. naamlyk befchouwt de befpiegelende afgetrokken overnatuurkunde als de grondoorzaak van het bederf der Zeden; your
zo verre zy aan!eiding gegeeven heeft, tot bet denkbeeld, dat
Deugd en Ond,ugd woorden yonder ziaa zyn; dat het voor 's menfchen geluk onverfehillig is , of hy der4gdzaam zy , don ni t; ja ,
dat de behendige ondeugd corder het tegenwoordige geluk, (en het
toekomende verwagt men niet ,) kan bevorderen. „ Ann dcze
„ flellingen is 't , zegt hy, dat Romen en Griekenland, brume Eu-.
„ veldaaden, hunne Tirannen, hunne fliafsheid en hunnen gehee,, len ondergang te wy;en hchhen." Daarbenevens goat by nog
een fly vender, en bekkeert, dat de overratuurkunde , niet
alleen zo als zy, door Epicuur,, Arcefilas en Pyrrho is voorgedraagen, ten uiterftc fchadelyk is; maar dot zy ook, in de handen
pan (19 kundigkle en deegdzaainac tuaanen, roger nadeel don voor4e1
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deel toegebragt heeft; dat zy noodzaaklyk dit nadeel moest toebrengen, en, (te ver getrokken J dat kwaad ten eeuwigen dage
voortbrengen zal. — Men heeft egter deeze zyne (telling niet
te wyd LOC te breiden; want vraagt men, zyn dan alie zogenaamde
bovennataurkundige befpiegelingen te wraaken s zo is zyn antwoord. „ Neen , niet volfirekt; want indien men , bij voorbeeld,
„ de beginzelen der Zedekunde en der natuurlijke Godsdienst zo
„ noemr; doze zijn voorzeker niet te laken; hoe zeer zij enkel
naarmate van hare duidelijkheid.
„ te waardeeren
„ Maar ik veraa bier, door de eigentlijke overnatuurkunde, voor•
„ namentlijk het geen de geleercien Monadologie, of de kennis der
5) geestlijke en enkelvoudige fuVlantien noemen , en de Theolog,ia
„ Naturalis of de Philofophifche Godgeleerdheid , dat is to zeg„ gen niet alleen de weetenfchap van het zvN, maar van de
„ hoedanigheden van een oneindig Wezen, en de Pneumatologie of
„ de Le,r der Geesten. — Die overnawurkunde , welke
„ handeit over zaken, die nict dan op zeer afgetrokkene befpiege„ lingen zijn berustende; over zaken, waar van de mensch, met
„ geen mogelijkheid, eene reek grondige kcnnis kan verkrijgen .
„ ow dat by ze zig niet, dan in 't afgetrokkene, kan voorftel„ len.” — Ooze Autheur heeft des bepaaldlyk bet oog op die
duistere, ingewikkeide, te fterk afgetrukken overnatuurkundige,
befpiege:ingen; en, fchoon by zig nu en dan war te aigemeen en
te flerk uitdrukke, ftelt by egter zyn gevoelen,nopens den fchadelyken invloed van zodanige befpiegelingen, in eei) vry gunftig
licht; ter waarfchuwinge van de Natie, otn daartegen op haare
hoede te zyn, op dat de zedenloosheid geen verder veld winne.
Niet ongevoeglyk paart de Heer van Limburg, by deeze zyne
Be:lenkingen, zyne Proeve over de Staatkunde, insgelyks tegen de,
zedenloosheid ingerigt; als waar in by ten duidelykfle doet zien,
dat de Staatkunde, indien dezelve niet op de Zedekunde gegrond.
vest zy, niet flegts als eene fchadelyke, maar tevens als eene ongerymde , beuzelagtige, en niets beduidende, Weetwafchop befchonwd moot worden.

rolitike Brieven over verfcheiden gewichtige ander! erpen , betrekkelyk ,
zo tot het Staatkundig als iluishoudelyk heftier der Republiek.
Door Jonkheer L.
Grave van
Extraordin.
Road van Z. I). H. in den Graaflyken Hove van Culenburg , enz.
Lerfie Stukje. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg, 1780. In
grout octavo 64 bladz.
113.
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de afgifte van dit Stukje, vangt de Grail van Nasfau la
MetLeck
eene nieuwe briefswyze behandeling van nuue anderwerpen aan , in welker overweeging de Natie geagt mag worden
ocn onmiddelyk belong te hebben. Hy ftelt zig naamlyk voor ,
Dd 3

398

NASSAU LA LUCK

onze aandagt te vestigen, niet als voorheen, grootlyks op de
Staatkunde en Belangen van andere Mogenheden maar ,, op de
„ eigenlyke Staatkundige belangen, en eenige PoitiCten, hetreklyk tot bet huishoude!yk heftier van ons Vit'erland". Ointrmt
5.
Stu ken van die natuur ftaat hy, van tyd tot tyd, zonder zig
egter aan tyd of ftoffe te bepaalen, zyne gedagten openlyk ter
tcetfe visor te draagen Het ontwerp heeft zeker lets aanlokkends;
en de manier van uitvoering, voor zo verre d t eerfte Stukje lets
uitwyst, zal , vertroun'en we, gevallig zyn, voor hun die finaak
hebben, in deeze foort van navorfching.
Zyn Ed. fchikt dit eerfte Stukje, tot een onderzoek , in hoe v. rre de Cumu(aiie of ophooping van veele Ampten, op ten Perfoon,
9tuttig of fchadelyk zy? en beweert, dat 'er zeer billyke reden
zyn, die toonen, dat deeze Cumulatie van Ampten allernadeetig4
is. De reden, welken by, ten bewyze let van, breeder uitgeNverkt, bybrengt , zyn de volgende. „ r. Het groot crediet, en
de groote invloed in zaken • die iemand daardoor verkrygt,
kan wel eens nadeelig voor het Land zyn. 2. Het Land loopt
daardoor gevaar van , zo niet kwalyk , ten minfte maar tamelyk
wel gediend te warden. 3, 'Er kunnen hierdoor groote vertra.
,, gingen in 't afdoen van zaken, zo in het Staats . als Burgerbe,, flier, te weeg gebragt worden. 4. Veele Steden en derzelver
,, Burgers of Inwcymers lyden daardoor merklyke fchaden. 5. Zuiks
31 is der Populatie hinderlyk vermids het veelen van een middel
it van beftaan priveert, en van 't huwelyk af houdt. 6. Het neemt
„ de Emulatie of den nayver grootendeels weg. En eindelyk 7.
„ het moedigt aan den eenen kant de weelde en de prachi te veel
„ aan , terwyl het aan den anderen kant veele berooide Famielen
,,, en Huisgezinnen veroorzaakt." Ooze Autheur „ deeze
reden hondig aangedrongen hebbende, merkt 'er verder nog by
aan, dat deeze Cumulatie der Ampten altyd veel nadeeliger is in
een Gemeenebest , gelyk bet onze, dan onder eenigen anderen Regeerings% orm. Poch by hat dit, als buiten zyn tegenwoordige
beftek , voorts aan zyne plaatre; en beantwoordt wyders de voorna Infle re len, die men gewoonlyk, ter begunftiginge van de op/looping veeler Ampten op een Perfoon, te berde brengt; mitsgaders eenige vraagen, die by begrypt , dat men hem ligtlyk , nit
lam fde van zyne gezegdens nopens dit onderwerp, zou kunnen
voorftellen.
Zyn Ed. bebandet dit Siuk, zo van den eenen als anderen kant
met Cene onkwetshaare befcheidenheid, zelfs in pointen, die men
eenigzins teder zoude mogen agten Op byzonderheden in deezen
ftaan te blyven , zou oes te wydloopig (lc= worden , de Leezer
dient ze in 't geheele verband, Fret de bcantwoording der tegen,
bedenkingen , na te gaan. Alleenlyk kunnen wy, d,ar 't ter nadere ophelderinge van 's Mans algemeene at keuring van de Cumulade der Ampten ftrekt, Met wel afzyn van de eenige exceptie,
welke zyn Ed. eaent plaats te mogen hebben , nog te melden.
„ Daal-
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„ Daar is, zegt hy, een eenig geval , waarin het geoorlofd zou
kunnen zyn , een tweede Ampt aan iewand te geeveo; namenlyk;
wanneer de posfesfeur van een Ampt nit de daaraan verknochte
jaarvvedden , geen re 'elyk beflaan kan hebben. Dan geloof ik, dat,
zonder myne g onden t?gen te fpreeken , aan zodanig Amptedaar
een tweede post zou kunnen gegeeven worden , ten einde, door
deeze vermeerdering van inkomen, hem dat geene te bezorgen,
't geen een Amptenaar , en wel niet minder , mag hebben, om,
zo by een fatioenlyk Man is, als zodanig te kunnen
Evenwel voeg ik 'er dan deeze hepaali::g by, dat het tweede
Ampt niet heel groot of lucratief moet zyn, en vooral van dien
cart, dat by het gemaklyk en goed, gelyktydig met zyn eerfte
A ,, pt , kan waarneetnen, zonder den van beiden te moeten verwaarloozen, of cp eel" ander te laaten aankomen."

Ordres en korte Infiruetien, betrefende den Krygsdienst ter Zee,
door den !VI E 1. Gel), Geftr. Heer j. n. V. KINGSBERGEN, Commandeur der Militaire Ridder Orde van St. GEORGE van Rusland,
en Capitein ter Zee, in dienst van 't Ed. Mog. Coll. ter Admiraliteit, refideerende binnen Arnfierdam; in 't Licht gegeeven door
S. GEERTS , Commandeur ter Zee, enz. Te Amflerdam , by J. Morterre, 1780. Behalven het Voorwerk .rso bladz, in gr. °dare.

naar het de zaak van Lieden van de Pen niet is, te beoordeelen

het geen Mannen van den Degen, raakende de uitvoering van
bun maar al te dikweif noodig, ch altoos fchrikbaarend Metier,
op het papier brengen ; ?Alen wy ons niet vermeeten over le
juistheid van dit Gefchrift te oord,T2en, Aangemerkt de agting,
welke de wel E:i. Geb. Gestr. Heer VAN KINGSBERGEN, door
zyne dapnerheid niet alleen maar tevens door zyn beleid , en gemgelde uitvoering van zyne b d yven, verworven heefr; mag men,
nan 'c ons voorkoint , w,l vertrouwen ,dat een Gelarift van zulk
eene natuur, nit zodmig eene h nd , eene aigeineeie goedkeuring
verdl 'nt ; fchoo ., 'er al hie: of daar lets in illogic voo komen, waar&intent des kundigen ve fc' iliende zouden kunnen denken. Jonge
Zeelieden, wi.r zaak bet is ,
op eene geregelde kennis van
den Zeedienst toe te vooral de zulken, die eenig hewind
in den Krygsdienst ter Zee wenrch,, n te voeien. vinden hier byeengebragt , de inrigtingen , welken een ervaaien en doorzigrig
Krygsheld goedkeuit; die hy, als de hesten door hem geoordeeld,
zynen Officieren en Aclelboiften gegeeven heeft, um zig naar dezel(*) Dit had zyn Ed. vrou7er bepaald, op een jaarlyksch inkomen van
f s000 - -; noMeelende dot by , die dArvan Met leevcin Lao , ook met twee
of driemaal zo veel wel te kort
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zelven te gedraagen. Dit pryst de uitgave deezer Inftructfen ten
iterkfte aan; en veelen, dezelven nuttig in 's Lands Zeedienst
bevindencle, zullen het den Commandeur GEERTS danklyk erkennen , dat by dit Stukje, door het veelvuldige overfchryven meer
of mrn verrninkt, van feilen gezuiverd , door den druk gemeen
gemaakt heeft, om te meerder en beter dienst te doen.

Leevensbefchryving van eenige voornaame Ineest Arederlandlche Man71871 en Vrouwen.
Egte flukken opgemaakt. Zevencle Deel.
le Anil. by P. Conradi, en te Harlingen, by V. v. d. Plaats,
1780. In gr. 8ro. 348 N.
Van voornantne Mannen en Vrouwen , in 's Landsgerchiedenisfen of in de Jaarboeken der Geleerden vermaard , het nieuws
te zeggen, v :t bez ra,airlyk , of de Opfteller moet het zondelling
pink aanteiTen , nog onbekende berigten, te ontvangen : een geluk welk meermaalen gehoopt than verkreegen wordt.
In welk geM men zich met het oude en bekende moot vergenoegen. Dit ondervcnden buiten twyfel de Vervaardigers van het
Work, walks \Tilde Deel wy thans aan kondigen. Althans ons is
hot, in bet doorleezen van dit zo wel als de voorgaande Deelen,
&is voorgelcornen. Gaarne zouden zy, buiten twyfel , ons
meer nieuwigheden, u;t egte befcheiden opgemaakt gefchonken ,
gaarne zouden wy ze ontvargen, en bier uit gelegenheici , tot eene
hyzondere aanpryzing deezer Leevensbefchryvingen, ontleend hebben. -Din =trent deeze verdienflen itaat dit Deel met de
voorige gelyk.
Een vry breed verfl;ig van Keizer CAREL DEN VYTDEN maakt
coin ent een derde van dit Stuk uit : voorts ontrnoetten wy bier in ,
JUSTUS VAN EPFEN, Graaf FLORIS DR IV, M. B. VAN COE110ORN,
IKORNE.LIS
ROMP , LODEWYK BOISOT, GERARD REINST, Prins
FREDERIK HENDRIK, RYELOF VAN GOENS, 300ST BANCHERT,
RENDRIK BROUWER.

Altoos hebben we in onze Letteroefeningen eene Leevensfchets
overgenomen; en daartoe, doorgaans, zo veel de verfcheidenbeid
toeliet,.de kortfle gekoozen, dit doen wy wederom met bet grootfle gedeelte des Leevens van GERARD REINST, Gouverneur van
Nedrlands Indien, te plaatzen.
,, GERARD REINST, gebooren te ilmflerdam, en een dier Bewindhebbers , welke oruiddely% na 't verkrygen van het Oetrooy
tier Maatfchappye waren aangefteld, word door de Kamer van Zeventienen, op den 20 February 1613 verkoozen tot Opperbeflierder van Ncerlands Ind'en , vc,or dea tyd van vyf jaaren , den tyd
tot zyne uit- en t'huisr:,is l y2noodigd , cidar Met Onder hegreepen.
Van zyn kart was by tot Lezen vyfflarigen dienst vet bonder' ,
terwyl de Maatfehappy hem naar weli,levallen ken I:troepen. Voorts
'WU!
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warden hem nlle Maanden toege l egd 7 00 guldens, en 's faarlyks
too° voor zyn tafel. Ook bchieldt by de vry:cid, oin, by zyne te
rughomst, zyne plants , als Bewindhebber ter Kamer van Amflerdam, weder in bczit te ;icemen, al ware het dat zy by een anther
bezet, en de Kamer, welke uit twintig, leden beflaat. voltalig zyn
inogt. Van der Sta-ten wege werd by ook befchonkcn met e.:0
gouden Keten ter waarde van loo p guldens , en eenen fraayen
Eerepenning , met belofte, dat zyne Roode dienften niet onbeloond
zouden blyven.
„ De Heer REINST , voorzien met eene Commisfie, door den
Prince Maurits getekend , en met fchriftlyke orders , opgefleld
door de Kamer van Zcventienen , en hevestigd door Hun How;
IVIogende, voor wien by ook den gewoonen eed hadt afgelegd ,
vertrok den 2 July des getnelden Jars , nit Texel met eene a Inzienlyke Vloot , en ankerde to zyner tyd by de Eilanden van Caap
Verd, Annobon en Coinorra, alwaar by zich voor eenen maaigen
prys met een grooten overvloed van verversfingen voorzag.
„ Na een maand vertcevens in de haven van Gomorra, begaf zich
hier
de Hollandfche Vloote naar den mond van de Roode zee:
toe waren derzelver havens niet bezogt door Hollandfche
pen : waarom men den Capitein van het Schip Nasfau, Pieter van
den Broek, beval, om met de waard:gheid van Capitein Major,
vender op te zcilen, en onderzoek doen, naar den art des licopbandels en der Havens , mitsgaders de voordeelen, die men daar
zou kunnen behaalen. Hy bez , -)gt Aden, Chihiri, en Gutfini of
Risfen, en Iiet Faéloren op de beide eerfle plaatzen, zo dat men
Reinst moot befchouwen, als den Stichter van den Nedeilandfchen
jCoophandel op de Roode zee.
„ De Generaal bads ondertusfchen zyne reis vervcrderd near
Java ,en werd te Bantam plechtiglyk ingehuldigd, door zynen Voorzaat Pieter Both, op den 20 December 1614. Hy begaf zich hier
op na Jacatra, en (loot tnet den Koning dier plaars een nieuw verbond , en ging noch in diezelfde maand, aan 't hoofd eener Vloote
van elf Schepen, op reis na Banda, oin de Inwooners van dat Eiland , die de Maarichappy reeds meermaalen beledigd hadden , te
tuchtigen. Terwyl by zich noch voor Jacatra ten anker bevondt,
verfcheen aldaar van den Brook , die met zyn Schip nit de Roode
zee te rug keerde, en aldaar in 't bevorderen des Koophandels,
naar genoegen , was geflaa0; thans kreeg by order van den Generaal om het Eiland Bonton op te zoeken , en aldaar een nieuw
Comptoir te flichten. Deezen last volbragt hebbende, kwaw by,
op den 6 April 1615, voor Amboina ten linker, en voegde zich ,
twee &igen lancer, by den Generaal Reinst, eie zich met zyn
elf Schepen naar de Eilandcn van Banda had begeeven ,en thans
onder 't Fort Nasfau op 't eiland Neira voor anker kg.
„ Terwyl de Generaal op Amboina was, deeds by van daar deEngelrchen verhuizen, welke zich daar zogten to vestigen. en met
wien de Eilariders reeds begonnen to handelen, niet tegenftaan-
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de zy een verbond met de flollanders had 'en geflooten, volgens
we e k zy denzelven den vryen handel in kiutcinagelen , met uitfluiting van alle andere Volken, h dden afgeitaan.
Op den dag van 't vertrek des Heeren Reinst van Ambnina brak
de Bandafche vuurfpuwende berg Goutiong Api los met eene groote hevigheid; reeds zescien jaaren lang hadt het vuur gefineuld;
maar woedde thans boven maate , met het opwerpen v n cugewoon
zwaare fteen ftroomen van asIche. Het Fort Nasfau wierdt
zodanig van deeze verbtende ftoffen overftel, t , dat het gelchut,
onder de puin hegraaven, 'anger) tyd onbruikbaar bleef. In 't
midden van eenen hevigen oorlog, die t h ans, van den kant der
Bandanen, met zo veel geweld als itnmer werdt gevoerd , zon
dit toeval van eene zeer nondlottige uitkomst voor de bezetting
hebben kunnen zyn , indict) zy niet zulk een onverwagten bynand, door de komst des Heeren Reinst, hadt gekreegen.
„ Op den 14 May zondt de Gouverneur de Schepen Nasfau,
EO!us , Neptunus en de Morgenfter, met twee fregatten , een
bark , en twee gewapende floepen am de Bandafche vesting
Put° Ay te veroveren. Het krygsvolk ftond onder bevel van
Ad,. ; aan van der Dthfen, ten getale van 900 man. Het anker
was naauwlyks geworpen , of men trad eau land, en veroverde
ras de vyandlyke verfchansfingen : toen word het holwerk aan de
Rivier aangetast, en, niettegenflaande eenen hardnekkigen to=
geffiland, met den degen in de vuist , na verloop van een half
uur , gewonnen. De Japanfche hulpbenden der Maatfch tppye wa•
ran de eerften , die 't Vaandel op de vyandlyke wallen plantren,
geen hen zodanig verfchrikte , dat zy de plaats overgaven, en
zich met eene verhaaste vlucht erfchoolen in het vbergte.
„ Dit eerfte voordeel eindigde ondertusfchen in eel zwaar
verlies: want de Overwinnaars afgemat door de heevigheid des
Aanvals , en de vlugtende vyanden weinig acinende, waren niet
genoegzaam op hun hoede. Ras b.fpeurden dit de verdreeve.
non , welke daar op in groo e ftilto van de landzyde te rug eeerden. Aan deezen kant de- Fortresfe , die alleen met een moor
van den zeekant was afgercheiden , vonden zy in 't geheel geen
veachten, en bezetten dat gedeelte dus gemaklyk ; bier op itaken
zy den brand in de Node, en in de vo Sri aad-Imizen , gevuld
met noonnuichaten , rys , nage's en andere droogeryen , en fchooten
teffens dapper op de Hollandes, welke hyna verfliktea door den
damp der brandende ftoffen, welken tie landwind naar hen toedreef,, en ras gedwongen werden da plaats met fchande te verlaa.
ten , op den denten dag na verovering. De vesting was door
do Hollanders i n genomen , alleen met verlies van y dooden en 16
gek wetften , ma r in hun afwyken hadden zy wel 27 der eerften
en 70 der laatflen terwyl hun de meeste fchade werd toegebragt door twee der hunnen, die tot de 13andafers waren over,pIoopen , en needs op de Hollanders uit eon boom vuurden.
„ Deeze rampfpoedige tyding kwam to Neira calms, met de.
ge-
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gekw'etften, 't welk geen klein verdriet by den Generaal Reinst
verwekte, die 't zich te wyzen hadt, dat by deezen aanval niet
in Perfoon had beftield, niettegenftaande hem zulks door van
den Brock op 't fterkst was aangeraaden , zelfs met by% oeging,
dat die geene, Welke hem zulks afrieclen, zyne heimlyke vyanden
waren. Voor 't overige waren de troepen zo afgefchrikt door
deeze ongelukkige uitkomst, dat zy, geduttrende dit geheele jaar,
tot geene onderneeming van belang konden hewoogen worden:
hetzelve was ook het laatfte van 't leeven des Generaa!s, die op
den 27 December te Jacatra aan den rooden loop kwam te fterven.

Historisch Onderzoek over de Speelkaarten. Uit het Fransch ver
taatd. Te Utrecht by H. v. Emenes, 1780. Behalven 1i; Poorbericht 95 blade. in octavo.
Veelal belt men over tot het denkbeeld, dat het thans gebrui' kelyke Kaartfpel uitgevonden zou zyn, ten gevalle van den
Franfchen Vorst , Karl den VI, om hem, in zyne zwi!arinoedigheici, waarin hy,, in den jaare 1392, gevailen was, eene nieuwe,
foort van uitfpanning te. verleenen. Dan de Heer Bullet, die
dit Historisch Onderzoek in de Franfche taal gefchrceven heeft,
heweert op vry geeieri grond, dat men den tyd deezer uitvindinge eenige jaaren vroeger hebbe te flelien, en wel cinder de
rcgeering van deszelfs Voorganger en Vader Earel den V, die
it 't jaar 1380 overleed. Hy tcOnt dat 'er reden zyn, die ons
tot dat tydflip leiden; en wel byzonder, dat men uit het verbod
van Koning Karel den V, nopens de Lorfpelen, benevens die
van behendigheid, order welken het Kaartfpel niet voorkomt,mag afnecmen, dat het zelve diestyds, te weeten in 't jaar 13(59,
Iv% niet uitgevonden was. Maar dat het verbod van Tan den!,
Koning van Castiiie, becrefiende het Kaartfpel, in den jaare
1s87, aan de andere zyde uitwyst , dat het Kaartfpel toen reeds
nit Frankryk in Spanje was overgegaan; des hut reeds algemeen
geworden wale y our het jaar 1392. Nademaal dit nu eenig tydveiloop vereischt, en het niet te veel fchynt, daarvoor cene
reeks van to A 12 jaaren te ftellen, zo kunit het hem voor,
dat men den tyd der uitvindinge na genoeg moge hepaalen, op
=trent vier of vyf jaaren voor den dood van Karel den V.
lh ontvouwinge bier van, voorondeifteld behhende, dat het
Kaartfpel in Frankrylt uitgevonden zy, brengt by verder de be.
wyzen te berde, die deeze voorotidetftelling wettigen; en pat
dan voorts de fchikking en 't inzigt van 't Kaartfpel na ; 't welk
egter grootlyks in gisfingen beftaat ; moat cmde:tusfchen nog al etlyrc byzondc.'rheclen behelst, die het boventlzank:e bewcerde begun.
Etigen.
[let geheele onderwerp, 't is want, is van geen.
Groot aanbet:Irg; den tiger kitkar 't ii.aartipet zo aigcmeen geworcica
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den zy, verdient deszelfs eerfte oorfprong, nog al eenige nafpoo.
ring; en men lets) dit Stukje deswegens ev, n als men ter uitfpanninge fpeelt, in een uur van niffpannende:oefening, ter nafpooringe
deezer uirvindinge, met genoegen doorblacleren.
Wyders he p.lst de Franfche uitgave van dit Gefchrift nog eenige uitleggingen van Spelen met de Kaart , en daartoe behoorende
fpreekwvzen; dan de Nederduitfche Vertaaler heeft dezelven
meerendeeis act, rvege gelanten, on) dat ze by onze Natie weinig
of ni e t in gebruik zyn; maakende ilegts nog eene korte melding
van de fpreekwyzen in het onder ons gebruikelyke Piquetten, en
het Hombre Snel. — En 't gewagen hiervan herinnert ons, daar
wv van dit Artykel flonden of te ilappen, eene gisfende ve,klaaring , welke de Heer Ve r taaler in eene aanmerking plaatst, raakende
ale henaaming van Boer, die wy hier te Uncle aan den derden perfoon in 't Kanrtfp.1 gceven, welke ons-te aanneemelyk voorkomt,
am ze niet nog onder 't oog te brengen.
„ Waervan daen, zegt hy, by ons die naem van Boer gekomen
is , aen de derde prent van ieder der vier foorten van kaerten, is
any, en ik geloof ook aen elk , onbekend. Doch dewyl veele menfchen dien niet den Boer maer den Boef noemen , geloof ik dat
dit in onze rel de reehto naem is. Volgens den Heer Bullet
heeft men, owtrent de Fr niche benaeming Valet, gale te (hen,
dat dezelve in de oude Franfche tael geenen knecht, maer eenen
jon-en H er betekende. En hier van zegt . du Cange, in zyn
Glosfaire des vieux Mots, ac!)ter Pille-bardon, op het woord Valet, ddt de der .e pert on in de Speelkaerten, die in het Fransch
met dien naem genoemd words, niet beteekent eenen knecht,
maer den jongen Heer, die de Zoon is van den Roiling e,) Koning4). Het wooed Boef n u.betekent eigenlyk in onze taal een jongetje, en in die be;ekenis words het nog dagelyk door de Duitfch en de Zwitfers gebruikt." [Vergel. Kilianus , op 't woord

Boef.]
Het Oor in 't Kabinet , of geheime Zamei!fpraaken, betreffencle den
toejland van Am tika , de oorzaaken van den tegenwoordigen Oar, de jlaatsinzichten van de Europeaanfche 'Mogentheden by
denzelven ; mitwaders de gevolg:-n, ovelke de tegenwoordige
groote vbeurt . nisfen behoorden uit to leveren tot het weizyn vait
het menfchelyke gejlicht. Uit het Engelsch vertaald. London
printed for J. Bew. In groot obJayo 126 bladz.
eue Nederduitfche vertaaling van 't reeds vroeger gemelde D
tin de l' Amerique , d it den Hollandfchen Leezer beter luidt,
dm de onlangs aangekondigde Vlaamfche vertolking. Des meo 't
met meet genoegen kunne doorbladei en ; on) na te gaan in hoe
verre de nieuwsgierigheid 'er voldoening in vinde; waarvan wy
eater, vol gens ons voorheen gezegde, den Leezer niet veel Runnel) bcloo ■ en M.
Zie boven,

41 en x'6.
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MICHALI LIS Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden. In het Nederduitsch overgebragt.. Ill D. I St. Te Utrecht , by
de Wed. J. v. Schoonnoven , 1780. Behalven ene
Voorreden van 16o bladz. nog 1°6. bladz. in gr. octavo.
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Vadien dic gedeelte begins met den aenvang van Mo.
zes tweede Bock, genaemd Exodus; dat, behalven
het gefchicdkunclige van het Israelitilche Volk, behelst
de cerlie grondlegging der zogenaemde Mozaifehe Wet,
welke, in de volgende Boeken van IsraOls LeiLlsman,
verder uitgcbreid of nadcr ontvouwd word; zo plaetst
de Heer de Perponcher ene welgepaste Voorreden voor
dit Stuk , rakende dic onderwerp. Voor de vertaling van
't Bock Genefis gaf ons zyn Ed. een inzicht van het be.
doelde van dat Geichrifc, 't welk hem opleidde, ter
narpooringe van de opkomst en eerfle vorderingen der
menschiyke maetichappye, naer uitwyzen van 't vcrflag , door Mozes, van 't vroegere voorgevallen gege.
ven. Wy hebben die Voorreden met nut doorbladerd,
dezelve uit dien hoofde aengeprezen (*); en vinden ons
gedrongen de tegenwoordige even zo den Lezer ter
overdenkinge aen Le bevelen; gemaekt ze daedlyk diem,
em ons een geregeld denkbeeld to doen vormen van de
Godlyke Wetgeving, en daerop gevestigde befliering
van Abrahams Zacd, uit den zoone der bclofte lzaac,
na wyze voorafgaende fchikkingen, tot een afgezonderd
en gevestigd Volk gemaekt.
Op deze voorafgaende fchikkingen filet ook de Heer
de Perponcher in de eer1te plaetze het oog, na enige aen.
merkingcn over de Wetgeving in 't algemeen, en de by.
zondere gezichtspunten, uit welken men deze vier laetfte

(*) Zie Medea. Vaderl. Letteroef. VII. Deel. bl. $41-548
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Ile boekcn van Mozes heeft te befehouwen. Zyn Ed.
doet ons opmerken, hoe de komst van Jacobs Gef1acht
in Egypte, deszelfs verblyf aldaer,, en de lotgevallen
der nakomeliv.en, zo gunftige als ongunfLige, wezenlyk dienden, orn aen dit Gefiacht ene Volicsopvoecting
te geven; en het zelve zulk een Volkscharader te laten vormen, als best gefchikt was, voor hunne toeko.
mende beflemming van een voor altoos afgezonderd,
verenigd en vastgevestigd Volk. - Hier door ,
zegc hy, dus voorbereid zynde, was nu hunne verlosfing aenftaende. „ De belofte aen Abraham, weegcns
,5 de vermeenigvuldiging zyner nakomelinefcnap , ge„ daen, was nu tot eenen merkelyken trap vervuid.
„ Die van 't land Kanalin aen dezelve rot eene vaste
„ bezitting te geeven, was derhalven de eerfte, wel„ ker vervulling, in 't ontwerp der Voorzienigheid,
volgen moest, urn den weg tot die der overigen te
33
„ baenen: en Israel moest niet alleen tot een gevestigd
gemeenebest , maer ook tot eene geregelde kerk
33
worden , op dat, uit derzelver fchoor, de zeegen
3)
aen Abraham, voor 't gehecle mena.chdom beloofd,
3)
„ eens te voorrchyn komen mogt." 1\l'a een algemeen beknopt voorfiel van de dacrtoe gernaekte
fehikkingen, en dee-vervulling bier van in de volheici
des tyds; 't vvelk de oprichting van dit Gemeenebest,
niet alleen voor Israel , maer ooh voor 't geheele
Menschdom , gewigtig maekt ; merkt ooze Schryver
aen, dat die Volk en deze Staet, op zichzelve geno_
men, mede veel aenzienlyker was, clan zonamigen
len beweeren. „ Een regt denkbcteld , vcrvolgt hy,
„ ,van de ligging en grenzen van desze!fs land, zou al!) les wat de beftryders der Heilige SchriFten, tot deszelfs verkleining en verfmaeding gezegd hebben, te
3)
gelyk met de tegenwerpingen, teegen de hum zo on,'
gelooflyk voorkomende getallen van deszelfs inwoon3)
ders, ten tyde der Koningen, voorgekomen, of nit
3)
den weg geruimd hebben. Want de Israelitifche
I)
grenzen, zo als zy door Mozes bcflemd en zynen
33
33 Volke beloofd waren, hevatten een zeer uitgeflrekt
gewest, dat zeer voordeelig geleegen, grootendeels
P)
oak zeer vrugtbaer was, en waervan de landpaelen,
„ door de natuur zelve aengeweezen, even nit dies
„ hoofde, van de meeste kanten gemaklyk te verdeeas di-.
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digen waei-en; tcrwyl ze het ook tevens den Volke

en deszelfs gehieders mocilyk en ongeraeden rnaekten,
deeze paelen cc buiten to treeden, om verdere veroveringen Le doen. Eerie dubbele weldac4, door den
Wetgeever aen zyn Vo beweezen, wyl by daer„ door tevens in deszelfs veiligheid voorzag, en de zo
verdcrflyke zugt tot veroveringen beteugelde.”
er duidelyker ontvouwinge hiervan geeft de 'leer de
Perpon:her ene korte befchryving der getteldlicid van dit
Cewcst, met nevensgvende aenmerkinru over het regt
der lsraCAiten, 0.11 zich dat land toe Le eigenen , en de
wyze, op welke zy zich in bet zelve gevestigd hcbben.
Dacraen hecht by voorts ene uitfielcende helebryving van 't character van Mozes, welke bier bovenal in
acrilncrking komt; als zynde by do hoofdperfoon, leids•
man, q ichter, en, onder Gods heftier, de Wctgever van
dit Volk. En hierop laet zyn Ed. dan volgen ene uitgewerkte benandeling der Godlyke Wcitgevinge, en der
inrichcinge van Israi;ls heftier, zo ten opzichtc van het
Gods iienitige als SL.etkundige, niet alleen met betrekkinge tot Isri,e1, maer oo, ten aenzien van het geheele
menschdom, in l: sere cf;gen; naec het tweeledige oogmerk, dat God' zich van den beglmic voorgefteld had,
met bet o-pricht Lin van de Israiilitilche p erk, en den
Staet van tut Volk.
Op de vooritelling van dit alles, dat ons meormaels,
opleidt, om ons to vii;-wcinderen , over de fehoonheid,
voilnaektheid en wy/e inzidtrep der Mozariche huishoudinge , komt eigenaerti: i overweging , hoe de
Schryvers des Nieuwen Verilonds dit zo zyncie, de.
zelve, als orivoto:aL:kt, ontocre l iclvk, ja lastig en
ene ondraeglyke flavernv kuntien Jiiiaden? Dan de opheldering dozer bedenkinge is niet ver to zoek.en,
„ Hier , gelvk ovcral, mocten, (zo als de Heer de Per=
5 , poacher zeer wel ,senmeriit,) tyd en oinflatiiiitt;heedr_n
„ in kJ: genomen worden. Als eerie voorhereiding tot
35 eerie volgende huishouding, was de Mozaifche inrig.
„ ting in 't Godsdienflige, even als in 't burgerlyke,
vol wysheid en fchoonheid, en in alien deele vol.
1>
maekt. Want, in 't eerie cn andere, was zy y olk°.
55
men naer den ',lett , ornflandigheeden en behoeften van,
3)
„ 't y olk gelchikt, voor 'c welke zy bettemd was, ter') wyl zy ook alle de hoedanigheeden had, die zy als
)1 vow.
e 2
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$) voorbereiding hebben moest. 1VIaer zo ras de tyd
,, dier huishouding , die zy moest voorbereiden , was
gekomen , moest zy, als eene enkele voorbereiding
33
zynde,
een einde neemen, en wyken voor dat geen
55
't welk zy voorbereid, en in alle haere inrigtingen be35
5) doeld had. En fchoon als voorbereiding volmaekt,
werd zy oak even als zodanig overtollig , zo ras het
/3
3) voorbereide zelf dier was. Toen moest de fchaduw
33 plaets macken voor het lichaem. En in vergelyking
„ met het lichaem kon de fchaduw niet anders dan on3, volmaekt zyn, en in fchoonheid en in waardy by 't
de omaandighee.
53 zelve te kort fchicten. Desl.,xelyks,
33 den en behoeften , nu veranderd zynde, moest het
eene', in de voorige omftandigheeden, hoogst wys
3)
en
allerheilzaemsc was geweest, nu, als even wee53
,, gees die verandering nutloos geworden, en niers meer
$› kunnende uitwerken, als Gene voortacn overtollige
), last warden aen een zy gefchoven , hoe noodwendig
het te vooren ook geweest mogt zyn.. Vie tog zal
33
35 over den volwasfenen de tugs dcr kincifche jaeren nog
„ blyven uitoeffenen; offchoon deeze laetfte, die om.
trent den volwasfenen zeekerlyk dwaes zou zyn,
33
3) omtrent bet kind ten hoogften wys en noodzaeklyk
„ was ?"
Hier bencvens maekt zyn Ed. nog twee aenmerkingen,
eer hy deze zyne befehouwing befluite , met betrekking
tot de Mozarfche Wetten. De eerfte is, dat men in de
fchriften van Mozes geen aencengefehakeld en volledig
famenflel van Wetten zoeken moet ; zo om dat Mozes
zyne boeken eigenlyk als gefchiedboeken fchreef; als
om dat hy mecrmaels een oud refit, op gewoonte en
herkornen gegrond, een jus confuetudinarium , vooronder.
felt, bevestigt, verklaert , verbetert of oak wel affehafr. En de twccde is , dat Mozes burgerlyke wetten
nict volfirekt onveranderlyk waren ; dat ze oak niet wel
konden zyn, gemerkc de veranderende omftandighcden
nen welken de Joadfche Staet onderhevig was.
Ten lactfce voegt by bier nog by, een kort hericht van
(-len flaet der waereld, in 't tydperk der MozeiTche Gefehiedenisfen , tar aenduidinge van don vuortgang der
bevolkinge des Aerdbodems. Zvn Ed. hondt zich in dezen , ten aenzien der bepalinge van Lilt tydperk , aen die
der Engeifche Schryv-,:ren over do algernene Historic;
vo-
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volgens welken Jozephs dood , waermedc Gcnefis eindigt , valt op 't jaer der waercld 2369, na den Zondvloed 713, v6.-6r Christus geboorte 1635; en de dood
van Mozes op de jaren 2553, 897 en 14. 5 1, dier zelfde
tydrekeningen; des de geheele inhoud van Mozes vier
laetite boeken tusichen deze jaertallen bepaeld zy.
Wy hebben deze Voorreden te opmerkelyk gevonden,
om 'er niet wat breeder van to gcwagen; en zuilen dacrcm het mededeclen van can of ander voor'oeeld nit de
overzetting zelve uititellen, tot ten volgend Stuk van
dit Werk ; wacrvan het voor tegenwoordig genoeg, zy
te zeggen, dat deszelfs achtervolgende uitvoering aen
al het voorgaende evenaert ; en this van ecn beflendig
nut zy.

De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments. Door PH. DonMUDGE Dr. en Pr. der H. Godgel. te Northampton. Uit
het Engelsch in 't Neérla,ndsch over gezet. Vyfde Deel ,
Eerfte Stuk. Te Anifteldant by P. Meijer 1780. Behaly en den opgegeven inhoud 169 bladz. in gr. oaavo„
dit eerece Stuk des vyfden Deels is vervat ene volledige uitbreidende verklaring van des Apostels geheelen Brief aen de Gemeente van Galatie; welke ons op
nieuw verfcheiden acnmerkenswaerdige nafpooringen van
den Eerwaerden Doddridge , betreffende den bepaciden
zin van 's Apostels vooraellingen , onder 't oog brengt.
's Mans gedagten over den zinfpelenden leertrarc, Gal.
IV. 2I-30, zy hiervan ten voorbeelde. Dezeivekomc
voor als ene opheldering van 't Been Paulus, Gal. IV.
1 - 7 , gefchreven had, nopens het voordeel der Euange.
lifche Bedeeiinge; 'c welk de Galatiers met behoorlyk in
agt namen, volgens vers 8-2o; dat den Apostel tc moor
beweegt , om dit onderwerp nogmaels op ene andere wy.
ze voor te dragon; en wel, door middel ener zinfpelinge,
ontleend van de twee zoonen van Abraham, uit Hagar en
Sarah; welk voorfIel de Hoogleeraer indezervoege uitbreid.
„ Ik hebbe reeds veel gezegd, om u of te trel:ken van
alle verdere gedachten op' onderwerping aan de Mofariche
Wet; maer, zoo gy 'er nog Heeds eenige neigins toe
laebt, zegt my, dan, gy die begeerig zyt onder de Wet te
Lea
we.
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wezen, hoort gy, en erinnert gy het gezegde, in het bock
van de Wet zelve, niet , daer dit zoo dikwils inuwe Ver.gaderingen geleezen wordt? Daer is een plaets zelfs in het
eerfte Boek van dien gewyden Bundel, die zeer gefchikt
is, om u ter onderrichtinge te dienen, zoo gy 'er met
aandacht inziet.
3) Want bet ftaet daer gefchreven dat Abraham, de
groote Aertsvader, in wrens afkomst veelen zoo gaern
roemen, twee zoonen had, die, fchoon ze gelyke betrekking tot hem hadden, geenzins gelyk ftonden ten aenzien
der zegeningen, die zy beerven zouden ; den eenen van
deze had by by eene Dienstmaegd , Hagar , en den anderers
by Sarah, eene vrye Vrouw,, wier naem eene Meestres of
Vorftin betekent , en te recht uitgelegd kan warden,
als duidende niet alleen vryheit maer ook gezach aen.
„ Maer daer was een groat vcrfchil tusfchen hen; want
gay , [die geboren was] nit Hagar de Dienstmaegd, te wet en
Isma e l, was alieen naer den vleefche geboren, en volrns
den gemeenen loop der natuur voortgebracht , zonder cenige byzondere belofte van coo, of eenige ongemeene
tusfehenkomst zyner Magt en vooitzrEndnErr ; by dacrentegen , [die geboren was] nit Sarah , de vrye vrouw,, namei yk I faak , {_ward geboren.) nit kracht der belofte, toen zyne Ouders volgens den loop der natuur, volftrekt onbekwaem waren, om een kind voort te brengen ; en op dezen waren de byzondere zegeningen der Godlyke beloften
bepaeld.
11 Nu dan, ik zal u een Euangelisch gebruik leeren maken van deze aenmcrklyke en geheimzinnige gebeurdtenis,
Welke veele faemenloopende omflandigheden behelst, zo
zeer gelykaertig met het geen wy nu ten aenzien van
den joodfchen en Christelyken Godsdienst, en de belyders van beide, aenmerkten, dat ik niet k:'[n nalaten dezelve aan u voor te dragon als dingen , die met nut zinfobeetdig over gebracht konnen worden (t). Want deze beide
vrouwen [Hagar en Sarah] zyn, dat is, mogen te reeht
aen.
„ (4 ) Gen. XVI. rg. en XXII. 2, 3."
[lf, Iu 't Engelsch ftnet may be allegorivd , 't walk 1k, by

pbtek_yqa een goed Nederdultsch woord, dat in Evens de ineening
tv.1,mter, vW.A4 A,
ittj-WiCi0;

Rawen,
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aengemerkt worden, als verbeeldende, de twee beroerride
Verbonden, of de twee bedeelingen van Wet en Euangelie, wier beloop zoo zeer verfchillende is. Het eene,
't welk van den berg Sinai overgeleverd word, is dat, 't
welk deszelfs ktnderen voortbrengt tot dienstbaerheit, dit is Hagar, wier dienstbaere flaet en omflandigheden aengemerkt
konnen worden, als een zinnebeeld dier minder vrye Bedeelinge.
„ Deze Hagar ,zegge ik (*) , wier naem ecne Rosfe betekent, is eene afbeelding van die geene, die onder de
Wet zyn, welke van den berg Sinai in ArabRn gegeven
werd, in welks woestynen de Hagarenen, die van Ishmael afftammen, verblyf gekregen hebben ; en dit heantwoordt in de Gelykenis aen den ftaet van het teg'n3woordig
yerufalenz, dat met haere kinderen in een ft.:;11t van dienstbaarheit is , in onderwerping flaende aen zo veele Pleatige
waernemingen, en onder het vonnis der wraice op het
begaen der minfte moedwillige overtreding, 't 'cyclic de
grootfte kracht heeft, om eon laege en Neff -elle vreze te
verwekken.
il4aer het Yerufalem bier boven, of die Hemelfche Maetfchappy,, waertoe alien, die gelooven, zoo Jooden als
Heklenen , gekomen zyn , vereenigd zynde order de
nieuwe en betere Bedeeling van het Euangelic-Verbond ,
is de vrye vrou y , beantwoordende aen Sarah, uit hoofdo
van dat verheven karakter en den hoogeren (tact, tot
svelke dit ons invoert , en is waerlyk onzer aller Moeder (1);
wa o „ (4) Doze Hagar zegge ik] Het liciwoordie yap kan bier genzins deszelfs gewoone kracht hebben , naerdien men den Apostel
zeer zoo te kort does, met te onderftelLn , dat by dos Wilde redeneeren, de berg Sinai is Hagar, — Want deze Hagar is de
berg Sinai. Het moot daerom bier het zelfcie betekenen, als zegge
ik , en alleen een inleiding behelzen, ter herhaling van het denkbeeld, dot de Apostel zoekt in te prenten ;gelyk het dikwils elders
voorkomt. Vergelykt Rom. III. 2. en XV. 27."
„ (1) 7erufalem bier boven, enz.] Sommige hehben gelacht,dat
de Apostel bier een bewys oppert, om de vryheit c`er Christelyke
Kerk te toonen, uit het groote getal haerer be'verlingen , 't welk
de waerneeming van veele der Mofayche Geboden ornnoge!yk dots
geniaekt hebben ; rimer die aelAididing, zno zc bec!ocici ware, zoo
zcer duister geweest zyn. Red,lyker is bet re belluiten, dat by
ziet op den men acrt van 't Christendom, die zig dent vergeiyijo,,,,
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vvaeraen vcy allc, als Christcnen , behooren , en, nit
kracht onzr betrekkinge tot haer , zyn we niet aUeen
tegenwoordig in een mecr vrye en gelukkige gefieldheid,
rnaer worden erfgcnaemen, even als Mak: was, van de
beloften die ban aen omen \'a ter Aoraham geliefde te
doer.
daer is con plaets in Jcfaiah's Voorzegbock, die
TviruurIvk zoo een gechchte inboczemt; want Baer is gefclireven (*j, met opzicht tot de grootere vryheit en uitge.
net het joodendom zeer gereed opdoer, en het zeer gepastmaekt ,
in de oph,eldering dezer zinfaelinge , de vrye vrouw,, te weten S2.
rata , aen to morken, ais vertonen.le under deze edele gedaente de
Kerk van CHRISTUS:.
, ( 4') Want daer rfchreven.1 Mr. PRARCE heeft een geleerde
en 'fcbrandere Verhandeling, (agter zyne Uitbreiding van den brief
aen de Phiiipp:nfen,)om te bewyzen , dat de Apostel hierbeweert,
dat gefaiah , in de placts , die hy uit zyn Voortegboekaenhaek , de zinnebeelligc overeenkopnst aenwyst, tusfchen de Christen-Kerk en Sarah ,
wacrop by in deze Aldeeling bonwt. Ingevolge hiervan vertault
deze OordeelkwIdige de woorden EC11, riAAr,, , a8c , vet , welkc
dingen zinnebvIdig zyn overgebracht; dat is , met 'er &el rot dezen zin gebroc.;,t zyn , door den Prophect; die (gelyk hy zegt) in
d it Livite Hu ff,ift. 't oug heart op zekere vrouw, beroemd, orn
dat zy rta Lange ouvruchtbaafheit kinderen bad gekreegen; om re
toonen, dat Lets diergelyks gebeuren zou, na het lyden en de op.
itanding van den MLSSIAFT wa.;:rvan hy in het 1.11111. Hoofdfi. gefproken had. En acngemerkt hebbencle, dat niemand, in het
Oee'le Verbond gemeld, eigenlyk in zoo earn tael aeng ,-cproken kon
worden, dan Sarah, die, met opzicht tot kirdercn, de eenzaeme ge.
, \y am. tegen Hagar de getrouwde vroww
noeind mogt wor
moeder was, ae : It by het redelyk , hieruit te belluiten, dat zy dour
efaiah bcdoeld was, gelyk Paulus, vo ! gens zyne g, e&i ciun, in
dozen Tekst ftacnde houdt. Maer o1n niet te ft,:en op het
oneigene dat 'er ligt in Hagar, die al:een een diebstmaegd en by.
ivyf was , de waerdigheid en den naem van de getrow;-de vranw te
geven , by tegenftelling van Sanh , de voornactne vrolnv en on.
twyfelbaere 11 1Tsrres. van 't Huisgezin , denke ik ook, dat hem vet.
dr toeko•
band in 7efaiah duidelyk won t , dat da PI ofeet zier,
lnende bekeering, der goden, en den ReDW3S en vo)rfpoed tier
lukkige Ndtie, na haer,: langdumende verwerpi1g, als verre overtreffende , alfc's wat zy te voren In haeren
ilaer gekend
Jos. LIV. 6 , en z. En daerom verkieze ik daze plaits
by Pan;us te veridaren, als een zinfibefing , liever dan als ;;en
; v - d er door vcele zwar ■ gieden en tegc;r.wer0,1g811

y
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gebreidheir der Kerke in de dagen van MESSIAH (*):
J7erheugt u, en zyc by uitftek blycie, gy onvruchtbaere,
die een langcn tyd niet gedragenhebt;berst uit in lofgezang
en roept luidkeels Van vrcugde, gy die geenbarensnoodhebt ;
want de kinderen tier eenzaeme , zoodanig is nu uw gelukki.
zyn veel sneer, dan van haer,, die eenen Man had.
ge
kinderen der Christelyke Kerk, het geesayk Zed
van de waere Sarah, zullen, (zoo als de Profeet daer
aenduidt) overvloalig veel talryker zyn, dan die der
joodfche immer waren; en het geen we thans zien van
haere uitbreiding en voorfpoed kan ons geloof aenkwee.
ken in haere nog algemeener verfpreiding en helderder
glans in de laetere dagen.
„ 117y nu, Breeders ! op dat ik het gezegde op ons zely en toepasie, zyn, gelyk lfaiik , de kinderen van Abraham,
niet naer het vieesch, maer, als uic den Geest geboren
uit kracht der belofte ; en dus zyn we Erfgenaemen der
zegeningen van het Verbond; 't zy we Joden of Heide•
nen zyn, ingevolge van ons geloof in CHRISTUS, en zyn
met Hem vereenigd, als het Zaed, waerin verklaerd
was, dat alle geflachten der aerde zouden gezegend warden.
„ Maer,, waerlyk, de Gelvkenis houdt nog verder ('rand
in dit opzicht; gelyk teen, lay, die naer het vleesch geboren
was, to wet:en, Ishmael, in wiens geboorte niets
as
bo•
even worden, waervoor ze, anders zeer fleck bloat that.
Wil iemand beweeren, d,tt zulke zinfpelingen van weinig gewigt
zyn, zoo zy het genoeg damp to antwooiden, dat doze zeer
den joodfchen fozaek waren, en dat wy ons verzekerd rnogen Louden, dat (1. • Apostelen bewaerd werden voor iets in dezelve, dat
niet v,iimaekr overcenamde met de meening van den Geest. In
den word, ik fternme geheel overeen met Mr. CHANDLER, dat
dit duel van den Brief ilia gelchikt was , om den Christelyken
Codsaienst to bellzen, inner den verfchillenden aert van dezen met
den Yootifthen Gols,-!ienst op to Irlderm, en re toonen , dat niet
alle de vl eschly!,:e Afitamme1ingen van Abraham, maer alleen zyn
geestINk kronst, erh. eilaemen waren, zelfs volgens deg,ronden , die
de :Non zelven zeer gereed zouden toeftaeu. Ziet CHANDLER
o f Mi; .aolos pag. 345, 346. en de Verklaring van Dr. S VKES fiscInt
bier me ie ov,:rcen. rgelvkt SYKES over waerheit van den
Christe!yken Godsdienst [)1. 261-264 der Vertaling]"

(*) yofaiab LIV. I.
He

y
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boven den . gemeenen loop der natuur, hem [die] naer den
Geest [geboren was ] uitjouwde , befchimpte en dus verYolgde ; LImmers dus deed Ishmael met diet)] Mak , die
als een Geestlyk Zaed voortgebracht was, door de byzondere kracht van coos wonderdadig alvermogen, juist
zoo [is het] nu; de vleeschlyke Joden, die het Zaed van
Abraham zyn naer het Vleeseh, mishandelen en vervolgen de Christenen, die Abrahams Zaed zyn naer den
Geest.
„ Maer wat zegt de Schrift ten hunnen aenzien ? De
Godfpraek ftrookt met het geval , dat wy nu voor ons
hebben; want daer volgt (*): Werpt de Dienstbaere vrouw
en haeren moedwilligen Zoon uit; want de Zoon der Dienstbaere zal niet erven met Han , den Zoon der vrye vrouwe ;
't welk, hoe grievend het ook Abraham toefcheen, Coen
het door Sarah gezegd werd, nochtans bevestigd is door
bet vonnis van GOD zelven, en bevolen dat het moest
gefchieden. En op gelyke wyze zullen ook de wederfpannige Joden behandeld worden , die, in weerwil van
hun geroemde afkomst van Abraham, uit cons Kerk en
huisgezin uicgeworpen, ja zichtbacr verdreven , en, als
't ware, door Hem ter deure uitgezet zullen worden',
gelyk de fchimpende Ishmael, om het baldadig handelen der geene.n , die con voor zyne Verbondskinderen
I-weft uitverkoren : en het zal hun niet toegelaten worden , met dezen erfgenaemen te zyn der belofte."
Hier op grond dan de Apostel voorts ene vermaning
der geloovigen, om ftandvastig te zyn, en toe te zicn,
dat ze, door onderwerping aen de Wet, niec weder
onder een flaefsch juk gebragt worden ; het welk hy
voorfleft , Hoofda. IV. 31. en V. 1. le oordeelkundige Doddridge hecht dus dit eerfte Vers nog aen het
voorgaende Hoofclituk, waermede het zcer duidelyk
verknocht is ; en Baer 't beter voegt, dan aen 't begin
van 't volgende Hoofdauk,
( o) Gen. XXI. 1o.
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Illiddelen ter bevestiging en voortplanting van den Christelijken Godsdienst in Nederlands Indie: vcorgedragen door
den Eerw. grooten Kerkenraad der Neaerd..GeV. Genzeente , aan de Hooge Regering te Batavia. Te Haarlem by
J. Tydgaat,1780. In groot oftavo 55 bladz.
Vp er uitwyzcn van dit Gefchrift heeft de Hooge Recering van Batavia, de drie Verhandelin g cn , !, etreffencie de bevestiging en voortplanting van den Ch. Codsdienst
in Nederlands e , welken door de Hoilandieus: Maetfchappy der Wetenfchappen bekroond r v n , aen den opgenoemcien Kerkenraad , ter nadere onkrzockinge, overgegeven. Uit bet verflag , dat dezelve van 't gedane onderzoek verleent , is 'c blykbaer, dat deze Vcrhandelingen dien Kerkenraad niet zeer voldaen hebben ; en
dat ze zelfs in die van den Hoogleeracr Hoffiede , welken
zy antlers ten hoogite verhefFen, geen volkomen genoegen nemen; dat, volgens het bier voorgefleldegrootlyks
ontflact uit des Schryvcren gebrek van de noodige kennis
der gefleldheld en omflandigheden der Ingezetcnen van
die Gewesten. Zulks heeft de Leden van dat Eerw. Collegie, zich byzonder ophoudende met des Hooglecraers
Verhandeling, bewoogen, om dit Gefchrift te vervaer.
digen ; waerin zc zich voorftellen te onderzoeken , „ I.
„ of, en hoe verre het ontwerp van den Profesfor be„ flaanbaar zij, dan niet? en 2. of men andere en bete„ re, en in dac geval, welke middelen men tot dat groot
„ en loffclijk werk zou kunnen aanwenden ?” - Nopens het eerfte getoond hebbende , dat ze den Hoogleeraer gecn byval kunnen geven, deelen ze hunne gedachten betreffende het tweede mede; en wel met dit hoognoodzaeklyk onderfeheid ; dat ze zieh eerst bepalen tot
her geen dienen ban, ter bcvestiginge van het reeds geplante Christendom aldaer ; en dan voorts handelen , over
geen met het beste vooruitzicht in "t werk gefteld
zou kunnen worden, ter verdere voortplantinge van het
Christendom in die GLwesten. Daerbenevens oatvouwen zy, in enig:e byvoegzelen , hunne bedenkingen
over zommige Stubken, die beter afzonderlyk voorgedi-agen, dan in hunne foort van Memorie ingevlogren
koridea wollcn, 're weten; ,, over de iniddelen, otn
n Pe*
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„ goede Predikanten in genoeg,zame aantal te krijgen;
„ als mede om de Nederduitfche Taalkunde en de goede
„ opvoeding te bevorderen ; mits g aders omtren c de Schoolen en derzelver Opziendercn, en ten lacfte betreffen9)
de het oprichten van'Collegien, zo hier te Lande als
33
in Indic, ter onderlinge verflandhoudinge."
3)
Men kan uit al het voorgeftelde duideiyk afnemen,
dat de Eerw Kerkenraad dic Stuk tact zeer veel oplettendheid heeft gade geflagen : en de manier,, op welke
zy hunne gedachten ontvouwen, duid alleszins aen , dat
ze 't zelve met yver ter harte nemen. Hunne voordragt
van den ftaet van den Christelyken Godsdienst, zo verre
dezelve aldacr gevcstigd heet , toont zeer klaer, dat 'er
teen gering raves noodig is, zal die niet gelled vervallen , maer krachtig verbeterd worden. En 't geen ze
ons melden wegens de voortplanting van den Godsdienst
aldaer doer ons tevens zien, dat het, zo in dit, als in 't
eerfte geval , acnkotnt op Mannen van Oordeel , die, ter.
wyl ze een gevestigd deugdzaeni Character bczitten , te
gelyk met een ftandvastigen yver voor de goede zaek bezield zyn. - 'Er ontdekken zich zekerlyk , hoe
meer men 't nagaet , vele zwarigheden; intusfchen heeft
het zyne nuttigheid, dat alles hier te Lando, en in Indic,
wederzyds , overwoogen worde; .daer 't ilrekken kan.
OM de handen in een te doen flaen , tot bet beramen en
in 't werk ftellen van zodanige middelen, op welken men
den zegen des Albeftierders verwagten mag, ter bevesti,
ginge en verbreidinge van den waren Christelyken Gods.
dienst.

Sleutel om bet Slange-raadfel Gen. PII. te ontbinden. Door
J. DE CENCHOFEN. Te Anzflerdant , by de Wed. J. v.
Seggeren en Zoon 1780. In quarto 15 bladz.
eze Sleutel fchynt het Plot te verdraijen, of 'er zich
zelven zo vast in te welken, dat het Slot niet te
D
openen zy ; tin is, met andere woorden gezegd, deze
ontbinding maekt het zogenocmcie Slangen.raadfel, hoe
duister men 't ook moge befchouwen , nog duisterer.
Men moet, volgens onzen Autheur, itellen dat de
Mensch, .gefchapen zonder onderfcheid van Geflacht
ge-
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gerchikt was tot ene geestige levenswyze zonder acrdsch
Voedzel. Dat hy, behalven het ftoflyke Lichaem, en
de Zict , die een Vuurbeginzel is, waerdoor het Vuur
des Godlyken Lichts in den Mensch kan en moot worden ontftooken, bezit een aen- en ingebooren NT atuurof , die denkbeelden en getnoedswerkingen heeft, aen welks goede of kwade heerfchappy zeer
Zie Baer- den Sleutel, met welveel gelegen is.
ken onze Schryver het geheim op deze wyze opent.
Die Natuur- of Waereldgeest heeft, door zyne inkruipende ideale voorftellingen, de Ziel van Heva bekoord, en verwonnen, om door de macht haers vryen
Wils bet gebod. van God te vergeten -, en aen hare
dwaze kloekheid, gelyk ook nog dagelyks gebeurt, ge.
hoar te geven en die toe te flemmen. Hierop is,
door den Vloek, de Menschlyke geboorte in ene dierlyke veranderd, en dezelve brengt nu niet meer Menfchen
voart, met volmaekte Lichaemen, Verftand, Grootte,
enz. maer Kinderen , die zo krachtloos zyn , dat zy,
zonder het behulp van Bakers, enz. op den buyk heroin
zouden moeten kruypen, zo iange tot het Lichaem zo
verre aengegroeid en iterk geworden zy, dat zy het gaen,
enz. ondernemen durven.—Zints dien tyd moesten zich
de Menfchen, gelyk andere Dieren, generen met de
Vruchten der Acrdc. — En dit zo zynde „ is het
Iichtelyk te begrypen, dat Adam en Heva zo te zeg.
J3
gen onfterfelyk hadden kunnen blyven , als zy maar
33
het Werkende des Natuur.Geests door de Balfamifche
5)
„ Reuk der krachtigfle Vruchten , die Coen op der Aarde des Paradys waren , gefterkt, en tot zyn Verbee.
>3
terings-Work dier geftalt gevorderd hadden, dat by
,1
„ het Stoffeivke hunner Lichaamen door graaden en
„ trappen hadde vergeesteren kunnen — daar in 't
tegendeel door 't genicten van ftoflyke Spyzen zulk
eene Vergeestering niet alleen belet, maar
Natuur13
geest tevens ook door het toeneernen van Stoffelyk-3).
held is gedwongen geworden , zich van dat , door do
alte groote zwaarte van Stoffelvkheid het Opper-Ge51
wicht vactende, Lichaam los te fcheuren , en dit in
„ bcderving en verrorting te laaten overgaan."
Al wie hierin enige opheldering vindt mag, 'er door op.
gewekt worden , om her Gefchrift zelve te lezen; daQ
Nvy raden het niernand aen, otn 'er zynen tyd mede door
te
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te brengen. — De Lief hebbers van rare Godge.
leerde ontvouwingcn kunnen dit Stul ,:je van demi
Sch-vver placczen, by zyne Nieuwe verklaaring van den
Antichrist, gerneld in 't eerfle Deei deter onzer Letteroefeningen , bl. 1 —13.

Redevoerin,g op het eerfte EeuwPest van het Lutherfche Diakonie Weeshuis binnen i.Lbit,J; darn gevierd. Uitgelprooken door J. H. VORSTEUS , Leeraar by de Euangelisch Lntlierfche Gemeente aldaar. Te Amfterdam , by j. Strander. Met de bygevoegde Stukken 6d bladz. in quarto.

T

ot een gepast ontlerwerp, by zodanig ene gelegenheid, verkoos de Eerwaerde Vorftius te handelen
ovt.r de verheerlyking der voorzorge des Allerhoogften over
behoeftige Weezen; en wel indiervoege, dat by zyne
ToLhoorders in de eerfle plaetze trachte te overtuigen ,
dat G•:d zich op ene byzondere manier bewyst, een Fader der Weezen te zyn ; en 't 'er voorts op toelegge, orn
de/ betaemlykherd en verplichting, van dezen grooten
Vdder der Weezen te verheerlyken , aen te dringen. Zyn
Eerwaerde dit auk bondig uitgevoerd henbende, met ene
welingeri,r,te overbrenging inzonderheld tot de toenmali.
ge omiUndigneden, befluit zyne Redenvoering met treffende aenfpraken, flier ieders ibnd geichikt. Voorts is
'er aen deze Redenvoering gehecht , ene aftekening van
dit Godshuis, benevens der Gedenkpenningen, op dit
Eeuwfeest gemunt, met derzelver verklaring. Benevens
ene Naemlyst der Heeren Regenten en Vrouwen Regentesfen zedert de oprichting van dic Weeshuis. En dn.
delyk een kort verhael wegLns de viering van dit hon.
derdjarige Jubild, dat ter blyde nagedachtenisfe firekt.

Papieren , raakende den Eerwaerden V. V. RAMELSVELD , S.
S. Th. Dr. en Predikant, met opzicht tot zyne verzoch-

te demisfie als Predikant te Goes.
hebben dus Lange gewagt met enige melding te maWyken
van uitgegeven Papieren , nopens dic Stuk , in
't denkbeeld, dat 'er nog wel 't een of 't ander voor dcn
dag
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zou komen, dat opmerking verdimde; dan tot nog
is zulks niet gcbcurd. 'Er is ons niets voorgekomen,
dat den wezeniyken (tact des gefchils betreft; alles loopt
over byzonderheden, dacr de Lezer, zo van de ene als
andere zyde , niets aen heeft ; het welk ons beweegc orn
'er niet meer van te melden. Veelligt heeft men 'er
niets gewigtiger van te gemoet te zien, en dan is 'L der
moeite niet waerdig om 'er van te gewagen; 't Publiek
zal 'er, op die wyze,00k niets by verliezen.

dag

Vaticinium Jerem. XXXI. 31-4o. illuftravit J. v. aA111ELSVELD, S. S. Th. Dr. et V. D. M. 'Frajetti ad
Rhenum, apud A. v. Paddenburg et 7. v. Vioten,17-80.
Absque prxcedd. 92 pp. in °Cla y () maj.
aengenamer bezigheid, dan 'tdastig gefchryf over
perfonele omitandigheden en gevallen , is het op papier brengen zyner beoefenende gedachten over Godsdienflige waerheden. Ongetwyfeld heeft de Eerwaelde
Hamelsveld dit reeds onciervonden ; en 't zal hem misfenien te sneer aenzetten, om het eerfte, buiten de
hoogite noodzaeklykheid, te vermyden, en zich nicer
op het laetite toe te leggen. Wy zien althans in dit
Stukje ene proeve van zynen beteren arbeid, die nein
meet tot eer itrekt, en anderen nuttiger kan zyn. In
't zelve ontvouwt by ons zyne overdenkingen over de
Godfpraek, yeremia XXXI. 31-4o. Op ene voorafgaende oncleding, volgt de ophelderende verklaring,
en 't laetfle gedeelte dient ter nafpooringe en aenwyzinge der vervallinge. Volgens zyn Eerwaerden beheist dit Prophetifche voorftel de volgende zaken. (1.)
GOD zal een nieuw Verbond met 1-.)-t Israelit:fehe 'Volk
oprechten. (2.) HY zal hetzelve met verfeheiden en
voortreflyke weldaden bedeelen. (3.) Des EIEEREN ge=
naderyke gunst zal zich op nieuw openbt.ren , en 't Volk
zal dezelve omhelzen. (4.) 'Er word beloofd, dat dit
Israelicifche Volk op zichzelve, en afgezonderd van andere Volker), bewaerd , en niet volftrekt verworpen i.al
worden. Waerby ten laetfte (s.) komt , dat deszelfs
Hoofdflad herbouwd ,en voor alroos in veiligheid gefteld
zal worden.
Rakende nu de vervulling dozer
Nromrzegginge, dezelve is, naer 't oordeel van onzen
*Ur-
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te wagtcn in 't laeriIe der dagen , met de
herftelling,.' der Jooden in bun Vadcrland, wanneer de
volheid der I{eidenen ingepen zal zyn. De Godfprack
naemlyk berreft, zegt by „ de Jooden zelven, en
„ voorfpeft de lletile toekomende wederopneming van
„ dat Volk, beflendig als ene afgezonderde Natie be„ vvaerd, in 't Godlyk Verbonci, benevens deszelfs we.
„ derbrenging in het Land hunner Voorvaderen , en de
„ wederopbouwing van Jeruzalem, tot ene Hoofdflad
„ van dat Volk en Gemenebest , Baer ook de ware
„ Godsdienst [te weten niet de NIoza'Cche plechtige,
3 , mace de zuivere Christlyke Godsdienst,] deszelfs zetel zal hebben.” 't Is bekend dat dit gevoe.
len, zo nopens de verwachting van zulk ene herftelling
der Jooden in 't algemeen, als betreffende het overbren.
gen van deze Godfprae,k tot die gebeurtenis in 't byzon1er, zyne Voor- en Tegenitanders heeft, doch welke
zyde men in dit verfchil ook kieze, als men het nog
voor een onderwerp van onderzoeking blyft houden, zal
men, 't geen de Eerwaerde Hanzelsveld deswegens te
berde brengt, der nadere overdenkinge waerdig vinden.
's Mans Gefchrift draegt blyken van Tael- en Oordeelkunde, mitsgaders van I3eicheidenheid, in 't beoordee.
len en wederleggen van dezulken, die in dit geval van
hem verfchillen. Uit zyne Opdragt , waerin by het thans
afgegeven Stukie doet voorkomen, als jets dat by prod,fidis quafi loco prcenzittere decrevit , als ene foort van Voor.
gerecht vooraf heeft willen laten gaen, vermoeden wy
eenigzins, dat zyn Eerwaerde ten oogrnerk heeft den Lezer met ene breedere behandeling van dit onderwerp te
onthalen; waerom wy 'er te meer ilechts met korte woorden gewag van gemaekt hebben.
Uitlegger,

Raw
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Hedendaagfche 06 enende Heelkunde, door DAVID VAN CDSSCHER , Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amfterdam , Lid van de Holiandfche Maatfchappye der IVeetenfchappen te Haarlem; van het Zeeuwsch Genootfchap der
Weetenfchappen te Viisfingen; en van het Provinciaal Utrechtfche Genootfchap van Konften en Weetenfthappen. Met
Plaaten. Eerie Deel, Eerfte Stick. Te Amfierdani, by
J. DO11, 1780. in gr. 4to. 236 bladz.
o ontegenzeggelyk het aan den eenen kant is, dat
Z
goede Leerboeken de gefehiktfte en byna de eenigfle
middelen zyn , ter verkryging van cane gegronde en Systemacique Kennis; zo groote bekwaamheden worden 'er
ook, aan den anderen kant, vereischt , om zodanig een
Leerboek op te ftellen. - Hier van daan dan ook, dat,
onder het groote aantal van Heelkundige Leerboeken, zo
weinige gevonden worden, die, gegrond op welbewezen ,
befchouwiyke en ondervindelyke kundigheden, en waarin
de waarheden met de vereischte kortheid , volledigheid,
duidelykheid en orde voorgedragen worden. - Wegens dit gebrek aan zodanige goede Leerboeken is de
Heelkunde ineer dan eenige andere • Weetenfchap te
beklaagen, vermits de dwaalingen in deeze kunst, vooral wat het beoefenende gedeelte derzelve betreft, regtfireeks eenen nadecligen invloed op den welftand der menichen hebben, en de meeste Leerlingen , het behoorlyk
onderwys niet kunnende genieten , ook niec in ftaat zyn,
om waarheid en dwaaling genoegzaam te onderfcheiMet rcden hebben, dierhalven , veelen
den.
gewenscht na de uitgave van een Werk, waarin de leerftellingen en de ondervindingen van vroegere en laatere tyden , zonder vooringenornenheid, noch voor het oude,
noch voor het nicuwe, kort, duidelyk, volledig en in
eene juiste orde, ter nedergefteld waren. De Heer vats
Gesfcher, een Man die reeds lang als een ervaaren en oordeelkundig, Heehneester bekend is, heeft deezen gewig_
tigen tank op zig , .cenoomen , en reeds het Eerfle Deel,
Eerfle Stuk , daarvan uitgegeven. Dit Sunk han&it over do volgende vier Leerflukken. Door eerst ,
over de Wonden ; ten tweeden, over de Zweeren; ten
derden over de Gezwellen; ten vierden, over de Verzak.
Ff
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kinge. leder deezer Leerflukken is ,by wyze eerier Ver.
handling, in byzondere Hoofddecien verdeeld. In de
eerfte Verliandeling , over de Wonden , handelt de Au..
theur in het Eerfte Hoofddecl , over de Wonden in het algemeen: in het twecde, over de Wonden in 't byzonder,
voor zo verre ze in byzondere declen van ons ligehaain
plaats hebben. Het tweede Leethuk , over de Zweeren,
word'op gelyke wyze afgehandeld. Het derde Leerftuk,
over de Gezwellen ,is in drie Hoofddcelen gefplitst. Het
cerfte handelt, over de Gezwellen in het algemeen: het
twcede, over de haastige Gezwellen, en het derde over
de iangduurige. leder deezer zoorten van Gezwellen zyn
wederom , in onderfeheiden klasfen verdeeld. Van de
haasti g e Gezwellen worden vier klasfen opgegeeven : naa.
rnentivk de ontfteeking; de Roos; de Etter-Gezwellen,
en de Verftervingen. -Van de langduurige Gezwellen worden vyfcien Klasfen opgegeven , waarvan iedcr
wederom in byzondere verdeeld word. Het vierde
Leerftuk, over de Uitzakkingen, handelc voor eerst , over
de uitzakkinge in het algemeen, ten tweeden , over de eigentlyke dus genoemde uitzakkinge, des F,ndeldarms, der
Scheede, en der Lyfmoeder, en eindelyk, ten derden,
over de Breuken. Alle deeze onderwerpen worden, in
dit Stuk, met die des Heeren van Gesfcher's eigen nauw.
keurigheid behandeld. De kenmerken van de byzondere
gebreken , de toevallen die dezelve vergezellen, en de
yze van dezelve te behandelen , is alles zo duidelyk,
zo eenvoudig, en in de natuur gegrond, door den Autheur opgegeven , dat zelfs de beocfrenaaren der Heel.
kunst niet weinig voordeel daaruit kunnen trekken. De
Opdragt van dit Stuk is aan de Heeren BONN, Hovms,
OOSTERDYK en TIMMER, Stads Apotheker te Arnflerdam.
Verhandeling over het nut van den groei cler Beomen en Plan.
ten tot zuivering tier Lugt. Door J. R. DEIM.AN ,
D.
en A. PAM vl.,N TRoosTw y x, Leden van het Provinciale
Utrechtfche Genoo.chap.. Te Anz fterdain, by Pieter Hay.
gT. dvo. 133 bias.;..
man,
Tie vraag, door het Provinciaie Utreehtfche Genootfehap uitgefchreeven: wen L.ft men te clenken aangaan.
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gaande het planten van Boomen , binnen en condom de &eden?
Is dit voordeelig of nadeelig voor de gezondheid der illeniihen?
Word de lugs door derzelver uitwaafemingen , gezuiverd of
befuzet? En welk foort van Boomen is meest , of minst ,voordeelig of naadeelig? kwam ons zo gewichtig voor, dat wy
Diet weinig na een Antwoord op dezelve verlangd hebben. De uitfpraak van het bovengcnoetnde GenootIchap
ley haar jongstleden Programma van 26 April to ,
fcheen ondertusfchen onze saieuwsgicrigheld nog vcrder uit te ftellen, door dien dit Genootfchap, Mettegenftaande (volgens het gcnoemde Programma) vold aan , ten opzigt van het Eerfte heel der vraage, door
het Antwoord onder de Zinfpreuk: Obferver la nature, et
fuiver la route, qu'elle , vous trace , center uit hoofue
dat hetzelve verlangde ,in dit Antwoord,mcerdere proeven met Boomen gcdaan, uit wclkc vergclyking men met
ecnigen grond van zekerbeid konde opmaaken , weike Boomen best gefchikt waren ter vcrbetering van de lust, deez vraage op nieuws heeft voorgefteld om voor, den eerflea December, 1782, beantwoord te worden; met aanbod van den dubbelden Eerenprys. - Dan daar de
Buren Deintan en van Troostwyk, Schryvers van het bovengcnoeinde Antwoord, begrypende de nieuwheid van
dit onderwerp, en den al te uitgeltrekten tyd cer zodanig
jets aan het algemeen wierd medegedeeld .op de edelmoedinfle wyze hebben kunnen befluiten, van den dubbelden
Lerenprys , waartoe zy zo veel uitzigt fcheenen te hebben, of te zien, en hun antwoord onder den bier bovenflaanden tycel van Verhandeling , enz. zelfs door den drub
gerneen to maaken, zo zien wy ons verlangen niec verder uitgefteld.
Wanneer men de voorgeftelde Vraage wat dieper inzict , dan valt het terftond in 't oog dat het eerite Lid
verre weg het gewigtigfte is, en vermits dit gedeelte, zo
verre bet ons toefehynt , zeer volledig is beantwoord,
en met een menigte beflisfende proeven opgehelderd,
zo twyfelen wy geenzints, of deeze Verhandeling zal
nict allecn de goedkeuring van alle Nacuuronderzockers
wegthaagen, maar ook den weg baanen, tot nog zeer
gewigtige ontdekkingen, omtrent dit gedeelte der Natuurkunde.
Wy zullen, zo verre het ons beftek toelaat , het volgende gewigtige daaruit mededeelen.
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De beroemde Heer Priestley was de eerfte die waarnam , dat de Planten, in plaacs van, gelyk de, Dieren , in afgeflooten lugt om ce komen , integendeel zeer
wel bleeven leeven ; — dat de lugs, welke, door het
branden van een kaars, ademhaaling en verrottin g bedorven ; en welke dus zeer nadeelig voor de Dieren was,
door de planten gezuiverd, en tot bet dierlyk leeven wederom bekwaam gemaakt wierd. — Dan de Schryvers dezer Verhandeling hebben dit onderwerp nog verder nagefpeurd : na vooraf getoond te hebben, dat het
alleen het Phlogiston is, 't welk , door bovengenoemde
bewerking,'t vuur,, de ademhaaling, verrorting, enz. aan
de Lugt word medegedeeld, terwyl hierdoor de vaste
lugt , van de gemeene lugt , word afgefcheiden , gaan zy
voorts over, om te bepaalen , wat 'er eigentlyk by den
groei der Boon= en Planten plaats heeft, en bewyzen,
door een aantal fraai uitgedagte proefneemingen , dat 'er
wel tot den groei der Planten vereischt word, dat zy
het Phlogiston kunnen bekomen; dog dat zy dit Phlogiston niet kunnen na zig neemen , ten zy ze ook in de gelegenheid zyn , om vaste lugt te kunnen mededeelen , zo
dat, fchoon de Planten in de gelegenheid zyn van het
Phlogiston to kunnen opneemen , egter niet om vaste lugt
kwyt te raaken; en zo ook, wanneer zy dit laatfte
kunnen doen , en het eerfte niet kunnen verrigten, zy in
beide gevallen omkomen. — En eindelyk gaan de
Schryvers over, om aan te toonen, welke uitwerking de
Boomen en Planten op de bedorven lugt hebben ; namentlyk, dat zy alleen maar in die gevallen de fchadelyke
lugt herftellen , wanneer zy, die by hun ontwikkeld
wordende vaste lugt, aan de lugt of eenige andere zelfftandigheid kunnen mededeelen , — als ook dat het herftel der bedorven lugt in veel minder tyds gefchied, naar
maate 'er meer vaste lugt by de Boomen of Planten word
los gemaakt. — De gevolgtrekkingen, welke uit dit
alles worden afgeleid, zyn y our den Natuuronderzoeker
zeer gewigtig , en op de juiste wyze ingerichc, um aan
ieder point van het eerfte lid der Vraage te beantwoor.
den. — Voor dat wy van deeze Verhandeling afflappen ,
moeten wy nog met een woord aanmerken, dat de wyze,
op welke de Schryvers het tweede lid der Vraage behandeld hebben, hun Ed. niet alleen eere aandoet; maar
ook een doorilaand bewys is, met welke omzichtigheidzy
hula.
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hunne proefneemingen gedaan hebben. De zwaarigheden,
Welke opgegeven worden, waarom men geenfints uit
proefneemingen, omtrent de nicest voordeeligfte Boomen, kan befluiten, en de redenen, waarom het misfchien beter was, meerdere foorten van Boomen rondom de Steden te plaatzen, zyn der overweeging dubbel waardig.
Uitgeleezene Verhandelingen over de Wysgeerte en Fraaie
Letteren getrokken nit de Werken der Koninglyke Akademie der Weetenfchappen te Berlyn, en uit het Fransch vertaald. Belle Deel. Met byvoegzels vermeerdert , door
J. FR. HENNERT. Hoogl. in de Wysgeerte en Wiskunde
en Lid van verfcheiden geleerde Maatfchappyen. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. v. Vloten, 1780.
Behalven de Voorrede 42o bladz. in gr. offavo.
de Hooglecraar niet voorhecft alle de VerO emerkt
handelingen, welken de Koninglyke Akademie der
Weetenfchappen te Berlyn gemeen gemaakt heeft, in
't Nederduitsch over te laaten brengen, zo benoemt hy
deze zyne Verzameling met den naam van Uitgeleezene
Verhandelingen , en geeft ons in zyne Voorreden ecn verflag van zyn bedoelde. Hy bepaalt zig, zegt by , byzonder tot zodanige Verhandelingen, welker onderwerpen gewigtig zyn, en niet enkel tot de fpeculative Wysgeerte bebooren: ook is zyn voorneemen, de Verhandclingcn over zulke ftoffen agterwege te laaten, waarover bykans niet meer getwist wordc, en welken ge.
nocg bearbeid zyn. Voorts verkiest zyn Ed. uit die Verhandelinien, welken tot de fraaie Letteren bebooren ,
alleen de zodanigen, die tot de Wysgeerte eene nadere
betrekking hebben; met ter zyde ftellinge van de Historifche , Critifche en Taalkundige Stukken: fluitende
wyders ook van deeze zyne Verzameling alle zulke
ftukken, die reeds in 't Nederduitsch overgezet zyn.
Ter vertolkinge der Verhandelingen, welken naar dit
plan uitgekoozen zyn, bedient de Hooglecraar zig van
den arbeid van eenigen zyncr Leerlingen. Eene odering, die hy niet ten onregte als nuttig aanpryst, dart
dczelve ftrekc, zo ter bevorderinge van kundigheden,
als ter befchaavinge van 'c uitoefcncn van 't vcritandlyk
Ff 3
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vermogcn, en veel toebrengt , tot het verkrygcn eener
vaar;,igheid van zyne (Igen gedagten in eene goede orde
op het papier cc brengen : waarby in dit geval nog komt,
clac deeze bezigheid den Hoogleeraar en den Leerlingen,
by het ovcrzien der vertaalingen, te meer ftoffe verfehaCt, om CC:ander, over de behandclde onderwerpen, in
vricndlyke te onderhouden. Einticlylc ftaat ons, nopens dit plan, nog tc melden,dat des HoogIceraars oog.
merk niet flegts is, deeze dus vertaalde Verhandelingen
in 't Nederduitsch het licht te doen zien: zyn Ed. Etch,
zig daarhenevens voor, dezelven min of meer met eenigen van zyne eigen aanmerkingen over de behandeJcie onderwerpen vergezeld te doen gaan, ten einde het zyne
toe te brengen ter ophelderinge van deeze en geene
Itukken of byzonderheden. Ook {hat hy,, by manier
van byvoegzelen, gebruik te maaken, van laatere Ver.
bandelingen, waar in het overwoogen onderwerp gefchikter uitgevoerd, of uit een ander oogpunt befchouwd
is; als merle van zodanige ftukken, waerin zig eene
overeenkonast tusfchen den Berlynfchen Wysgeer en
een ander fchrander Vernuft opdoet.
Een plan van die natuur is zeker zeer wet gefchikt,
om ons in onze taal eene reeks van leerzaame Verhan.
delingen , over weezenlyk gewigtige oncierwerpen, flan
de hand te gceven; en den Leezer, zo door de Vcrlian.
delingen zelven , als door de nevensgaande aanmerkingen
en byvoegzeis , ter nadere oVerdenkinge van dezelven op
te leiden. 't Komt 'er nu maar op aan, of de Hoogleeraar Hennert het zelve op zodanig eene wyze zal uit.
voeren, dac het claadlyk hier toe bevorderlylc zal wee.
zen. Zyn Ed. ftaat gewis gemeenlyk mecr bekcnd als
Wiskundige dan als Wysgeer ; zo dit cenige be.
denkelykheid mogtc veroorzaaken , men neeme de proeve bier van in 'c doorbladercn van dit eerfte Deel ; en
men zal, zo wv vertroir.ven , hem den naam van een
oordeelkundig Wysgeer Hirt weigeren; fchoon by betoone Been hoogagting te voedcn voor de ftcrk afgctrokken
Wysgeerte, en meer op te hebben, met de gemeenzaame
Wysgeerte, die haare navorfchingen ter toetze van het
gemccn menfchen verftand en der onderv;rdinge brengt.
En , ais zodanig een .Wysgeer verleent ons zyn Ed. in dit
eertte Deet genoegzaamc proevcn , om ons mac gunflige
verwagLing van zynen voigendL:n arbeid, zo in "de kcuze
der
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tier Verhandelingen , als in het opiellen der bygevoegde Stukken, in Le boezernen.
Verre het grootfte gedeelte van het thans afgegeevel
betreft het Spinofismus, (waarvan terftond nader ;) ea
voorts behelst het twee Verhandeiingen. Ecne van den
Heer Kxstner,, over den oorfprong van het Vergenoegen;.
waarin het gevoelen van Cartefius, dat het zelve altoos
uit de bevinding van onze volmaakcheid zynen °al:I-prong
neemr, geftaafd wordt. En eerie van den Hoer Forney
over het Geweeten. By deeze twee Verhandelingen ho,
men nog, met betrekking tor de eerstgemelde (*), ee.
nige Aanmerkingen van den Hoogleeraar Brennen , =trent de overeenkomst der verklaaringen van Cartefius ,
Du Bos, de Foully, Sulzer en Home, nopens den oorfprong van het vergermegon en do aan enaame aandoenin.
gen. In deeze aanmerkingen bedoeltg hy te toonen, dat
de gedagten dier ftrydigfchynende Wys geeren zig zeer
wel laaten vereenigen ; en dit doet hem, nit derzelver
felling, eon ftelzel vervaardigen, wells deelen gevoeglyk in elkander fluiten, en in den middelpunt zamenloopen : welk ftelzel by aldus voordraagt.
„ De mensch heeft behoeften, welken hij voldocn
5, moot, wil hij zich niet verveelen, (Du Bos aange„ zet door bewustheid van zijne volmaektheden, (Car, tefius ,) kan hij zijne behoeftens voldocn, door eene
„ gemaacigde infpanning zijncr vermogens, (de Foully ;)
wanner hij eenen noch to fterkcn noch te traagen
33
voortgang der gedagten houden kan, (Home,) dan
„ wordt zijne natuurlyke neiging tot werkzaamheid,
„ overeenkomftig de oorfpronglijke kragt der ziele, be.
„ kwaam om denkbeelden cc vormcn , onderhouden ,
„ (Sulzer.) Zie daar eene befchrijving van do gefteld„ heid der ziele, waardoor ze voor het vergcnoegen
vatbaar warden kan.”
lvVat wyders bet bygebragte nopens het Spinofismus
cangnat , dat, als boven gezegd is, in deezen het groatfte gedeelte uitmaakt, men ontmot:t hier cleswegens
twee
(*) Nadien de Hoogleeraar vervolgens gelegenheid zal hebben,
0:n over bet Geweeten to handelen , zo heeft by voor tegenwoordig by de andere opgenoemde Vel handelingen gee= nadere heden-

kingen gevoegd.
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twee Verhandelingen van den Heer de yariges , flrekken.
de ter verklaaringe van het Leerftelzel van Spinoza; by
welke die Heer nog eene derde gevoegd zou hebben ,
zo hy met door gewigtiger Staatsbezigheden te zeer belemmerd ware geworden. Voor deeze Verhandelingen heeft de Hoogleeraar Hennert, (behalven eene korte
leevensfehets van den Heer de yariges ,) geplaatst, eene
ontvouwing van den aart der Wysgeerte van Spinoza,
zo als hem dezelve, na een oplettend onderzoek, is
voorgekomen ; dat hem aanleiding geeft , om , in 't voorbygaan , bet gevaarlyke misbruik der Ontologie , en der
bewyzen a priori, te doen opmerken. - Hier benevens deelt by ons, op ieder Verhandeling van den Heer
de a'ariges , zyne bedenkingen,raakende do daarin behandelde onderwerpen, mede; en gecft ons voorts eene Verhandeling van zyn eigen opflel , over de Wysgeerte van
Spinoza, welke by zig voorftelt in derzciver merkwaardigfle deelen en zamenhang te befchouwen. En aan deeze Verhandeling hegt hy ten laatfte nog eene vcrgelyking
van het Spinolismus met de gevoelens van Mallebranche ,
Berkeley, en der Kabbalistifche Wysgecrcn; welke hem
tot het denkheeld brengt , dat 'er tusfchen het Spinofismus en de Kabbala genoegzaam geene ovcreenkomst zy,
mar dat Spinoza, Mallebranche en Berkeley, in de voornaamtle hoofdzaaken, grooclyks overeenkomen ; dat hem
in 't Plot aanleiding geeft, om de navorfching der Wysgeeren over den aart der feheppinge , als buiten hun bereik , te wraaken.
De Hoogleeraar heefc dit onclerwerp wat uitvoeriger
behandeld, om dat hy, zig zederc eebigen tyd met het
Spinofismus bezig gehouden hebbende, geleid is, om 'cc
g, ansch andere gedagten van te vor men , dan men gewoonlyk doer. Spinoza is in zyne oogen geen Pantheist,
maar een Idealist, en wel zodanig eon, die het
inus tot den hooglien trap gebragt heeft. In de ontdekking bier van vindt de Hoogleeraar den fleutel ter duidclyker en bondiger verklaaringe van het Wysgeerig Sanienfiel van Spinoza: eene verklaaring, welker onderzoek
ivy voorts den leergierigen aanbeveelen , daar ons der.
zelver ontvouwing te breed zou doen uitweiden. Liever zullen wy onzen Leczcren nog een ftaal van des
Hoogleeraars redeneertrant tegen Spinoza onder.:c oog
brengen; en reelbepaakdyk met opzigt cot do Godlyke
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of bedoelingen , (can il:e finales,) omtrent
de fchikking en de orde der fchepzelen; welken Spinoza
flegts voor menschlyke verdichtzeis en vooroordeelen
houdt.
Hij meent,naamlijk, zegt de Hoogleeraar,, den oar.
fprong van die vooroordeelen , waarom wij gelooven, dat
God alles naar -zekere oogmerkcn bettiert, dat alles om
den mensch gefchapen is, en de mensch om God to
vereeren, gevonden to hebben in de begeerte, Welke de
mensch tot het nuttige heeft ; dierhalve handelen wij naar
oogmerken, bedoelende het nuttige. Wijl wij ondervinden dat 'er veele middelen en wegen zijn, om onze
oogmerken te bereikcn, dat is om het nuccige te ver.
fchaffen , gelijk het oogclient om to zien,-de zon om
ons te verlichten ; zoo zijn wij geneegen deeze wijze
van denken insgelijks aan het Opperweezen toe te fchrijven; vermits wij de middelen, tot ons wclzijn ftrekkende, reeds bereid vinden, en tevens bemerken, dat
dezelve niet door kunst of door mast voortgebragt zijn,
zoo erkennen wij Cod voor derzelver oorzaak.
Voortreffeljke Spinna! gij fpreekt de taal van gezond
rnenfchen verfland , maar nu gij deeze vcrlaat, en in
inctaphijfifche fpitsvinnigheden u zelven verliest, raakt
gij aan 't hollen. Alles beftaat door de noodzaakelijkheid der natuur. Handelde God naar oogmerkcn,
io was God niet de eertte oorzaak van de Schepzelen;
zijne magi was flews een gevolg of uitwerkzel, in het
cog,merk , als in deszelfs oorzaak gcgrond ; dus was God
niet de eerfte oorzaak, maar eene afhanieciijkc of iaatere
oorzaak. Een gewrocht, dat onmiddelijk door deszelfs
vverkmeester words voortgebragt , is volmaakter dem 'c
geene, door tusfchen komende middelen, uitgewerkt is.
De laatfle oogmerkcn, of het nutti ge, het walk bcdoeld
wordt , moesten volmaakter zijn dan de middelen, die oniniddelijk door God gefchapen zijn , en die arekken moo.
ten tot behoef van andcrc middelen. Ook fchijat het dat
nen dus aan God cone begeerte tot jets toeeigent. Vaarom moet men juist de working der natuur volgens des.
zelfs oogmerken befpie.gelen en beoordeelen ? Zijn 'er
goon andere wijzen om iets te befpiegelen ? Immers
(loch men in de wiskundige onderzoekingen geene oogmerken; men vorscht flegts de natuur en de eigenichap.
pea
f 5
eindoorzaaken ,

430

3. FR. I11NNERT

pen der dingen na. Deeze laatfie gedachre is zo
fchrander als verleidend, en komt leer wel overeen met
bet leerIlelzel van Spinoza, waarom ik hier voornaamlijk
bij zal bl:jven
Spinoza heeft gezegd, dat
de menfehen, op hunne wijze redenkavelende, de orde
der dingen volgens middeien en oogmerken kunnen beoordeelen ; maar dat men ook de dingen, alleen , volgens hunne natuur en eigenfchappen befpiegelen lean.
Deeze laattie wijze van dcnken komt God alleen toe,
rnaar niet de eerfte.
Geen wonder ; gij befchouwt
God als een meetkunflenaar,, die door zijn veritand den
reeks van denkbeelden , en derzelver natuurlijk verband 't
weak op de noodzaaklijke natuur der grootheden gegrond
is, zoodanig, dat hij het een uit het ander noodzaaklijk
doet voortkomen , volkomen hevat. Maar, Spinoza, is 'er
niet eene verfchillende betrckking tusichen de wiskunftige en zedelijke waarheden ? ja , verfehillen ze niet in
haare natuur ? Verbeeld u den wiskunflenaar Newton, de
loopbaanen, beweeging en plaatzing der planeecenwaereld
beipiegelencle: verbeeld u oak den zedenleeraar Derhan:
cf Sulz er, over de onderlinge betrekking der planeeten
redeneerende, zult gij niet op ondcrfcheidene gedachten
vallen? Met Newton befchouwt gij de zon, met eene
zwaartelcracht, volgens eene omgckecrde reden van het
vierkant (let afilanden, op de planeeten- werkende; uit
deeze kracht leid gij als noodzaakelijk af, de Elliptifc1e
loopbaanen der planeeten, de tijden haarer omwentelinFn , de affianden , de veranderingen der fnelheden en
andere eigenfchappen; met een woord, gij befchouwt
wiskunflige voorweipcn. Naar als Wijsgeer hehoorde ge
to onderzoeken , waarom der planecten loop juist volgens
deeze en Beene andere wet bepaald is; welke overeenflemming en onderlinge nuttigheid daaruit , boven andere wetten , gebooren words. Werkte de zon volgens
de oingekeerde reden van de taarlingcn der afftanden, zo
zouden de pianceten , zich in Spiraallijnen draaiende, de
zon van jaar tot jaar naderen, en dus zoo Saturnus nu
reeds de loopbaan van Venus betrecclen. Op zulk eene
wijze zou de harmonic der planeeten niet alleen alle jaaTen gebrooken worcien , maar de huishouding der beziel•
de fchepzelen zoo de verbaazenclfte omwentelingen , of,
vecl nicer , verfthriklijke verwoestingen ondergaan. De
Ysbergen van Saturnus zouden thans als damp en rook
Ver.,
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verdwijnem. Welke wetten de meetkunftenaar ook aan
do aantrekkentie kragt der zon Wilde voorfchrijven,
hij zoo. 'er geene muir voldocnde , en volmaaktere
nen uitvinden , of hij moest andere fchepzelen onderftellen. Hadge na Ncwton gcleefd, en zijne diepzinnige uitvindingen kunnen volgen, ge had veelligt toegeflaan , (fat, behalven de wiskunftigc betre';kingen,
oak zedclijkc, naar oogmerk be ncuorde, becrekkingen
in dc natuur plaats hadden. Ontdekt nu hot men3chlijI:
verftand, behalven den wiskunfligen fchaakel cier weezens, ook een zedelijk verband , zoo Moot oak zooianig
eon vcrband in 't Godlijk verft'ind zijn, dewijl angers
God been volleedig denkbeeld van het Geheelal zoude
hebben, wanneer God allecn do wiskunftige betrekkingen , die noodzaaklijk uit de natuur der grootheden en
figuuren voortvloeien, met zijn verftand begreepon
had. Gij erkent zelf, dat het nuttige uit de onderlinge
betrekkingen der weezens voortvlocit. Bevat nu God
in zijn verftand, behalve de natuur en de eigenfchappea
dier weezens , ook bonne onderlinge nottigiaeid, zo moot
God de waereld naar oogmerken gefehapcn hebben, ea
tot zekere oogmerken otiderhooden : bijgevolg blijft Gad
de onmiddelijke oorzaak van de naaste en afgeieegenftc
middelen, dcwijl alles in het Goddelijkc veritand ailervolmaaktst overeenftemt. Voorwaar , ge hebt zoo verhceven als waar gezegd, dat bet heelal flegts den deck.
bccld voor Gods gccsc is, Cane waarheid voor Gods al.
weetend verftand, den beginzcl, waaruit altos voorey locit ; cik weczcn flaat dos in verbanci met alto , in getal,
oncindige weczens. Uit do bcfchnuwing van eon iegeiTe
diet weezens erkent God den zainenhang van ails de
len der wacrcld , alto haare betrekkingcn, dos all:: rniede:
len , die tot iets goods firekken en bet vcrband der middeIen
en oogincrken. Bijgevolg is in God oak de oorzaak van
do fehikking der weezens gegrond. Maar dceze ichikising
is nict in do noodzaakelijklieid der Goddelijke natuur gegrand, dcwijl toslchen oogmerken en midclelen goon Leis.
inaar cen zedelijk vcrband is,'t Welk , in zoo verro
hot in de Goddelijke natuur noodzaakelvk gegrond is ,
.00k in zoo verre met de Goddelijkc volmaakthedem moot
overeceiteinmen. Dus kan God de fchikking inrioten
naar zekcrc oogmerken, dewiji het anders , wiskam
Wet tC1.1 Ge,1
beichouwd, onverfehiliig zoude zijn ,
ii u it
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aan de werkende kragt der zon voorgefchreeven had,
Niets belec ook, waarom God flegts een oogmerk kon
bedoelen, dewijl God, volgens uw zeggen, onafhankelijk in zijn beftaan is , en alles uitzijne eigenenatuur doer.
Het oogmerk is ook niet eerder dan deszelfs oorzaak,
hierover denkt ge al te menfchelijk. God is de oorzaak
zijncr oogmerken en der middelen of der fchepzelen,
welker verband, overeenkomftig met de oogmerken,
onderhouden en beftierd worth. Schoon nu in de waereld alles beftond, wat het oneindige verftand bevat,
zoo bcfinat tog niet alles te gelijk. Gij volgt Cartefius ,
en Leibnitz is u gevolgd. Schoon deeze drie fchrandere
Geesten van eeuwigheid met het Goddelijk verftand als
deelen verknogt zijn geweest , waren egter hunne lighaamen niet eeuwig; ze zijn immers verderflijk. Maar de
denking hangt af van den ftaat der lighaamen ; bijgevolg
is de fchikking der lighaamen niet noodzaakelijk , dus
hangt zc af van don Goddelijken , en vrijen wil. Een
wiskunfienaar eindelijk kan zijne gedagten op verfcheidone wijzen fchikken , en echter zijn doelwit bereiken,
fchoon hij over noodzaakelijke waarheden redenkavelt
een wiskunftenaar kan het zatnenftelzel der planeeten
op eene meetkunflige of algebraifche,wijze befpiegelen." (*)
rerhandelingen , ter beantwoordinge van een Voorfiel , opgegeven door de Heeren Bezorgers van bet Stolpiaansch LeTe Ley:len, by S. en J. Luchtmans, 1780. Behalven bet Voorwerk 2s,)9 bladz. in gr. quarto.
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t Voorftcl, in deze Verhandelingen beantwoord,
is het door het enkele Licht der Rede
laid :
betooglyk , dat 'ex Met moor dan een God kan zyn?
„

„ (*) Niemand is mij hekend, die het flak der eindoorzaaken
ilerker beftreden heeft, dan Spinoza. Dierhalve za1 1k, in de
bijvoegzels tot de verbandeling van den lictere Formeij over dit
flak, de gedagten , welke ik bier beknopt voorgedragen hcbbe,
breeder voorfiellen: te mem-, om da!: tegcnwoordig verfcheidene
Schrijvers hct onderzoek der eindoerzaaken, ais eene oretIhikte:
Wijze van redeneercn, vciwerpc-z."
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Welk is dat Betoog? En zyn 'er ooit Volken of

Wysgeeren geweest , welke tot de kennis van die
waarheid gekomen zyn , zonder behulp of fpoor ee„ ner Godlyke Openbaaring?" Een vyftal van Verhandelingen over dic onderwerp levert ons desaengaende
ene reeks van aenmerkingen, welken ons dit Stuk, op
ene leerzame wyze, van verfehillende zyden doen befehouwen : daer de Heeren Opitellers 'er min of meer
verfchillend over denken. Men nag , onzes oordeels,
op het doorbladeren dezer Schriften , uit al het voorgedragen, zo van de ene als andere zyde, afnemen,
dat ene in alle deelen bevestigde beantwoording der
Vrage, niet wel te verdeedigen zou zyn. Dat het betoogen der itellinge , dat 'er niet meer dan lin God kan
zyn, door het enkele Licht der Rede, zo al mogelyk,
ten minfle ten hoogfte bezwaerlyk zy ; en naeuwiyks
te wachten, dan van een by uititek fchranderen Wysgeer ; dien dan nog ten uiterile moeilyk zoude vallen , zyn betoog vry algemeen overtuigelyk te maken.
En eindelyk dat het, alles wel ingezien zynde, ten
hoogfte waerfchynlyk is, dat die Volken of Wysgeren,
welken een denkbeeld van Gods Eenheid gehad hebben,
de aenleiding tot dit denkbeeld verfchuldigd geweest
zyn, aen ene van oudsher overgeleverde Godlyke Openbaring. - leder dezer Verhandelingen, uit welker
vergelyking en ontwikkeling wy deze gedachten opge
maekt hebben , is in hare foort lofwaerdig uitgevoerd:
dan by uitftek vordert ene gazette herhaelde lezing, de
alhier eerst gaplaetfte Verhandeling, ene Lettervrucht
van den Heer Daniel Wyttenbach , Hoogleeraer in de Wysbegeerte aer. het Illastre Athenaeum te Amiterdam. I;itgebreide Geleerdheid en dooroefende Oordeelkundegaen
bier hand aen hand; en brengen ons verfcheiden byzonderheden , die tot dit Stuk betreklyk zyn, onder 't oog,
waervan wy de voornaemften kortlyk zullen aenftippen.
Na ene juiste bepaling van het Voorftel vangt de Hoogleeraer aen, met ene gefchiedkundige befchouwing van
de gevoelens, die van ouds her nopens dit ftuk plaets
hadden , onder Volken , en Wysgeren , die van het Licht
der Openbaringe verfteken waren. In dit geval komen
de Grieken, die boven alle anderen heroemd geweest
zyn, van wegen hunne Wysgerige vorderingen, in aen,1
3)

inerking. En desaengaende wont zyn Ed. dat de Griek.
fche
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fche ‘Arysgeren , die het beitaen der Godheid crkenden ,
van Orpheus , den oudilen Schryver dien men aengehaeld
vind, af, tot op Aristoteles en lacer, genoegzaem eenItem:nig v n gevoclen geweest zyn , dat 'er maer een
Cod is, dien men te !louden heeft voor de opperfte Oorzaek en lie(lierder van alle. Een Opperwezen, de Vader,
Diet alleen der Menfchen , maer ook der overige Goden,
vcrtlka) alien hunnen oorfprong verfchuldigd zyn aen die
cause Oppertte Godheid. Met de verfpreiding der Griekfche Wysgeerte in 't Roornsch Gemenebest hield deze
gelyk de Hoogleeraer verdcr toont , ook onder de Romeinen fond. Hier benevens merkt zyn Ed.
nen , dat de oude Wysgeren , uitgenomen Aristoteles ,
bvkans geen werk gemaekc hehben, van dit Stub met
bewyzen te onJerfteunen; als oordcelende, dat het, op
zichzelve blykbaer,'geen bewys behoefde. Men fchynt,
vervolgt by , zich daerop niet toegeleid te hebben, voor
de dagen van de verkondiging der Euangelicleere; en 't
g:cen de Wysgeren van dien tyd voorts over dit onderwerp te beree bragten, was nict bondiger dan 't geen ouder Wysgeren daeromtrent te boek gefteld hadden.
De Hoogleeraer,, tot dit tyditip gekomen zynde, bezeft , dat 'er velen gevonden worden, die alies , war doze latere Wysgeren deswegens fchreven , in dit geval
ter zyde gelegd willen hebben; als bewerende, dat zy
deze hunne kundigheden aen 't Euangelie verfchuldigd
waren. Het wederleggen van dit denkbeeld leid hem
voorts tot ene dergelyke tegenfpraek tegen het gevoclen van hun , die willen , dat de ou,le Heidenfche Wys.
geren hunne Godsdienilige kundigheden grootlyks aen de
jooden, en fchriften des Oudcn Verhonds, hadden te
danken. Gemerkt zyn Ed. dit dub opzetlyk behandelt ,
kunnen we niet wel afzyn , van 'er nog war byzonderer
van te gewagen.
Vooraf merkt by aen, dat het denkbeeld van Gods
Eënheid niet zo duister en ingewibbeld is, dat het mensch.
lyk verftand het zelve niet zoude kunnen vormen, zon.
der behirlp ener Godlyke Openbaringe: bet komt hem
voor dat dezclfde redenering , die ons overtuigt , dat 'cc
een God is, ons, ook by voortgang , overtuigt , dat
'er niet meer dan EEN God is. Het nailer hewys bier
van aen 't einde der Vcrhandelinge. Wyders tracht by
te doen zien, dat zy, die bewcren, dat do Grieken bun
denk.-
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denkbeeld nepens Gods Eenheid van de Jooden ontleend
hebben, zich roekeloos vele en velerleie zwarigheden
op den hais halen ; zo ten aenzicn van bet denkoeekt
zelve, dat 'er die Wysgecren van hadden, als ten
opzichte van de manier,, op welke dat denkbeeld van de
Jooden tot de Grieken overgekomen zoude zyn. Maer,
't geen zynes oordeels hier bovenal veel afdoet , en dit
gevoelen volftrekt ondermync, is, dat men op goeden
grond ftaende mag houden, „ dat de Jooden eerst na de
dagen van Alexander den Macedonier by de Grieken
„ bckend geworden zyn; en dat 'er veOr dien t d , zelfs
„ geen voetftap van den naem of lotgevailen yder joo.
„ den, in de Gefchiedkundige Gedenkftukken , voorkomt."
Ter aenwyzinge hier van beroept by zich op alle de vroe.
gcre fchryvers , en wel byzonder met betrekking tot
zelke omftandigheden, waer in ze niet wel van de Jo°_
den konden zwygen, indien ze enige gegronde kennis
van (lac Volk en hunne Maetfchappy bezeten hadden.
Om dit in zyne foort ontkennend bewys te verfterken,
gaet zyn Ed. vervolgens na, wat yozephus te berde ge.
bragt heeft, in zyne wederlegging van Apion , met opzicht tot de bekendheid der Jooden by de Grieken.
Het meerendeel der ftukken, waervan yozepinis zich bedient, zyn, naer des Hoogleeraers oordeel, verre van
gewigtig; en, zo men dezelven. al voor bondige bewy.
zen wilde laten doorgaen, zou men 'er , zegt by , niec
meet nit kunnen afleiden , dan dit. „ 'Er is, misfchien ,
„ voor den tyd van Alexander, de een of ander Griek
„ geweest die enige flauwe kennis van de joodfche Na.
„ tie had; maer de Grieken hebben dat Volk eerst recht
„ leeren kennen, na de oorlogsonlusten door de Ptole„ man en Seleuciden in dat Gewest verwekt.” Zyn Ed.
is van gedachten , dat men dit Stuk gemeenlyk nict naer
behooren gadegeflagen heeft; en 'c zal verrnoedelyk nog
wel een nader onderzoek waerdig zyn.
Na dezen uitftap keert by weder tot zyn hoofdonder.
werp, en •meld ons , hoe de latere Heidenfche Wysge.
ren, mitsgaders de Vaders der Christelyke Kerke, het
Leerftuk van Gods Eenheid hebben getragt te bewyzen.
Hieraen hecht by een kort venlig van andere Volken,
als de Egyptenaers, de Ethiopers, enz. ter aentooninge dat ook by dezen het denkbeeld van maer enen God
plaets had. En eindelyk befluit de Hoogleeraer dit
fto
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fie Decl zyner Verhandelinge, met ons te doen oprnerken, dat zeifs zy,, die twee beginzels, een good en ecn
kwaed, Itelden , niet beweerden dat 'er twee Goden waren: het goede beginzel was by dczulken de Godheid,
maer het kwade in genen deele. Hun' gevoelen, zegc
by, was nagenoeg het zelfde ats dat van Plato en andeten , het werkzame beginzel was de Godheid, en het
lydende de Scof; de bron alles goeds was in God, en de
laden van al het kwaed in de Stof. Voor 't overige
weet ik niet, dat ooit enig geOefend VVysgeer ftaende
gehouden heeft , dat 'er twee goedc bcginzels waren,
dat is, opperae Goden, die ene gelyke magi en gelyke
volmaekthedcn bezatcn.
Op het afhandelen van dit onderwerp fchikt zyn Ed.
het tweede Deel zyner Verhandelinge ter overweginge
van het betoog, datde hedendaegfehe Wysgeren op onderfcheiden manieren gevormd hebben, ten einde, door
't enkele Licht der Rede, te hewyzen, dat 'er niet meer
dan een God zyn kan. De hoofdbewyzen, welken de
ichranderfte Overnatuurkundigen ten dezen opzichte
aengevocrd hebben , worden in dit gedeelte naeukeurig
ter toetze gebragt; zyn Ed. ontwikkelt ieder in 'c werk
geftelde manier van betoogen op zichzelve; en tracht te
toonen, dat gene van dezelven den naem van voldoende
kan wegdragen. Dit gedeelte vordert by uitftek ene
2endachtige overweging , zo met hetrekking tot de kracht ,
Welke ieder betoogtrant in veler oogen heeft, als ten aenzien der tegenhedenkingen des,Hoogleeraers; welke, na
zyne voothellingen daeromtrent , ten laetfte overgaet
tot het befluit zyner Verhandelinge, om zyne eigene
gedachten nopens het betoogen van dit Leerftuk voor to
dragen.
Aenvanglyk geeft by te kennen , dat by in al het voorgaende niet bedoelde te beweren, dat 'er gene reden zyn,
om te ftellen , dat 'er niet meer dan den God is; maer
cm te toonen, dat 'er in de Overnatuurkundige bewy.
y en, welken men , tot nog, uitgedacht heeft, niet alleen
gees Wiskundige Noodzaeklykheid te vinden is, maer
veeleer zeer grouse gebreken te befpeuren zyn. Ja zyn.
Ed. gaet verder , en poogt te bewyzen , dat het niet onder 't bereik der Overnatuurkunde valt, volgens ene
Wiskundige Noodzaeklykheid, te betoogen, dat' er niet
Vraegt men bier op: zyn
meer dan an God zyn
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dan even wigtigc redenen , om te Wen dat 'er meer
Geden zyn, als om re beweren, dat 'er man do God
is; zo is zyn antwoord: ver van daar ! „ de gezonde Rede
„ leid ons tot het denkbeeld, dat 'er miler een God is;
„ en ze leid ons zo fterk tot bet zelve, dat het onbe„ zonnenheid zy, te beweren dat 'er meet zouden we.
„ zen.” Ter nadere ontvouwen ;e hicrvan legt de Hoog.
leer= her 'et op toe, om na re gaen, hoe 't bykome,
dat men meerendeels in dit Stuk Cenftemmig zy; waer
uit dit denhbeeld van Gods Eenheid gevorrnd zy, en
van waer bet korne, dat dit denkbeeld zo veel invloeds
op het Menschclom hebbe. Zulks doer hem trnpswyze
de reden ontvouwen, welken bet Menschlyk Verftand
opleiden , om dit denkbeeld te omhelzen; en niet
te bezeffen, dat bet redelyker is te ftellen, dat 'er maer
een God is, dan dat 'er velen zouden zyn; rnaer ook
voort te gaen, om daedlvk ftaende te houden , dat 'er
Met meet dan ea God is. Deze reden, zeet b y , fchoon
ze ieder op zichzelve niet hoven bet waerfchynlyke lie_
pen, verkregen, Baer ze zich allenskens aen het Menschlyk Verftand voordeeden , te zamenloopende, ene zo
groote fterkte, dat men overcenkwame in het denkbeeld,
dat 'er maer een God is. Ecn ieder gevoelcie min of
meer de kracht dezer reden, fchoon ze dezelve meet
in 'c algemeen verwardlyk , dan ieder op zich zelve, ondcrfcheidenlyk begrepen.
Van de vier overige Hceren Schrvvcrs, wier Verhandelingen by dit Gcfchrift van den Hoogleeraer gevoegd
z y n , is de onbekende Opiteller ever Latynfche, Verhancielinge nagenoeg van dezelfde geclagte, ten opzichte van
de Overnatuurkundige bewyzen ; terwyl by voorts
zichzelve vergenoegt met het bewys voor Gods am.
held , van agteren ontleend uit de befchouwing van de
aenitemmige Orde der Natuure. De drie andere Hce.
ten oordeelen eenparig gunftiger over het gcwigt van
her een of ander Ovcrnatuurkundig betoog; en maken
uit dezen hoofde gebruik van die bewyzen , welken hurl
in dit geval de kracht i gflen fchyncn. War verder betreft de kennis van dit Leerfluk ender de Heidenfche
Volken en Wysgeren, in gene der Verhandelingen word
hun die kcnnis volftrekt betwist; men erkenc dat dezelve in ene mindere of rneerdere mare plaets gehad heeft ;
alleenlyk brengt de een dezelve tot cell hooger trap dan
de ander, en komt ous nader aen, of wykt war verder
IE. DELL. 4LG. LEIT, NO. 14.
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zsaf , van het uitgearekte gcvocicn des Hoog!cernevj
dacromtrent. En eindclyic , rakendc de vrage, hoe zy,
die deze kennis min of meer bezaten, aen dezelve gcicornen zyn , desacngaende laet de ongenoemcie Schrvver
zich in 't gebeel niet uir, De Heel. Manger, Hoogl_er
tier der Godgeleerdheid in de Hcoge Schoole te Francler , fchoon by 't Met noodig achte zuiks te bepolen,
gecft cchter to kenneri, dat by bun met ban toevallen,
die de bromvel dezer kundigheden by de jooden zocken/
en belt cerder over om te denken, dat zy dit clenkbeeld
van Gods Ednheid, uit hunne eige hoc zcer gehre''.clyke
kundigheden, door cigen rccienering opgetnackt 110-then.
Op ene foortgelyke wyze laet de Heer de Kruyff dit
flub, fehoon by nict vreemd zy van tc denken, dat de
joodfche Openbaring het hare hier toegebragt hcbbe,
onhcoordeeld , re meer dacr deszelfs befl,sfing van Been
invioed ban zyn, op het flak zelve; dat by ten laetfle
nog kortlyk , het gezegde zamcntrekbencle, aldus beantwoord. „ 'Er zyn Volkeren en Wysgeeren gewecst ,
5, welke, fehoon door gecne openbaaring verlicht, en
„ ann den clicnst van vecle Goden verflaafd, flcgts
uit zich zelv beflaand Wezen erkend , en Mel-door
„ belydenis gedaan helthen van die Waarheid, dat 'er
„ niet incer dan een God is , alhoewel het niet re beflis„ fen zy, of zy, omtrent do volftrekte onnzog,elykIteid van
,, het tegengoftelde , volledig overtuigd waren.” — Men
vindt des dit onderwerp, de bronnen waer uit dit gevoelen der Eleidenfche Volken en Wysgeren nopeas
Gods Ednheid, hoe gcbreklyk, of hoc gegrond, het dan
cob geweest zy, onttiaen zou niogen wezen, in deze
Brie Verhandelingen Met bepaeldlyk nagefpoord. Opzeclvkcr ncernt de Fleer Verflap 7anior dit Stub in overweging ; bewerende dat het onwaerfchynlyk- is, dat de fleident-elle Wysgercn , door 't enkele Licht der Rede, tot
de kennis van Gods Ednheid gekomen zouden zyn; dot
het integendeel waerfchynlyk is, dat zy deze kennis verichuldigd waren aen Overleveringen van vroeger Openbaringen, en wel byzonder aen het Licht dat de joodfche Openbaring hun desacngaende teegebragt had. —
Zie bier nog ten befluite, hoe deze laetstgenoemcle Schryver,, het,-hoofclzaeklyke zyner Verhandelinge bycen brengende, het geheele Voorflel beknoptlyk beantwoord.
„ Wy zyn, zegt hy,, in that, om door bewyzen,
„ overeenboraftig met de natuur der zaake , uit het
„ Licht
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Licht der Reden to betoogen , dat 'er niet meer dan
een Godlyk Wezen beftaan kan. Geene geheele Volken zyn immer door de Reden tot de ontdekking en het geloof van gemelde Leerftelling gekomen;
want de Isra6liten wisten zulks door Openbaaring. —
Waarfchynlyk waren 'er ander de Heidenen zelfs geene
byzondere perfoonen , welken door zich zelven deeze
waarheid kenden: die weinige Wysgeeren, welken wy
ender de Grieken of Romeinen zouden mogen aantreffen , die zich boven de algemeene dwaaling verhieven,
zyn waarfchynlyk tot deze ontdekking oorfpronglyk geleid, of door eene aloude Leer, op vroege Openhaaringen gegrond, of door een verfpreid licht van den
Isra6litifchen Godsdicnst."
Vermaakelykheden uit de Kerkgefchiedenis. Door r. NrEtAvLaNn,
Leeraar der Hervormde Gemeente in 's Graavenhaage enz. In
's Graavcnhaage by J. Thierry,, 1779. Behalven het Voorwerk
683 bladz. in gr. offavo.

de voorheen uitgegeeven Oudheid- en Letterkundige VerlusB, Ytigingen,benevens
Uitlegkundige Permaakelykheden, voegt de

Eerwaarde Nieuwiand , met de afgifte van dit ftuk , nog eene vetzameling van Vermaakelykheden uit de Kerkgefchiedenis. Ze gaan
inzonderheid over de vroegere en laatere Kerkgebeurtenisfen van
bet N. T. egter zo niet, of 'er zyn ook hies en daar ecnige ftukken ingevlogten, die tot de Kerkvoorvallen van het 0. T. behooren. Men ontmoet in dezelven een aantal van byzonderheden , op welken de aanciagt van zyn Eerwaarden , in zyne uirgebreide Lecture, by uitflek bcpaald is; die, fchoon ze, gelyk het
in zodanig een geval gaat, niet alien gewigtig zyn, egter veel al
min of sneer, ten minfte in een uur van uitfpanning , dat men voor
losfe Studie fchikt, met genoegen naagegaan kunnen worden: terwyl 'er ook bier en daar ftukken onder voorkomen, die eene
alter oplettendheid vorderen. Zyn Eerwaarde behandelt de hierin byeen verzamelde onderwerpen op eon foortgelyke wyze, als
die, welken by in zyne voorige opgemelde fchriften ontvouwd
heeft: by heldert eerie duistere fpreekwyze op; geeft een berigt
van vroegere Kerkgebruiken ; verleent een uittrekzel van fchriften, die min bekend, of niet in ieders hand zyn; en veiklaart
deeze en geene gevoelens in de Kerk ontflaan, met een nevensgaand verflag van, en bykomende aanmerkingen, over 't geen by
die gelegenheid is voorgevallen. Daaroncier zyn 'er ook, die bepaaldlyk betrekking hebben tot de Kerkgefchiedenis van Nederland; waaruit wy , tot een voorbeeld , zullen overneemen het Artykel, dat zyn Eerwaarde gefchikt heeft, oar eon kort donkb,eld
getGg 2
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geeven van de gefchillen in de laatere Kerkgefebiedenis over de keraidas luidt:
kelyke gocderen, 't
„ Veelen van de genet). die zich met de ketteliike gefchiedenisfen niet dan zeer opperviakkig gemeen maaken , hebben zeer verwarde denkbeelden omtrent dit fink, bet Been echter nog al eene
amtnerkeiiike p!aats beflaat in de Kerkpbeurrenisfen. De geze.
genie keikliervorming had groote verandcringen in de zogenoemde
kerk ,!lijice fundajel veroorzaakt: des nier tegenftaande had men
in Utrecht de vijf Kapittelen in fland gch , niden, welke 'er van eatyden aanweezig Dezc behielden dus ook hunne Proos.
ten, Dukens, Thelauriers en Cann nniken ; met de initoomften daaraan verbonden; doch deeze waardigheden hAdem hunne kerkelyke
vorns geheel verlooren: de Heeren hezitters daarvan waren weereldiijke perfoonen gewoOen; en hierin lag eigenlijk de bron van
bet. gefchil. Sommige der GAgefeerden van dien tijd begreepen,
(wei of kwaalijk is mijn taak nict, want ik verhaal flechts ,) drat
men van deeze Kapittelgoederen , na de kerkhervorming , eengehed
ander gebruik mogt gernaakt , de Kapittels zelven vernietigd,
de inkoomften befteed hebben, tot onderhoud van de geestelijkbeiel , of tot andere godvruchtige gebruiken. Dan Hemelsbreed
verfchillend was het oordeel en gevoelen van de Politieken op dit
ftuk, en dit valt niet zeer te bevreeinden. De bezitters van dee.
ze zogenoemde benefices vielen met allc reden, die uit bet zelkWang gebooren wordt, niet zeer fchootig, om zich van de zelve
te outkleeden; weshalveu bet vereenigen van deeze gefchillen
niet gemaklijk viol. Dit gefchil wat leevendig wordende, vorderde de Overheid van de Leeraars , ow hun ocrdeel bier over in
gefchrift uit to brengen; dit gerchiedde in Let , jdar 1: 59. NETHENUS , Coen Hoogleeraar in de Godgdeerdheid vezzainelde nit
de fchriften, hier over gewisfeld, de poinctcn, waar ointrent de
geestelijkheid van dien tijd her vrij eons was , en gaf in t jaar
166o eon gefchrift nit, behelzende, de eenflemmighid , of overeenfienatning van de Predikanten te Utrecht ,nopens het gebruik van c:e
kerkelijke go:deren. Op dit fink gafde ijverige MARES IUS korte aanlnerkingen, en NETHENUS bleef niet in gehreke ow daarop te voegen cen gefchrift, betyte!d, AToodzaakelyke verdeadiging van de
unzformiteit of eenflemmigheid der Predikanten van Utrecht 1661.
Het fchijnt wel dat NETHENUS zich eon weinig alte leevendig
dit ftuk heeft uitgedrukt. Dit had ten gevolge, dat de sTAATEN
van Groningen aan die van Utrecht , en ook aan de Stad, hierovL I
fchreeven, zich beklaagende over de injuriEn en lasteringen tegtn
de STA ATEN en tegen MAXESIUS , hunnen eerften tIoogleeraur in
de Godgeleerdheid, in dit gefchrift van NETHEN9S vervat. De
Staa.en van Utrecht vondea de klagten van Groningen zoo wel gegrond, dat nETHENUS zijnen verregaanden oploopenden ijver met
hct afftaan van zijn Profesforaat inoest hoeten, volgens eene refolutie van den 14 April 1662; welke ons veele bijzonderheden
p. 242 - 246.
logt: men raadpleege !Het BU1014N Traject.
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De toenmaalige Vroedichap van Utrecht meldt, hoe dezelve eenerl
brief ontvangen heeft van de STAATEN van Groningen en atonelandert, gedateerd den a Novzinber 166r , in den weliten ze vertoonen , „ hoe zij met veele verontwaardiging vernoomen heb„ hen, dat NETUENUS Dr. en Prof. in de Theologie op de
„ hooge School te Utrecht ondernoomen heeft in een bock geri„ tell , Noodzaakelijke verdeediging van de eendragtigheid der
„ Predikanten van Utrecht, hen coot het mg van de geheele wee„ reld te lasteren, met aan bun of hunne Prmdecesfeurs te imp u„ teeren, Gm toe te ftemuten in het rooven der kerkehike goede„ ten , en in hen, die 'er zich moester van gemaakt hebben , bij
,, het' bezit daar van le handhaaven; dat, daarenboiien, S. MA„ RESIUS Prof. in de Theologie op hunne hooge Schuel daarin
„ word afgefchilderd , ais een valsch Profeet, een vrijgeest in
,, leer en zeden, en een verleider; nit ltracht van al hot wellte
,, de STAATEN van Groningen recht vrangden, eifdat NF.THEND/
„ op eene voorbeeld'ge wijze geftraft mogte worden.” Hierop
liet de Overheid tilt bock ondazoeken, en men cond 'er onder
andere herispenswaardige dingen in, „ dat NETHENUS, op het gezag van eenen brief van ACRONIUS, aan C. VORSTIVS verhaal•
,, de, hoe de Stadhouder zich zoude bediend hebben van eenen
„ rechtsgeleerden te Groningen , ow in die Provincie onderzoek
doen op de kerkeiijke goederen, doch dat hij zich daar kwaa„ lijk hij hevonden had; waarbij NETHENUS voegde. dat de Staa„ ten in hunne vergaderingen in die rooverijentoegeflemd hadden,
„ zich onderling verftaende, ow 'er voordeel merle toen; dat hij
„ MARESIUS behandelde, als een valsch Profeet, een vyand van do
Reformatie, een inftrinnent van den Duivel, een flaaf van de
„ gierigheid en van den Duivel , die hem in zijn geweld had , en
,, hem alles deed verrichten, war hem behaagde, door de aanlok,. fels van den rijkdom , een verleider van de zielen, een beder• ver van de waarheid en godzaligheid, een dienaar van den Sa„ tan, ow het Koningrijk van CDRISTUS aan te tasten , en dat
,, van den .Vorst der duisternis te verflerken, een Advocaat van
„ leugen en ondeugd , een rechte BILEANI , een SIMEI en een
„ 0000, die wel tritwendige belijdenis van het Chi istendorn deed,
„ maar in den grond een vyand daarvan was, en 'er den fpot me„ de dreef, het zelve aantastede en verried, een mensch, voor
„ den welken alle zich wachttm moesten, welken hunne eigene
„ zaligheid ter harte ging, dat MARESIUS Schriften valsch Waren,
ergerlyk en verdervelijk, niet herkoomftig van Gods Geest,
,, mur hunnen oorfprong fchuldig waren aan de flechte en ver„ derflijIte. Theologie van een Franschtnan, welken .13EkLZEBUI3
• geholpen had. Al verder ; dat NETHENUS te kart geltoomen
3 , was in zijn refpect , 't Welk hij aan de STAATEN van Utrecht,
,, en aan de Regeering van de Stad fchuldig was, fpreeliende van
„ bet geen die Magten gedaan hadden in 't Jaar 1660, tot behou„ denis van den vrede en rust in de maatfchappij en in de kerk;
Gg 3
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„ hebbende als toen twee Predikanten , met naamen ABRAHAM
y) VAN DER VELDE en JAN TEELING , gebannen: bij welke
genheid NETHENUS zich ontboezemt, dat dit een droevige faa„ menloop van zaaken was , eon wond aan de kerk toegebragt,
tempeest, weleen noodlottige omftandigheid van zaaken,
ke deze twee Predikanten buiten de Stad geworpen had, 't
weik hij vergelijkt bij den bok Azazel, gezonden naar de woes, tijn, maar dat zulks met reel eer gefchied, en waardig was ow
I) vergeleeken te worden met bet geen aan onzen Zaligmaaker
overgekoomen was. Hem daarin gelijkvormig wordende, dat
men Hem buiten de {lad gebragt heeft, toen Hij Iijden zou,, de , zoo, dat hun bannisfement veel roetnrijker zoude zijn ,
„ dan het blijven der ovoi igen! zeggende wijders nog veel om
„ die twee Leeraars te verheffen, en ow do Overheid van wreed„ held en dwinglandij te verdenken.” Alle deeze grieven werden
door Commisfarisfen aan NETHENUS voorgehouden; zijne verdeediging daarop gehnord; doch onvoldoende gehouden zijnde, werd
bij van zijn ampt verlaaten. Het geen wij zo even ter neder ftelden van zekeren Rechtsgeleerden te Groningen MELL/EUS ERUNSE4A , en het goon omtrent ACRONIUS Predikant to Groningen gemeld is, heeft waarheid. Zie Priest. et Brudit. Vir. Et. Eccles.
75. p. 148. en wijders VOETIUS T. I. Disp. Sel. Theo!. p. 241. Ik
wil, [om 'er nog lets, dat uit een onpartijdig oordeel voortkomt,
bij te voegen gaarne bekennen, dat ik al niet veel grooter fcheldvermogen ontdekt heb, dan het geen in dozen Theolegifchen
ijvergeest huisvestede. Had de bedachtzaamheid op dien tijd de
wacht gehad, men zoude met niet veel Filozode hebben kunnen
bezeffen, dat de Hooge Overheid, verwinnaar en meester van
het land zijnde, ook meester en eigenaar was van de land- en
kerkgoederm , en dus dat aan haar in zooverre toekwatu een
onbefprooken recht, om van die goederen zulke fchikkingen to
maaken, als met derzeher wijsheid overeenkomt. Intusfchen
had het in dit gefchil veel waerheid, dat, [daar de Roomfche
kerkelijke goederen door de Overheid gefcecularifeerd waren ,]
geen geestelijke titel, ook geen eigendommelijk aankleeven uit
hoofde van dezen yernietigden titel, [ipfo jure ] uit den aart der
zaake konde plaats hebben. 'Er is tocb geen titel fine re Mull!
De hone canonicre &c. louden op bij de Proteflanten; alles is bij
gevolg buiten de Spheer van het kerklijke geraakt. Wat zoude het
wel onderfcheiden bier met het wel leeren gepaard gegaan zyn !
Aileen wil ik echter nog een good woord fpreeken voor de Clerefij , [fchoon ik hunnen uitftappenden fl yer in dit geval ten fterkften afkeur;] men moest hen, van wegen die begeerte naar de
zogenoemd'e geestelijke goederen , niet betichten van inhaaligheicl
en heblust. Hunne penfioenen [de Nederlandfche] zijn tnaatig,
reiken niet toe, om op verre pasfen na zoo to leeven, als met
hunne betrekkingen overeenkoomt: zij geeven kinders en burgers

aan de maatfchappij, drawn de lasten van den Staat benevens alle
411'
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enderen: zulke lieden hebben alle redenen om te wenfchen dat
hun lot betere! Doch in het Nederduitsch heeft wenfchen en
hoopen denzelfden zin niet? Bij de Roomfche Geestelijkheid draagt
het zich enders toe; de klagten over derzelver onveizadelijke
geldzucht waren, voorhenen althans , maar al te gegrond: zij bezaten te veel, vooral voor lieden, die ongehuwd leefden, die noch
lasten van den Staat droegen, noch burgers p an de Maatfchappij
1c erden. Het koomt bij hcn alles aan de doode hand, en blijft
'e voor altijd. Zie MONTESQIEU L. XXV. C. V. Espr. des
T t een ftaaitje van eene andere foort, dat men in deeze Verzameling niet verwagt zou hebben, doch dat men, zo ten aanzien
van 't onderwerp, als ten opzigte van de behandeling, voor een
itukje van uitfpanning mag houden, dienen de volgende aantnerkingen van zyn Eerwaarden over : den Griekfchen zogenaamden

Luchttol.
„ Wat is, dus vangt by aan, Wat is apes belast! roept de Nederlander; zijne vrijheid en voorrechten daartegen in de fchaal

niet opweegende! 't Is well maar in alien gevallen de hoofdftoffen
[elementa] gaan vrij, immers twee van dezelve , licht en lucht;
maar dit was in het Griekfche gebied alzoo niet. Men vindt bij
CEDRENUS een foort van fchatting op de buitenlucht gelegd, en
icEptx4 luchttol , luchtgeld geheeten. Cuperus zettede het over
pro Spiritu aerio. Zie 1. io c. 7. Olferv. PROCOPIUS in Lust. Area=
kent de inftelling daarvan toe aan JusTriviANus , het wordt befchreeven bij een Griekfchen 2171011yMUS MSS. te vinden bij nu
CANOE Glos. Gr. t. I. p. 29. MICHAEL PAPHLACO heeft deezen
tol vernieuwd , gaande over de vrije en open lucht , Welke men op
het platte land genoot. Ook wordt in de Griekfche gebeurtnis
ALEXIUS COMNENUS 1. 2 yur. Grcec. p. 224. onder de heffers van
deezen tol gefteld doch in alle die plaatfen draagt dit foort van
fchatting weinig lof wech ! Dan bet that, gelijk met een zeker
foort van last bij ens, weike echter geene de minfte onbillijkheid
in zieh bevat, ik meen de plaifiergelden. Hoot wat /Emus SPARTANUS in Peso. Nigr. verhaalt. c. 7. Idol; Paleinis rogantibus , et

eorum cenfitio levaretur,, idcirco quad esfet gravata, respondit , vos
terras vestras levari cenfitione vultis, ego v ro etiam aerem vestrunz
cmferi vellem. Hid antwoordde aan die van Palestine , die vraagden , ontheven te warden of verligt van hunne fchatting, waarntede
HUN LAND bezwaard was ; gy begeerd dit, maar ik wilde zelfs
UWE LUCHT fchatting doen geeven. TERTULLIANUS , gewaagende van de gierigheid der Tollenaaren , zegt vmdunt ipfius celi
et terra et maris tranfitus; zij verkoopen den vrijen doorgang van
hemrl en aarde , en van zee , zie SALMASIUS ad. 1. c. Bit foort van
Gliekfche fchatting heeft zweemfel met het geen LAURENTIUS
LUCENSIS 1. 2. Polym. Vet. Disf. IO. p. ro6 boekt, en DIO CASSIUS
1. 46. fchrijft, dat de Raadsheeren voor elke tegel van hun dak zes
fluivers betaalenmoesten. ZOZIMUS 1. II gewaagt van een Xpurap7 pot
't welt
Gg 4
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'tlk de .mer!fchen .voor hunne excrententen en die der beesten gee.ven moesten , emen zilveren penning voor zich zelven , en enen
voor de osfen, muilezels, paarden en honden. 6, Dat 'er een tot
was gelegd op de kwaacifpreekendheici, en van !aster overtuigde
tong; ik meen een niuuw foort van mondgeld : de ontvangers zou.
den neering hebben! doch wij moralizeeren niet, anders Itapte ik
zo dra van dit artikel niet af! •

Grondbeginfels der Bouwkunflige Rekenkunde, op de gernaklifkjh
wyze voorgeflelcl , door PIETER VAN CAMPEN. Geadm. Landmeeter en Leerrn ester in de Wiskunde te Leyden. 4t koperen
Plaaten. Te Leyden, by S, en J. Luchtmans, en D. du Mortier,
1780- Behalven het Voorwerk 317 bladz. in gr. otlavo.

7

21 men als Bouwkundige wel flaagen, zo dient men zekeriyk
vooraf eenig week gemaakt to hebben van 't beoefenen der Wiskunde, en bovenal van dat geene indczelve, 't weik uitdrukkelyk
töt de Rekcnkunde betreklyk is. Buiien eene gegronde kundigheld Met van maakt men niet dan wankeibaare Projecten , en fie ,t
men dus , onbereid, de handen a; n 't werk, men bouwt als in 't
Wilde, en begaat misflag op misflag, gelyk de Ondervinding maar
al te dikwils getoond heeft. Het kan nit dien hoofde niet anders
dan nuttig geoordeeld worden, denzulken die zig op de Bouwkunde toeleggen, en geen gelegenheid of geestg,efleldheid voor eene
gezette beoefening der Wiskunde bezitten, eon Rekenkundig Werk
aan te hieden, dat hun ten rninfte de onontbeerlyke kindigheden
hier omtrent ontvouwt. Van dien aart is dit gefchrift van den
Wiskundigen van Campen; els benelzende een volledig verflagvrn
de grondbeginfelen der Bouwkundige Rekenkunde ; van de , envoudigfte hereekeningen af, tot op de nicer faamgeflelde rekenkOndige you werpen. In de verklaaring der Wis- en Bouwkundige bepaalingen, en 't geen dear toe behoort, is eene duidelyke ontvowing in agi genomen. De Reltenkundige vooi flellen, met he.
trekkinge tot de onderfcheidene foorten van rekenen, die elkander
in eene regelmaatige orde volgen, zyn alleszins betrekkelyk tot
het Bouwkundige; ze gaan gemeenlyk trapswyze tot meerder zamenflelling voort, en de nevensgaande ophelderingen geeven den
Leerling een voldoenend Licht , om te Zion, niet alleen hoe, maar
ook waarom, by op zodani p e gene wyze moot wet ken. Voortsdient
een aantal van vyftien zindelyit uitgevoerde Plaaten ter opheldei inge van deeze en geene byzonderheden , welkon Figuuren vordeTeti.
Het werk is dos , ter bereikinge van het hoofdbcdecide, zeer wel ingerigt; en de liefhebhcrs der Rekenkunde , dire
goen oogmerk hebben om zich juist in 't Bouwkundige teoefenen ,
zullen 'er nog al verfg heiden veorflellen in ontmoeten , die ze met
vermaak zullen kunnen 'nagaan; cn waarvan ze zig, zo voor
zeiven, als voor anderen, ter oefellinze tnogon b4dicnen.
ran.
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DD. PEDRO RODRIOUF.Z CANIPOMALVES en Mr. H. H. V. D. FIEL/•
vEL , verhandelingen over het ond?rfieunen der gemeene In-

dustrie. Te Utrecht , by B. Wild. 17 g o. Behllven 11.1 Norwork 296 bladz. in gr. octave.
nnder de benaaming van Industrie in den algemeenen zin betrek' kelyk tot alie Fabriken of Handwerkeu, heeft men bier inzonderheid het oo h;, op de veelal hepaaldlyk zogenoernde Manufactuur of die handwerkzaamheden, welken behooren tot het bevelfpinnen, wceven, breien, verwen enz. van wol, hennip,
d;n,
vlas, catoen, zyde en foortgelyke ftoffen. Dit foort van bezigheld under de SpaanfeheNatie te bevorderen, de daartoe reedsgeInaakte fchikkingen door raadgeevingen te regelen, en 's Lands
vermoogende Lieden te noopen, ow deeze poogingen als ten
uiterae heilzaam, kragtig to onderfleunen, is het hoofdbedoelde
van Don Campornanes in ene Verhandeling door hem over dat
cierwerp gerchteeven. Zyne Verhandeling des aangaande, behetz2nde eene zeer wet uirgevoerde aanpryzing der Industrie, met
melding van 't geen daar owtrent reeds in Spanje gedaan is, en nu
voorts met nut gedaan zou konnen worden, om dezelve, ter hevorderinge van 's Lands welzyn, voort to zetten en nit te breiden , is, naar derzelver verdienfte, in Spanje met veel toejuiching
ontvangen. De Raad van Castilien, de nuttigheid van dit Gefchrift bezefFende, is daardoor zelfs bewoogen geworden, om aan
zyne Katholyke Majefieit voor te flaan, dat het nuttig zyn zoude
deeze Verhandeling op 's Lands kosten to doen drukken, en door
bet gantfche Ryk nit to deelen; waar op dezelve, de Vorst (lien
voortlag goedkeurende, op Koninglyk bevel te Madrid in druk
uitgegeven is. Eerlange begreep men ook in Duitschland, dat die
Verhandeling, voor zo verre zy grootlyks op natuurlyke en algemeene ftaatkundige beginzels uitgovoerd is, fchoon de toepasfing
en de cone of andere aanmerking bepaaldlyk Spanje moge betreffen , den Landzaaten van dienst konde zyn; 't welk eene FIoogduitfche vertaaling, met eenige nadere ophelderingen, te wege
bragt. Op eon dergelyke wyze oordeelde or vervolgens de Hoer
van den Heuvel over, met opzigt tot ons Vaderland; het welk hem
de Nederduitfche vertaaling van dit Gefchrift deed aanraaden ,
tevens aanzette, oin dezelve het licht te doen zion, met Cone nevensgaande Verhandeling van zyn Ed„ die ook in dcezen opmerking vordert, over de noodzaaklykheid van bet onderfleunen der
gemeene Industrie, en de middelen daartoe dienende, met bettelekinge tot ons Vaderland. - Het eerfle gedeelte. deezer Verbal.delinge, by die van den geagten Spaanfchen fclnyver gevoegd,
firekt, om to toonen, dat de inecste middelcn van redres , door
Don Camponzanes voorgefteld , op den tegenworrdigen flaat van ons
doen zion, dat
'aderiand toegepast kunnen w..)rden; en tevens
(.1J
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de redenen voor de bevordering der gemeene Industrie in ons V.
derland, als een Land van Negotie , meer dringende zyn, dan in.„
Spanje zelve. Voorts legt de Heer van den Heuvel 't 'er op toe,
oin zyne nadere gedagten over de middelen van redres hier te
Lande te ontvouwen en aan te dringen. In zyne voor eenigen
tyd, door de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen,
goedgekeurde Verhandeling, waren, volgens het oordeel dier
Maatfchappye, de middelen van redres, door hem voorgeflaagen,
egter niet voidoende, en fommigen daarvan niet genoeg uitgewerkt.
Dit heeft zyn Ed. bewoogen, zig in deezen te verledigen , tot
eene verdere uitbreiding dier middelen; en te gelyk, tot een onderzoek , nopens de best gefchikte wyze, waarop dezelven in 't
werk geffeld kunnen vforden: 't welk zyne voorheen ingeleverde
Verhandeling ten deezen aanzien vollediger maakt.

De Stads en Lands Iluishouder. Onder de Zinfpreuk , Incas lin
Rusticisque. Te Nyinegen , by A. v. Goor,, 1780. In gross
offavo.
pen Weeklyksch .Glad, geCchikt ter mededeelinge van leerzaame
Aanmerkingen, ten mute der Kunften en Handwerken , als
merle van den Akkerhouw, de Plantzoenen, de Veeteelt, benevens derzelver Kwaalen en Geneesmiddelen, en 't geen verder tot
den hloei der Maatfchappye kan dienen. Het oogmerk is , ten
(lien einde gebruik te maaken van goede uitheemfche Oeconomi.
fche Werken , 't zy door dezelven flegts te vertaajen , of te verbetercu; en te gelyk flukken van eigen ondervinding openlyk eau
den dag te leggen; ter welker verdere volvoeringe de Uitgeever
verzoekt, dat hem kundige en opmerkzaame Vaderlanders de behulpzaame hand ge!ievcn Le bieden. Ken aantal van ulcer dan
Bladen ziet reeds het lint; waarin verfcheiden Artykels gevonden worden, die vry duidelyk toonen , dat de Heer Verzarnelaar,
zo ten aanzien zynerkeuze van vertaalde Stukken, als ten opzigte
van ei gcn bedenkingen, genoegzaame bekwaamheid bezitte ,om do
opgenoome taak ter uitvoering te brengen; des men zig, by verdcren voortgang, jets nuttigs van deeze onderneeming moge belooyen. Men vindt hier toe, (orn verfcheiden mindere Artykels , die
veelal het Huishoudelyke en Geneeskundige betrefFen, of deeze
en geene byzonderheden van de Natuurlyke Historic, inzonderheid met betrekking tot Kunften en Handwerken, aangaan, niette
melden , ) eel) tamelyk goeden grond, in 't geen by ons bybrengt,
wegens de beste wyze van het zaaien van Fyn- en Denne • zaad;
niitsgaders in zyne Verhandeling over de Metzelwerken, die hy nu
cn dan ilukwyze mededeelt , ter beantwoording,e der volgende Vraagen. „ Waarin is de reeden gefeegen, dat onze Metzelwerken
,, zoo wiinig voldoen,
teeeenftelling van die aer Ouden? Is
„ bet

DE STADS RN LANDS HUISHOUDER.

„ bet in de fteenen , of in bet benoodigt Water, of Zand? ofin
„ de Kalk in het gemeen? of in de Steen of Schulpkaik in bet bi„ zonder ? of in de bewerking van het Mortier te zoeken? en wel„ ke zijn de beste Middelen om het oude (poor wederom tip
„ den?” Voegt bier by zyne cmtvouwing van de natuurmaatige
beginzelen van den Akkerbouw; zyne heredeneerde aanpryzing
van de Inenting der Kinderpokjes; zyne medegedeelde aanmer.
kingen wegens de Schaapenteelt, en meer dergelyken; die ons
noopen, om den Schryver aan te moedigen, ten elude by dug
verder voortvaare, en toezie , dat zyne Biaden op den duur van
een wezenlyk nut molten blyven. - By deeze gelegenheici
kunnen we niet wel afzyn van hem tevens te raaden, dat hy
tog wat meer agr geeve op de zuiverheid zyner taale; of, zo ■
dit niet in zyn vermogen zy, dat by dan een goed Vriend tot zya
behuip in dit geval beweege. Wy willen gaarne eenigzins aan zyn
yerzoek voldoen , daar by in zyne Voorreden zegt Ivy verzoeken

ooze Vaderlandfche fEconomisten onze Vertoogen aan den inhoui
to toetzen , en de mindere zuiverheid van taal en fpelling to verfchoonen. Wy widen deswegens gereedlyk verfcheiden kleine on.
naaawkeurigheden , die egter beter voorgekomen waren, over 't
hocfd zien; maar de grootere gebreken zyn hier we/ eens te aanilootlyk; ze veronaangenaamen daadlyk de leezing; en de Schryver
zal wel doen, als hy daaromtrent een anderen weg inflaat, die
itrekken loan, om dat zo zeer ongevallige to verhoeden.

Speaatoriaale Schou)rburg , behelzende eene verzameling der beste
zedelyke Toneelflukken , by een gebragt uit alle de verfcheiden Taalen van Europa. iigtfie Deed. Te Amfterdarn , by P. Meyer,
1779, 351 bladz. in 81/0.
Tjet eerfte der drie Toneelfpelen, in dit Deeltje bevat, bethat in den Koopman van London, een Burgerlyk Deurfpel, uit het Engelsch van den Heer Tillo vertaald. Dit
flak, op het Engelsch Toned' in zeer veel achting, en 't onder.
werp van een der beste Drames des Heeren Mercier opgelever4
hebhende, behelst de verleiding eens deugdzamen Jongelings;
die , in den ftrik eener verachtlyke Lichtekooi gevallen, tot
diefital en moord words gehracht. Een treffend en belangryk
onderwerp in de daad , indien het met zo veele kieschheid als
levendigheid, met zo veel gevoeiigheid als drift, en met zo veel
fmaak als vernuft bewerkt ware!
Duch deze vereischten,
in geen der uitinuntendite Engelfche itukken te vinden , zouden
bier ook gantsch vruchtloos gezocht worden. De charakters zyn
fterk, welgefchetst, en de voorname zich zelve gelyk ; doch dit
loan men van alle niet zeggen. Bet beloop is onregelmatig, de
verieeling gebiekkig, de daad niet eenvoudig genoeg, 't epifode
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niet wet verbonden. De voorftelling is verward , de knoop zwalt
gelegd, de ontknooping fleepende en moeilyk ; de belanglyke tooneelen zyn niet near de kunst gefpaard, noch door elkanderen onderfteund, en men beeft geen genoegzame party weten te trekken
nit de hetrekkingen, waar in het geval de perfunen fielde. De
tatdrukking der hartstochten is zeer waar in het fterke; doch in
de flaauwe tonen, en overgangcn, mislukr. De gefpreicken trekken
doorgaands te veel naar 't koelzinnige, en verraden den fmaak der
Engelfche Dichters door fpreuken, voorbeelden en Historifche
gelykenisfen , die niet altoos te pas komen.
Zie daar de fchets van een Toneelftuk , dat, met al zyn gebreken , een der besten is , die men den Engelfchen zou kunnen ontleerier); waaruit men over den fmaak der Engelfchen in 't Tooneelkundige kan oordeelcn. 't Wordt gevolgd door den Natuurlyken
Zoon van den Heer Diderot; een ituk, te bekend, ein er ter dezer plaatfe lets meet van re zeggen, dan dat het zeer grote
fchoonheden by zeer grote gebreken voegt. Men weet, dat 't
het eerfle der eigenlyk gezegde Franfche Drames is.
De Wantrouivige , een Blyfpel van die foorte, welke men charakterflukken noemt, naar 't Hoogduitsch van den Heer van Cronegk, bekleedt bier de laatfle plaats. Het is in zyn' cart zeer
wel behandeld, levert recht Comique zo wel als waariyk tedere
Toneelen op, en fchoon de Hoofdperfonaadje zyn gebrek tot
den hoogften graad dryft, men kan niet zeggen, dat by de Natnur
te buiten gnat.
De Vertaling dezer drie flukken verdient alien lof.

Engeland in . de agttiende Eeuw,, geduurende zyne verfchillen met
de afgeva'len Polkplantingen van Noord-America. Uit het
Fransch. Te Rotterdam by J. Lindenberg, 1780. Behalven
het Vootwelk 2il bladz. in gr. odavo.
oppervlakkige bedenkingen over de tegenwoordige
A' gemeene
gefteldheid van Engeland, de beitiering van dat Gewest en
charaEter der Natie, die in 't weezenlyke der zaalie niets afdoen, en veelal tot het buitenfpoorige overflaan.

ALGEMEENE

VADERLANDSC1IE
LETTER-0 EFENING EN,
1101=1111...

Uitvoerige verzameling van oodfche en Heidenfche Getuigenisfen , voor de lijaarheid van den Christelyken Godsdiens t ; met aantekeningen en aamnerkingen. Eerfte Deel.
Door N. LARDNER Dr. in de H. Godgel. U it het Engelscli vertaald , door E. NOOTEDOOIVI. Te Utrecht by A.
v. Paddenburg en M. v. Vlooten. 1779. Belzalven lies
in quarto.
Voorbericht enz. 47_6 hi
tjet bewys vox de waatheid van den Christelyken Godsontleend uit het geen joodfche en Heidenfehe
Schryvers, ,geduurende de drie a vier eerfte Ecuwen,
nopcns de Christenen , Veoral rakende derzeiver Leer,
Zeden en enige merkWaerdige lotgevallen, gemcld hebben, pleit zekerlyk op het krachtigite ten voordeele vari
't Euangelie en deszelfs Belyderen. Dan 't eischt, ter
bondiger voordragte, cne meer dan gemeene oplettendheid en ene juistheid van oordeel, ter fchiftinge van echte en onechte ftukken niet allecn; maer ook ter bepalinge van de rechte meening der Schryveren in de plaetzen , die, als tot dit onderwerp betreklyk , aengehaeld
ivorden. By mangel hiervari loopt men dikwils gevwr
van de getuigenisfen te vermcnigvulciigen , en tevens de
kracht van 't bewys te verzwakken; door zich op vat.
fche ftukken te beroepen , of plaetzen by te brengen;
die op geheel andere onderwerpen ilaen. Dit gebrek,
dat wel eens pl2ets heal by dezen en genen, die van dit
1-ewys gebruik maken, heeft Dr. Lar bier , in deze zyne
Verzanteling , alleszins getragc to verhoeden , erz zyne
oordeclkundige naeuwkeurigheid daeromtrent dient , by
tittIek, ter aenpryzinge van dit zyn Werk, boven andere Gefchriften van die natutir, welken het ook in alle
opzichten, ter ophelderinge van de bygebragte Stukken,
ov ert:eft.
Zyn Eerwaerde naemlyk veriamelt Kier hyeen allesi
wat by desaengaende by Jooden en Heidenca aengete-1
Hh
kend
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trend gevonden heeft ; mitsgaders 't geen anderen voor
hcn, met recht of onrecht, Baer toe gebragt hebben.
By deelt ons de getuigenisfen dcr Schryveren in haer gehcel me:ie vooral derzulken , die wezenlyk te Bade komen ; gceft ons de noodige onderrichtingen van dicr
SC)ryv ern geeftyd en fchriften; en ontvouwt ons de reden , welken hun getuigenis geloofwaerdig tnaken , of
tO,. ■ flt ons aen, dat men zich van deze en gene getuigenisfen
wet Bens ten onrechte bediend heeft , of dat ze tcn minfce twyfelachtig zyn. Op die manier ftelt deze bekwame Voorftander van 't Christendom den Lezer in flaet ,
om zelve over 't min of meerder gewigt van ieder getuigenis te oordeelen , en de kracht van het daeruit ontleende bewys ter toetze te Voorts leid hem deze
ontvouwing flier Stukken, meermaels tot onderrichtende
aenmerkingen, wegens de lotgcvallen der Christencn in
die dagen , en zo ook rakende den toeftand en de dcnkwyze
van Jooden en Heidenen, vooral met betrckking tot den
Godsdienst ; 't welk voor geen geringe bykomende nutgehouden may
tigheid van dit keurlykuitgevoerde
worden.
Het eerfte Deel , nu in 't Nederduitsch afgegeven
is bepaeld tot de 7oodfche Getuigenisfen , en die der Heidenfrhe Schryveren, welken in de eerie Eeuw geleefd
hebben. Met den aenvang brengt by ons older 't oog,
hoe veele Jooden , naer 't uitwyzcn dcr Euangelie bladen , en enige ongewyde Schriften, der waerheid getuigenis gegeven hebben ; door de Euangelieleer in dien
eerften tyd , geloovig te omhelzen, en ftandvastig te belyden ; niettegentlaende de kracht van 't vooroordeel aen
de ene , en die der verfmadinge en der vervolginge aen
de andere zyde. Verder komt bier in overweging 't
geen men door 7ofephus , de Misnifche en Talmzidifche
Schryvers , mitsgaders door yofeph Ben Gorion of yofippon, rakende de verwoesting van Jeruzalem , en enige
byzonderheden betreffende Jezus en deszelfs Apostelen ,
vind aengetekend. Het daeruit nagefpoorde trekt zyn
Eerwaerde vervolgens te zamen ; en toont hoe alles ilrekke ter bevestiginge der Euangelifche berichten ; en wel byzonder ter verzekeringe van de vervulling der voorzeg.
gingen , die Jezus gedaen had, zo met opzicht tot het
lot der Jooden, &Is bet wedervaren zyner Aenhangeren,
om
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om en aen den tyd van jerufilems verwoesting. In de
ontvouwing 'flier van flraelt des Autheurs oordeel van ondcricheitling uitnemend door ; en de Lem. onrmoet 'er,
buiten het geen ter ilavinge van den Godsdienst flrekt,
een duidelvk verflag van 't geen tot enevoldoenendekennis dozer Joodfche Schriften, die velen minder bekend
zyn, vereischt word. - Dus vet wat aengaet de
Joodfche Schryvers: bier op brengt Dr. Lardner deHeidenfche getuigenisfen der eerfte Eeuwe to berde.
Onder dozen bekleed de eerie plaets de zogenoemde
Brief van Abgarus , Knifing van Edesfe aen den Here yezus , en deszeifs antwoord aen Vorst. Pen Stuk, waermode zich de Autheur nacuwlyks opgehouden zou hebben , was Hier, eat zommigen 'cr veel eerbieds voor
betoonden; cher 'er intusfchen„ gelyk zyn Eerwaerde
doet zicn, de duchtigilc bewyzen voor dcszelfs verdichting aen to voeren zyn.
Meerder opmerking verdient voorts by hdm 't gem yustinus de Martelaar en Ter.
tullianus gewagen van de Handelingen van Pontius Pilatus ,
en deszclfs Brief can Tiberius enz. ; fchoon by de thans
voor banden zyncic Stukken, welken onder dien naem
verfprcid zyn gevvorcien, als looter verzonnen Schriften
Wat wyders betreft het Vertelzel van
wrake.
Tharnus in Plutarchus , aengaende den dood van Pan , waerdoor zommigen Yezus Christus verflaen ; Dr. Lardner
oordedit dat het alien fchyn van een verdichtzel hebbe;
toont wel byzonder, dat het door en door ene Heidenfche
Historic is, welke gene de minfte betrekking op 's Heillands dood heeft. - Van nict veel meerder waerde„
fchoon niet zo volflrekt verwerplyk, is by hem het Opfchrift va4a Keizer Nero ; zo men eertyds gevondea
op een oud gedcnktcken in Portugal; loch de cchtheid der ontdckkinge, en het wezenlyk beftaen van dit
Opfchrift, is cc betwistba-er,, om 'er gebruik van to
oaken. Ene plaets uit Piinius den Ouden, welke
zommige min of meer overbrengen op het voorval aengetekend, Hand. XIII. 4 - I2, is, t aer des Authcurs oordcel, bier toe niet bepalend genoeg. - In Tacitus
vind zyn Eerwaerde verfcheiden byzonderheden gemeld,
welken tot dit onderwerp behooren , hoewel hyniet durve heflisfen of de gefchiedenis der Romeinfche aenzienlyke Vrouwe, met name Ponzponia Grcecina, cQk bier on'a 2
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der te brengen zy; makende cchter gene zwarigheid ofn
'cr toe over te hellen. Met ene foortgelyke voorzichtigheid behandelt Dr. Lardner enige plaetzen uit
Igartialis , Seneca en yuvenalis; dan de zogenaemdeBriefwisfeling, tusfchen den Filotoof Seneca en den Apostel
Paulus, verwerpt by als volftrekt valsch, en dus in dezen van geen bet minile gewigt. — Ten laetfle deelt by
ons, met nevensgaende aenmerkingcn , nog mule, 't gun
Suetonius te bock gefteld heeft, dat enigermate tot de
zaek ter Christenen betrckkelyk is; het Welk zyn Ecrwaerde by zamentrekking dus kortelyk herhaelt.
„ Suetoniur,, een van de meestgeloofwaardigfle Historiefchrijvcrs, die op het laatst van de cerfle en in het
,, begin van de tweede cum' g,ebloeit heat, genic
• tuigenis aan de verdrijving van de Jooden en de Chris• tenen uit Rome, onder de Regeering van Claudius.
„ Aan de vervolging der Cristenen ten tvdc van Nero.
„ Aan den joodiehen oorlog, en aan de onderbrenging
,, van Judea, door Vespalianus en Titus, en daarin geefe
„ Hij getuigenis aan de vervulling der voorzeggingen
van- onzen Zaligrnaaker , aangaande de elenden , die dat
• Volk overkoomen zouden. Hij verhaalt oak den dood
van Flavius Clement, welke ten tijde van de vervolging
35
• der Christenen door Doinitianus voorgevallen is."
Dr. Lardner neemt deze laetfle bvzonderheid bier mede
in opmerking , om dat gemelde Flavius Clement een'Christen was: doch hier over ftaec zyn Eerwaerde , in bet
Derde Deel van dit Werk, in 't Hoofdfluk van Dion
Dat wy clan voor ccCafius , breeder cc handelen.
genwoordig het oog flaen, op een bygebragt gctuigenis
van Tacitus, en 't merkiaerdige, dat Dr. Lardner ons
in 't zelve in agt doen nemen.
Tacitus naemlyk gemeld hebbende, hoe alles wat 'er
in 't werk gefteld was, om de fehandvlek , die de Keizer zieli op den hals gehaeld had, door bevel te neven
om Rome in brand te fleken , uit te wisfchen, daertoe
onvermogend bevonden werd, vervolgt zyn verhael
aldus. (*)
„ Om dan dit algemeen gerucht tegen to gaen, vomit
3, Nero anderen, die Hij konde befchuldign, en .Hij oeffende
(*)T.acaus 7tulrlz. B. XV.

11.P,
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,, fende zeer zwaare ftraffen aan een foort van men91 fchen, die, om hunne ondeugden, bij een icder zeer
9) gehaat waren, en doorg.,aans bekend onder den naam
') van Christenen. Zij !ridden hunnen main van CHRISregeering van Pontius Pilaws als cen
39 Tvs, die under
misdaadiger
ter
dood
gebra g t wierd. Dit fehaadelijk:
99
Superftitio) hoe wel voor eenen
9) bijgeloof,
tijd beteugeld, borst wederom tilt, en verfpreiddc zig
5) niet alleen over yudea , de bron van die kwaad, maar
99 het firekce zig ook nit over de gantfche Stad. DaarJ3 heenen vloeide uit alle hoeken al wat flegc en fchan5-5 delijk was te zamcn , en daar vonden zij cen fchuil5-5 plaats en onderfteuning. In het begin wierden maar
alleen in hechzenis genomen de geonen, welke die
99 Secte openlijk beleeden: maar naderhand wierd 'cr ecne
zeer grootc menigte opgevat , welke door bun out31
„ dckt wierden. Zij wierden alle ter dood veroordeeld,
niet zo zeer om bet verbranden van de Stad, als
um de vijandfchap, die zij tcegen het mencchdom
hadden. Hunne flraffen waren dus uitgedagt, (lac zij
„ hen aan veragting en befpotting bloot ftelden. Zorn„ migen wierden bekleed met de huiden van het wild gedicrtc , om van de hondcn vericheurd te worden. Zona,; migen wierden gekruist. Anderen, na dat zij geheel,
N., van het hoofd tot de voeten, met brandiloffen beftree99 ken waren, wierden recht op gefteld, en aangeftooken
9:9 als fakkels Qin in den nacht te lichten , en alzoo dood
„ gebrand. Nero gebruikte bij die gelegenheid zijne ei35 gene lusthoven tot tooncelen, en het zig ook vonden
„ deeze vermaaklijkheeden, zonitijds ftaande, onder
59 het gedrang, als een aanfchouwer, en gekleed als cell
9) vocrman, op at Jere tijden zelv.e eenen wager: men), nende. Tot dat men eindelijk met deeze menfchen ,
9/ hoewel wczenlijk fchuldig, en verdienende op eene
voorbeeldige wijze geftraft teworden, medelijden begun te krijgen, die ter dood gebragt wierden , niet
9) ter handhaaving van het reciat , maar alleen om de
5) de wrcedlacid van eenen mensch re voldoen.”
„ Hier is, zegt Dr. Lardner,, een getuigenis ten voordeele van verfcheidene gebeurtenisfen van de Euangeli1!he gelchiedenis. Dat onzc Zaligmaaker ter dood:gebragt • is als ecn kwaaddoener door Pontius P ilatus ,
1-1 h 3
bouder
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'louder van Tiberius. Dat het yolk, gemaamd Christenen , hun naarn en gevoelens van Christus hadden. Dat
dit bijgeloof, of die Godsdienst, zyn oorfprong hadde
in Yudea, daar dezelve zig ook verfpreid heeft niet tei
genitaande den verachtelijken dood van deszelfsStichter,
en den tegenitand, welke zijne volgelingen van het yolk
van dat land naderhand ondergaan hebben. Dat dezelve
van daar tot in andere landen van de weereld, ja te Rome
zelfs, is voortgeplant geworden; alwaar , in het Linde
of elfde jaar van Nero, de Christenen zeer talri•jk waren.
En (tat de belijders van deezen Godsdienst veracht en gehaat waren, en veele en zwaare verdrukkingen ondergaan moesten. Het is zeker,, dat het groote aantal van
Christenen, die te Rome in dien tijd waren, en hun rneenigvuldig en zwaar lijden aldaar,, twee aanmerkeiijke
dingcn zijn.
„ En alhoewel zij zoo gehaat waren , en Tacitus zelve
zig grootlijks aan hun ergerde, nochthans erkent Hij,
dat de wreedheid met welke zij behandcld wierden , zoo
verregaande was, dat zij medelijden verwekte. ja het
fchijnt, dat hunne verwoescing door veelen aangemerkt
wierd , Diet als een algemeene weldaad, maar als cen
werk van woesce wreedheid. Hat well: , om kort te
gaan, te kennen geeft dat zij zulke nionfters van Godloosheid niet waren, als zij bier afgemaald worden. —
En al die misdaad, al die vijandfchap teegen het menschdom , welke Tacitus hun te laste legc, konde nergens anders in befiaan , gelijk door geleerde Mannen zeer wel
is aangetnerkt, (*) dan in hun verzuim van den gewoonen Afgodendienst."
Ter nadere ophelderinge hier van dient ene placts nit
MOsHEIMS Kerkelyke Gefchiedenis , op welke Dr. Larelner
zich wat lager ook beroept , by de overweging ener uitdrukkinge van Suetonius , die de Christenen noemt, een
foort van menfchen, gitiOniS Howe ac maleficce , (t)
dat is , volgens Lardner,, die een nieuw en toverkundig bijgeloof toegedaen waren. Uit dien hoofde denkt zyn Eerwaerde dat hiermede min of meer geoogd word,
de
wonderwerken der Christenen; maer, volgens itosheirn,
zegt
(*) CLE gicr .einnot. ad GROTIUM de Ver. Rel. Christ, L.
S
SUET0Mes
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zegt de Superfiitio melefica, de vergiftige of boosaertige bygeloovigheid bier her zelve als boven by Tacitus de fuperfiitio exitiabilis, of het fchadelyk bygeloof. Men heeft naemlyk, gelyk de Hoogleeraer Mosheirn aenmerkt, (*) your
ene .hoofdoorzaek van de vervolgingen der Christenen
door de Romeinen te houden , der Christenen verach.
ting van den Godsdienst des Ryks. Daer de Christenen
de bygeloovigheid in alle de onderfchcidene gedaentGn,
in welken zy zich in verfchillende Landen, daer zy hunnen Godsdienst verkondigden, vertoonden, aentasteden,
beflooten de Romeinen, zegt hy,, bier mt„dat de
33 Aanhang der Christenen met alleen ondraagefyk flout
3! en onderneernend was; maar daarenboven een vyand
1) van de openbaare rust, en ailefins gcfchikt , om bur,' gerlyke oorlogen en onlusten in het Ryk te verwek” ken. 't Is waarfchynlyk , uit deezen hoofde, dat TA') cITUS bun met den haatlyken naam van Haaters des
Menschdoms brandmerkt , en den Godsdienst van JESUS
5 ) eene Verwoestende, Bygeloovigheid noemt; als mede dat
5, suEToNIUs, van de Christenen en hunne Leer fpreekende, foortgelyke uitdrukkingen gebruikt." (t)
(*) MosnErm Kerkl. Gefch. i D. bl. 97, 98.
(f) „ Deeze haatlyke bynaamen, die TACITUS aan de Chris to.
nen en hunnen Godsdienst geeft, als mede de taal van SUETONIUS , die de Christenheid eene malefica Superflitio , eene vergiftige
of boosaartige Bygeloovigheid noemt, Iteunen mede op denzelfden
grond. Een Aanhang, die niet alleen de Godsdienftige
gen der Romeinen niet kon dulden, maar zelfs poogingen aanwend.
de om dezelve of te fchafEen; en zich ook verzette tegen de bygeloovigheden van alle Volken der wereld; fcheen kortzigtige en
oppervlakkige befchouwers van Godsdienftige zaaken, vyandig togen 't Menschdom, en to beftaan uit Menfchen , met een cloodlyken haac tegen hunnen naasten vervuld."

Leerredenen over verfehillende onderwerpen door A. sTERcK,
Leeraar in de Gerneente , toegedaan de onveranderde Augsburgfche Gelcofsbelydenisfe , te Leeuwarden. Te Cavell
en Franker, by J. A. de Chaimoc en I). Roman liehalven het Voorwerk 432 bladz. in gr. oFtava.
Eerwaerde Sterck, die met ene algemene hoogachDeting
en toegenegenheid zyn Dienstampt te Leeu.
warh4
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wcrden wz!ergcnonicin hecfr, en, na 'c uitgevcn dezer
Leerredenen thans in 's 11,1g2 den noo: a:s 'Medeleeraer
der Lutherfche Gemeente ildacr bckieed, levert in cleze
Verzamciing een twaelftal van Leerredenen, die ene
wezenlyke waerde hebbcn. Ze zyn met oordeel opgefield, en ontvouwen de behandeldd onderwerpen, in een
onopgelmukten mantyken 141, met ene klacrheid en nadruk , die derzelver lezing gevaing rnackt.
By den aenvang vcstigt by de oplcttendheid op bet
rccht gebruik van den tegenwoordigen tyd, Eph. V.
14, 15. Ene volgende Lcerreden flrekt ten betooge,
dat de Vreeze voor God het beginzel van ware
heid is, Pf. CXI. to. Verder verdeedigt by den umgang, dies onze Zaligmaker met openbare Zond.yren
hield, en onderzoekt, by die gelegenheid, in hoe verre
het ons vry the, verkeering to hebben met Godloozen,
Luk. 1, t. Daerby komt ene Leerreden over de,
ware Vryheid, Job VIII. 36. mitsgaders ene , ten bewyze, dat affiand van zonden een kenmerk is van were
geloovigen, Gal. V. 24; en ecne andere gefehikt ter,
voorbereidingo, en by den Doop, eencr B2jaercic
Handel. II. 37, 38. benevens ene over de uitflorting van den Heiligen Geest , als het fterkst bewys voor
de waerheid van den Christelvken Godsdienst. 11,..o. If.
3 en 4. Wyders ontvouwt ryn Eerwaerde de grondeit
Van vertrouwen op God voor ware geloovigen. jez.
XLII. 8, g, en bet voorbeeld van Jezus in vertrouwen
op God. Luc. IV. 3, 4. Ten laetfie draegt by ons, toy
de overwcging van drie Tekften, I Cur. II. 4 , 5 ;
Tim. 16, en Rom. IV. 19 . 2 t ; zyne overclenkingen voor , wegens het gebruik en rnisbruik der Rede
in den Godsdicnsr (*); waer van de derde gefchikt is,.
om ons een nuctigen regel dacrorntrent' ace de hand re
geven; 't welk ons noopc, om 's Mans voortlelling bier
van den Lezer mede te deelen.
Na de ontvouwing onzer verplichtinge, om van onze
gezonde Retie, in taken van den Godsdienst, gebruik te
Inaken, in de eerfte; had by in zyne tweede Predicatie,
be(*) Het doorbladeren dezer oordeelkundige he'landeingen vrn
dit onderwerp heeft ons op nieuw . verfferkr, in de overtuiging
dat bet Verfehil deswegens, tusfchen hen, die 't gebruik der Rede in den Godsdienst voorflaen of lc
grouriyh.3 woo:'deliilryd is. Zie ons vertoog doer over, in cl,? Baena.
1.,c:zez'oef. I D. N. 98—IO2•
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betreffende dit onderwerp, gelproken van het misbruik
het welk doer fonirmgc van dit voortr: il y lz gerchenk der
opperfle Goedheid, en wel bepaeldiyk ten opzichte der
verborgenheden van den Godsdienst , gemaekr word. Hierop MI is zyne derde leeerrecien ingericht, tot het heartwoorden der Vrage: hoedanig een gebrztik mogen wy (in ,
ten opzichte van zodanige leerflukken, van onze Redu
maken? hoe verve mogen wy daer ingaen , zonder de
rechte grensfclaeidingen te overfchreden? en welk is
dus de middelweg , lien wy te houden hehhen, zo wy
iamb van ongeioof n'och van bygeloovig'neid gevaar zullen loopen ? -- Ter algemener beantwoordinge dezer
Vrage dient , dat wy onze Rede behooren te gebruiken,
om te onderzoeken, of die leerfiukken , die men ons als geopenbaarde verbor
genthedenvoorflelt , 'we/ waarlyk geopenbaarde leerflu,kken zyn; dat s,i wy moeten door recienering
nagaen, of die Openharing, welke ons die verborgenbeden voordraegt , waerlyk van Godlyken oorfprong zy,
Dan :lit is 't niet alleen, wy moeten, en zulks brengt
ons bepaelder ter zake, onze Rede gebruiken, om to
onderzoeken, of de woorden deivelke men voorgeeft deeze

verkorgenheden to behelzen, wel waarlyk _die ketekenis hebben
die men clan dezelve toefehraft. Zyn Eerwaerde, de
noodzacklvkhcid van dit gebruik der Rede, zo in 't eer11e als in 't lactfle opzicht, kortlyk aeng,edrongen behbende, doer ons verder opmerken , war wy in dit hetfte onderzoek in acht hebben te nemen, om in dat geval
het rechte gebruik van onze Redc te maken; waeroin.
trent by ons het volgende voordraegt.
„ I. Indien wy willen onderzocken, of zekcre plant.
fe der H. S. in welke ons eene verborgenheid fchvnt ge.
Icerd te warden, waarlyk beheize, het geen zv met
den eerflen opflag fchynt te behelzen, behooren wy na
te gaan , of de , (lie men in die plaatze rneent te vinden, ook eene ezgenlyk gezegde tegenftrydigheid infinite. In
dit geval kunnen wy met alle moogiyke zekerheici vast
d:it men de rechte betekenis van die plaatze niec
fectrcifen heeft. Vraagt gy bewys? Het zelve is niet
er Le zoeken. Naamlvk Godt kan niet tegen zichzearyden. Hy beefs ons de openbaaring van ooze -ev.onde Rede gegeeven ; nadcrhand v(segde by 'er zvne
padere open'oaaring, die van de Ileilige Schrift, uv.
niet QL1I ons 110 als cciae
ICUoen
b
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looven , het geen by zelf ons te vooren als ongerymd
hadt leeren verwerpen; maar om dat onze meerdere behoeftens , naa den bellaglyken val onder eerfte Ouderen, de ontdekkingen van meer waarheden hadden noodig gemaakt, en wy over het algemeen thans meer liehts
moesten hebben, ook met betrekking tot zulke zaaken,
die wy, zo onze natuurlyke vermogens niet vermindert
waren, daardoor alleen zouden hebben kunnen vinden.
Zo men dan vastftelt, dat zekere ftelling, die wy in de
woorden van Godts nadere openbaaringe meenen te vinden, tegen onze gezonde Rede ftrydt, — let wel, myne
Vrienden, ik zeg niet, de begrippen van onze gezonde
Rede te boven gaat, maar tegen dezelve ftrydt, en dus eene ongerymdheid, in den eigenlyken zin van dit woord,
influit — is het onbetwistbaar, dat die ftelling niet
van dodt geopenhaard kan zyn, en bygevolg, dat die
woorden in eene andcre betekenisfe moeten worden
genomcn. Laat my toe dit door een voorbeeld op te
helderen.
15 Tocn onze Zaligrnaaker het H. Avondmaal infteIde
narn hy een gedeelce van het brood, het welk hy met
dankzegginge bath algezonderd, en gal het zynen Jonge.
ren, zeggende; nee= , eet , dat is myn lichaam. De oetekenis , die deeze woorden feheenen te hebben, was
duidelyk; en hy, die dezelve fprak, hadt, buiten
fel, al het gezag, het geen 'er vereischt werdt om ge.
loof te verdienen. En evenwel zal ik u, denk ik, niet
bchoeven te bewyzen, dat de Apostelen van JESUS
deeze woorden niec in die betekenisfe, dewelke zy op.
pervlakkig feheenen te hebben, hebben opgevat. \Vat
was 'er de Rede van? Zy begreepen dat het de uiterfte
ongerymdheid zoude geweest zyn,,te vooronderftellen ,
dat JESUS hun in eenan eigenlyken zin zyn lichaam gaf,
terwyl lay met hun aan de tafel zat; dat hy, die noch.
thans maar een lichaam hadt, het aan ieder van hun gal,
en dat by hun zyn lichaam als voor bun gekruist gal,
fchoon het naderhand eerst gekruist zoude worden. Die
bracht hun hunne gezonde Rede terftond onder oog;
zy hadden te veel Eerbieds voor hunnen Meester
hem zulk eene zichtbaare ongerymdheid toe te fehryven ; en daarom zy vatten zyne woorden niet leccerlyk
op, maar heck= 'er zulk een zin aan, als zy met het
oogrnerk van 'JESUS, die zichzelven niet konde tegenCpree.,

LEERREDgNEN.

459

fpreeken , overeenkomftig oordeelden. Dit voorbeeld
behooren wy te volgen, ten opzichte van alle zodanige.
leeraukken , die wy , na een onpartydig en hedaard onderzoek , bevinden ongerymdheden te behelzen: onze
gezonde Rede moet ons in dit geval waarfehu yeen ,
ons niet te misleiden, en al fchynen zy met ronde
de H. Schrift geleerd te zyn, wy moeten
woorden
.gecn oogenblik in twyfel om te befluiten , dat
die woorden zulk eene ongerymde betekenis niec hebben kunnen.
„ II. Maar TEN TWEEDEN, zo wy willen weeten , of
wy, indien wy op hct-gezag der H. Schrift cent verbor.
genheid gelooven, ten opzichte van de betekenisfe der
woorden, die deeze verborgenheid fchynen te leeren ,
ook mistasten , moeten wy onderzoeken, of deeze verborgenheid ook op andere plaatzen van Godts Woord geleerd
wordt. Het is waar, zo 'er eene verborgenheid was,
ons op zulk eene wyze in Godts Woord geleerd, dat
Avy niet konden twyfelen, om haare bekendmaaking aan
Gode toe te fchryven, al ware het ook dat 'er in den
geheelcn Bybel niec meer dan eene plaats voorkwam, in
dewelke wy deeze bedcnking vonden, wy zouden uit
lien hoofde geen vryheid hebben , om dit leerftuk ce
vcrwerpen. Maar dit is evenwcl zeker, dat wy te minder redenen hebben, om eenige zwaarigheid over te bouden , naar maate wy bevinden, dat een leerfluk meermalen in Godts Woord wordt voorgefteld. Ita dit geval
client de eerie plaats om de andere op te helderen; de eene om gezag aan de andere by te zetten. En waarlyk,
Godt is zoo toegeevend omtrent onze zwakheden, dat
by zorg gedragen heefc, om ons waarheden van gewicht
die by Wilde, dat wy zouden gelooven, by vcelvuldige
herhaalingen, en van meer dan eene verfchillende kant
te laaten voorftellen; en 'er is ten minflen geen onder alle de leeraukken, die wy gewoon zyn verborgenheden
van onzen Godtsdienst te noemen, dat wy Met by herhaaling, op verfcheiden plaatzen van Godts Woord, ge.
leerd vinden. Neemen wy die verborgenheid van ons
geloof ten voorbeelde, dat Godt in het vleesch geopenbaard
is?
„Hoe dikwils worth ons die waarheid niet voorgeflelt
Of is het leerauk van de Mcnschwordinge van Godts
200D flechts duister, en Diet freer dan iarnaal in de
H. Schrift
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Schrift geleerd? Is de grond tot deeze openbaaring
niet reeds op verfcheidene plaatzen van de Schriften des
0. V. gelegd ? Wordt zy in die des nieuwen niet zeer
dikwils herhaald , en op mcer dan eke wyze aangecirongen? En welke rede is s er des voor iemand, die de
Heilige Schrift voor Godts Woord houdt , en bekennen
moet, dat deeze waarheid, hoe zeer zy ook zyne be.
grippen te boven ga, echter geen eigenlyk gezegde tegenftrydigheid, niets dat tegen onze Rede gekant is, be.
heist, welke rede is 'er, zeg ik, voor een Mensch, die
bier van overtuigd is, om deezer waarheid geloof to
weigeren? Wat kan het oogmcrk van Godt geweesc
zyn, het Welk hem bcwoog, om dezelve by zo veeie
herhaalingen te laaten verkondigen , zo nict om alien
twyfel by ons te verbannen , en ons, ondanks de onmooglvkheid waarin wy zyn, om ons van dit Godtivk
Zoonfchap een be rip te vorrnen , tot eene geloovige
aanneeming van deeze waarheid over te Inalen?
,,III. Dan ik moet hier nog eene DERDE hvzonclerheid
byvoegen, op dewelke wy hehooren acht te geeven,
indien wy willen weeten , of zekere nlaatze der Heilige
Schrift, die men meent eene verborgenheid te behelzen,
dat waarlyk leert het geen zy fchynt te lecren. Naamlyk wy mocten gebruik maaken van onze Rede, om te
on-de)-zoeken, of dat leed1uk, het geen wy in die plaatze
denken te vinden, eenigen invloed in het overige famenfla
van den Godsdienst hebbe. 1k zal my duidelyker verklaaren.
Vooronderftelt, dat iemand in deeze of geene plaatze
der H. Schrift eene verborgenheid meent te vinden, die
by wil dat wy gelooven zullen. De vraag is nu , moeten wy dezelve gelooven of niet? Om dit te wceten,
moeten wy, gelyk ik gczegd heb, eerst onderzT4ken,
of de woorden , die men denkt, dat deeze verborgenheden beheizen, waarlyk van Godt geopenbaard zyn; dit
vzstgetleld zynde, hebben wy verder te oncierzocken,
of deeze ivoorden wel waarlyk die betekenis hebben, die men
'er aan toefchryft. Om daarvan overtuigd te wordcn,
onderitel ik, dat men voor eerst onderzochc beefs, of
deeze woorden , letteriyk opgevat zynde, ook eene eiyenlyle gczegde tegenftrydigheid intleiten; zo ja, dan
Imeten ze zekerlyk niet in diem lettcrlyken zin opgcvat
wordcn; zo nem, dan moet men vergler gaan , om te onarm:ken, of wy die airing,
wy dcnkcn in deeze
wocrE.
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woorden vervat te zyn , ook meermaalen in de gewyde
bladen geleerd vinden..In dit geval zegt onze Rede erns,
dat wy die betekenisfe als de waare meening van den
Heiligen Schryver hebben aan te zien, en dus aan die
leerfluk; hoe zeer ook eene verborgenheid, geen geloof
mogen weigeren. En om ons hiervan nog. nader te overtuigen , om ons nog meer tegen alle dooling in dit geval
te beveiligen, heb ik 'er thans bygevoegd, dat wy verder moeten nafpetiren, of dat leerftuk in het overige van
onzen Godsdienst ook eenigen invloed hebbe; zo neen,
dan is die betekenis , dewelke wy aan, deeze woorden,
hoe dikwils ook herhaald, toefchryven, zekerlyk de
rechte niet ; zo ja , dan kan 'er niers overblyven , waarcm wy aan dat leerfluk ooze toef1emming zouden weigeren,
„ De grond van deeze myne befluittrekkingebcrust op
eene aanmerking , van welker waarheid een ieder,, die
her nagaat , ovcrtuigd zal worden ; te wceten, dat Godt
ons Beene waarheden, hoe genaamd , in zyn Woord ge.
openbaard heeft, alleen mar, op dat wy dezelve weeten of gelooven zouden; maar,, op dat wy 'er in bet
overige van onzen Godsdienst gebruik van zouden maaJen. Neemen wy nog dens het voorbecld , waarvan ik
reeds gefproken lieb. De waarheid, dat JESUS onze
Zaligmaaker Godts Zoon is, heeft zekerlyk zulk eenen
invloed in onzen gehcelen Godtsdienst. Neemt 'er deeze waarheid uit, en 'er blyft niets mccr overig, dan een
zeer gcbrekkig geraamtc zonder leeven. Daarentegen
Reit deeze waarheid, nu bekomt al/es kracht en leeven. Nu kunnen wy het begrypen , wanneer ons
gezegd ‘vordc, dat God de waereld zoo lief gehad hceft ,
dat by liaar zynen eeniggebcoren Zoon zondt. Nu zien wy
de redc, waarom Cf-IRISTUS konde zeggen , dat by en
de racier een war. Nu wee= wy, in welke betekenisfe
de Apostelen ons verzekeren, dat God ons dour gekocht
heeft, voor zoo verre by her zich naamlyk zyn eigen
Zoon heeft laatcn kosten. Met een woord, nu verflaan
wy alle de aanfpeelingen , die de Heilige Schrift op deeze waarheid maakt , en wy erkennen nu de rechtmaatigheid Van alle die verplichcingen, dewelken daar nit worden afgeleid.
Gy hunt op dezelfde wyze met alle de andere leerilken,
die wy als verborgenhlden van onzen Gods,A
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dienst aanmerken , te welke gaan, de uitkomst zal altoos
dezelfde zyn. Dat is, gy zult altoos bevinden, dat,
bet geen Godt waarlyk geopenlylard heeft, om zo te
fpreeken, in alle de overige leerflukken van den Godtsdienst, en het farnenftel van alie onze plichten, is inge.
vlochten. En daarentegen, dat de mcnschlyke uitvindingen , die zy meenen in Godts V\roord geopenbaard
te zien , niet alleen geheel op zichzelve ftaan , rnaar
zelfs byzonderheden influiten, die, op de overige leerfiellingen of plichten toegepast zynde, tegen andere duidelyke leerftukken, of het geen .wy zeker weeten onze
plicht te zyn, lynrecht zouden aanloopen."
Specimen Philefophicum exhibens Theoriam Itnaginationis. Public() examini fubrnifit c. R. TH. KRAYENHOFF.
Harderovici, apud
Moojen , 1780. In quarto f.
76 pp.
beloop deezer Wysgeerige Proeve over
H emdegeregelde
Perbeeldingskragt , en derzelver oordeelkundige

uitvoering , heeft ons eenigermaate genoopt , om 'er een
breeder verflag van te geeven. De Heer Krayenhoff,, na
de waardigheid van Ph. Dr. et A. L. M. flaande, heeft
by die gelegenheid dit onderwerp verhandeld, en wel in
deeze orde. Eerst flaat hy des menfchen ziel gade,
zo als zy door de Verbeelding werkzaam is: voorts onderzoekt by naar welke rcgelmaat de ziel haare Verbeeldingskragt uitoefent: vender ontvouwt by ons bet vetmogen en de uitwerkingen der Verbceldingskragt op allerleien flag van menfchen , en ten laatften hegt hy hier
aan eene overweeging van den ftaat van een zinneloozen
of verbysterden, bcnevens die van- een droomenden, in
dit opzigt, met eene nevensgaande aanmerking, over een
algemeen volttrekt kenteken , dat de Verbeelding en de
daadlyke Gewaarwording van elkanderen onderfcheidc.
Natuurlyk is bier de eerfte vraag, wat verftaat men
door Verbeelding en Verbeeldingskragt ? Zie bier des
Autheurs bepaaling. „ De vertooning van eene afwce.
zige zaak voor den geest , als ware dezelve tegen15
en het vermogen
5) woordig, noemt men Verbeelding:
OM zig zaaken, welken men voorheen door de zinnen
„ gewaar geworden was, dock nu afweezig zyn, zich
„ we-
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wcder voor den geest te brengen , en die voorleedene
3) gewaarwordingen te herftellen , beet men Verbeeldings31 kragt , of het vermogen van zig icts te kunnen verbeet3) den . " Hier uit kan men, by andere overdenking, gereedlyk afleiden , wat 'er ter uitoefeninge van dit vermoogen vereischt worde; te weeten ; 'er moetplaats
hebben eene zekere gewaarwording of vertooning voor
den geest ; — 'er moet eene andere voorafgegaan zyn;
— die beiden moeten eenige onderlinge overeenkomst
hebben, en de eene MOet door de andere verwekt worden. Gaat men verder na, door weik middel dit vermogea
werkzaam is, zo ontdekt men wel dra, dat zulks gefchiedt door middel van 't Herfengeftel; 't welk aanle‘
ding geeft om de Verbeeldingskragt nader te bepaalen,
als een vermogen der Ziele , „ om zig eene zaak , die
„ men voorheen door de zinnen gewaar geworden was,
5, weder voor den geest te brengen , en zig dezelve te
9/ vertoonen, door middel der aandoeninge van het Hers!, fengeftel.' Voorts leert ons de opmerkzaamheid,
overeenkomftig met het reedsgemelde , dat alles wateea
voorwerp der zinlyke gewaarwordinge geweest is, mede
een voorwerp der Verbeeldinge kan zyn , en dat in tegendeel de Verbeelding omtrent geene voorwerpen kan gaan,
dan zulken , die onze zintuigen voorheen, 't zy middelyk of onmiddelyk, getroffen hebben. Als mede, dat de
Verbceldingskragt , alle andere dingen gelyk gefteld zynde,
met betrekking tot deeze of geene voorwerpen, vaardiger,, duidelyker en fterker werkt , naar maate dat onze
zintuigen 'er menigvuldiger of kragtiger door aangedaan geweest zyn, of dat die voorwerpen, door 't onlangs voorgevallen, nog te verfchen indruk op onze zintuigen gemaakt hebben. Alle deeze foortgelyke omftan.
digheden hebben daarin , geiyk de Beer Krayenhoff in %lee.
lerleie opzigten toont, een zeer grooten invloed, en zo
oak het tegengefteide aan de andere zyde. Wel byzonder leert by ons nog opmerken , dat de werking der Verbeeldingskragt vooral belemmerd worth , door eene fterker zinnelyke gewaarwording van andere voorwerpen;
waartegen zy haare grootfte vermogens kan oefenen I wanneer de uiterlyke zintuigen werkloos of in rust zyn.
Wyders hangt derzelver minder of meer vermogen gelyk
onze Autheur vervolg t , grootlyks of van de gefteldheid
d:ts lichaams; naar weiker verfcheidenheid zy ook verfchil5)
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fchillen41 werkt, uit welken hoofde dam inedc de cent'
Mensch tot die, en de andere tot ecne andere , audio or be.
zigheid bezer gefchikt is. En daar uit kan men , laatfte.
Ivk , ten opzigte van dit eerfle Artykel, met den Heer
Krayenhoff afleiden, dat het vermogen der Verbeeldingskragte zone trappen heeft, dat do natuur en kunst yea
tot derzelven volmaaktheid kan toebrengen: het natuurlyke geflel van iemand kan daaromtrent mede of tcgen
werken ; en de kunst kan het natuurlyke gebrek eenigzins
te gemoet kornen , of zig meesterlyk van de natuurlyke
gefchiktheid bedienen.
VVat nu aangaat het tweede Stuk , de regelrnaat , naar
welke do Ziel haare Verbeeldingskragt oefent , ter naIpooringe hier van komt vooraf in overweeging ,
irerknogtheid der denkbeelden met elkanderen, of dorzelver zamenpaaring. De ondervinding naamlyk leert,
dat de denkbeelden zig met elkanderen vereenigen of o
elkander volgen; en men ziet duidelyk, dat ze een natuurlyk of eon toevallig ver'oand met elkanderen bobbed.
Zulks gade flaande, ontdekt men ligtlyk , dat deeze opvolging of zatnenloop der denkbeelden gefehiedt , naar evenredigheid van de natuurlyke of toevallige onderlinge goineenfchap dier denkbeeiden; en wel, naar de natuur
dier gemeenfehap, op zeer verfchillende wyzen. Het
overweegen hier van leidt onzen Schryver, ter ontdekRinge van die gezogte regelmaat , of, zo als men 't
noemt, de Wet der Verbeeldingskragt ; welke hy, ge.
lyk gewoonlyk gefehiedt, aldus voorftelt.
„ Indien
„ men eenige voorwerpen te gelyk befchouwd heeft, zo
„ zal, op hoedanig cone wyze ook het denkbecld van
een dier voorwerpen in ons opkome, op het ontflaan
„ van dat denkbeeld., de verbeelding ook het denkbeeld
„ van de andcre voorwerpen verwekken." — De verbeelding zal, zo we voorheenen eon denkbecld van 't
6rre l'eel gehad hebben , by 't opkornen van een denkbeeld
van een gedeelte van 't zelve, in ons de denkbeelden der
averige deelen verwekken, en dus zal zich het denkbeeld
-van het geheel nu weder voor onzen geest vertoonen.
Men merlee hierby aan dat deeze Wet niet bepaald is
tot die voorwerpen of denkbeelden alleen ; maar zig towns uithreidt tot dezulken, die daarmede eenige overeenkomst of gelykheid hebben. — By die gelegenheid
kornt N,vyders in becienking, hoe tocli eene voorgaande gewa'ar wording doer de terzeawoordip opgewekt
War.
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worde? doch het hoe bier van laat zig, volgens onzen
Autheur, niet verklaaren, by mangel onzer onkunde van
't werktuigkundige en van de werking zelve van 't Herfengeftel, Intusfchen is de daad zeker, en 't is, gelyk
hy vervolgt, niet minder zeker, dat onze Verbeelding
menigwerf geheel niet in ooze magt is; doch dat wy dezelve egter veeltyds kunnen beteugelen, bepaalen en
vcrleevendigen. — Voorts ontvouwt ons de Heer
Krayenhofic de algemcenheid deezer Wet by wile menfchen, ja ook ten minfte , by zoinmige Dieren; waarop
by veruer het gewigt en de veeivuldige nuttigheid van
de kennis en 't gebruik dier Wet, in veelerleie opzigten, voordraagt. Hier uit ontvouwt by den overgang
der denkbeclden , zo als dezelve natuurlyk of toevallig
plaats heeft; mitsgaders de zogenoemde Antipathie of
Sympathie, in zo verre men dezelve van buiten aan
verkreegcn hceft ; terwyl de natuurlyke aan te merkea
is, als ions dat uit iemands byzonder geftel voortvloeit.
Op eene dergclyke wyze verklaart by voorts , hoe,
overeenkomftig met die \Vet, en 't voorheen geftelde,
de Verbeelding verfehillende hartstogten opwekke; welken invloed, en hoedanig eene uitwerking dezelve op de
Opvoeding hebbe, als made op het aanleeren en uitoefenen van veele Kunften en Weetenfchappen.
Agtervoigens de bovengernelde verdeeling deezer
Wysgeerige Proeve bepaalt zig onze Autheur, na deeze ontvouwing van de Wet der Verbeeldingskragt, tot
het overweegen van derzelver vermogen en uitwerkingen.
In 't algcmccn merkt hy daaromtrent aan, dat dit vermogen en die uitwerkingen zeer verfchillend zyn in onclerfs:heiden menfchen , ja in het zclfde mensch, naar den
onderfcheiden Ilan, in welken iemand zig bevindt ea
dat de trapswyze vermeerdering hicrvan of hangt van
's menfchen getteldheid, van zyne meerdere, cluide/ykere, of derkere gewaarwordingen , en dergelyke oorzaaken , even als voorheenen van de werking der Verbeeldingo gezegd is. Verder handelt hy inzonderheid van dit
vermogen en die uitwerkingen, zo op het Lichaam als
fie Ziel, ter verwekkinge en geneezinge van deeze en
geene ongefteldheden. Met het behandelen van dit Stuk,
kon hy niet afzyn van bepaaldlyk flil te ftaan, op het
berugte verfchil nopens den invloed der Verbeeldinge
ecncr zwangere Vrouwe op haare Vrugt : en wel voorii aamivk of men daarin de oorzaak hebbe te zoeken vaa
I1. DILEL. ALA:. LET T. NO, I I.
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de vlakken, de monfteragtige gedaanten , en nicer foortgelyke byzonderheden, die men by de geboorce veeler
kinderen ontdekt. Hy brengt de bewyzen, waarvan
men zig aan de eene en andere zyde bedient, beknoptlyk te herde, en voegt daarnevens eene kortbondige beoordeeling van dat auk; waaromtrent by zig voor de
ontkennende zyde verklaart. Egter loochent by niet,
maar belt veeleer over, om toe te ftaan, dat fterke aandoeningen eener zwangere Vrouwe, voor zo verre ze
zekerlyk veel invloeds hebben op haar geftel, der Vrugte nadeelig kunnen zyn; dan of zulks zig al of niet uitftrekke tot de inncrlyke geestgefleldheid van de Vrugt ,
neemt by niet op zig te bepaalen; laatende zuiks overig
voor hun, die in dit auk meer cioorzigt mogen hebben.
Tot dus` ver betreft genocgzaam al het voorgeltelde
de werking der Verbeeldingskragte in min of nicer welgeftelde Menfchen, zo als dezelve, lichaam en ziel de behoorelyke werkingen oefenende, werkzaam is, en wel
op weezenlyke onderwerpen, die men daadlyk door de
zinnen gewaar is geworden. Dan buiten deeze is 'er nog
eene werking der Verbeeldingskragte to befchouwen, die
ons de Autheur ten laatfte onder 'c oog brengt, ter ophelderinge van eenige opmerkenswaardige byzonderheden, welken onder de voorgaanden niet betrokken konden worden.
's Menfchen Ziel naamlyk heeft, gelyk onze Schryver,, met den aanvang van 't laacfte gedeelte deezer Verhandelinge, opmerkc, niet alleen het vermogen van die
voorwerpen, welke men voorheen door de uiterlyke
zinnen gewaar geworden was , zig weder te vertoonen ;
maar ze kan ook die vertooningen, welken de Verbeelding vooraelt , in korten , onderling vermengen , uitbreiden of verkleinen. Zo maakt de Verbeelding Reuzen, Dwergen, Monitors en veelerleie voorwerpen, die
nimmer in de Natuur to vinden zyn. Dit vermogen heet
men het vermogen van te verzieren , en deszelfs uitwerking draagt den naam van eene Verziering; dat midlerwyl egter niet anders is , dan eerie zekere foort van
werking der Verbeeldingskragte; die zig in dit geval binnen het natuurlyk mogelyke bepaalt , of ook wel tot het
onmogelyk beftaanbaare uitbreidt. — Op de verklaadeezer byzonderheid ontvouwt ons de Hear Krayenhoff,
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hoff trapswyze deeze uitwerking; zo als ze zig vertoont
in menfchen van eene verhitte Verbeelding, die met al.
les, waarop hunne Verbeelding werkt , veel op hebbcn ,
kleine zaaken vergrooten , verafgelegene dingen als naby
•rengen, en zig bykans altoos in zwellende figuuren en
leenfpreuken uitdrukken. Zo als men die gewaar words
by Dweepers, welken zig verbeciden iets te zien, te
hooren of te voelen, dat inderdaad geen beflaan heeft.
Zo als dezelve tot den hoogften trap kan klimmen
Zinnelooze of V erbystercie Menfchen; die Verbeelding
en daadlyke Gewaarwording onder elkander verwarren;
die na de Verbeelding voor Gewaarwording, en dan de
Gewaarwording voor Verbeelding houden. De ontvou.
wing dier wcrkinge, welke zig op veelerleie wyze vertoont, vooral in Uitzinnigen, die men te befchouwen
heeft, als menfchen, welke, waakende, de Verbeelding
en de daadlyke Gewaarwording onder een verwarren,
brengc onzen Autheur voorts, tot den flaat der Droomenden; die, terwyl ze flaapen, (fehoon min vast dan
ze buiten het Droornen doen,) alles wat hunne Verbeel_
ding hun voorftelt voor daadlyke Gewaarwordingen reemen. En by de verklaaring van dit Stuk voegt by die
van de verrigtingen der Slaapende of Droomende Wan.
delaaren; welken allerleie foorten van verwonderlvke
werkingen in hunnen Slaap uitoefenen, en, ontwaakt
zynde , zig al het gebeurde als een Droom voorftellen.
Deeze laatfle onderwerpen, die de Heer Krayenhoff,
eenilemmig :net het voorheen beweerde, zeer geleidelyk
ontvouwt , doen hem ten floc zyner Wysgeerige Proeve
nog flille flaan , op het onderfcheid tusfchen de Ver.
beelding en de daadlyke Gewaarwording. Men vraagt
naamlyk , of 'er een vast kenmcrk zy; waaraan men de
vertooningen der Verheeldinge en der Gewaarwordinge,
altyd, zonder ecnig vergryp , kan onderfcheiclen ?
Wannecr wy wanken, en wel by onze zinnen zyn, zullen wy Merin niet mistasten; wy worden ilerker en duidelyker aangeciaan door de Gewaarwording dan door de
Verbeelding; en de Gewaarwording gaat deeds vergezeld
van eenige veranderde werking op onze uiterlyke
tuigen , dat by de Verbeelding pen plaats heeft. Dit
kenmerk is in zo verre voldoende; dan daar Droomen_
den alles voor Gewaarwording neemen ; en Verbysterden
flier zelden de Verbeelding, en Gewaarwording onder een
ver-.
Ii2
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verwarren; zo kan men dit kenmerk niet algerneen
volfirekt noemen ; des blyft de vraag, is 'er zodanig een
kenmerk, en well: is het zelve? -- Het is 'er zekerlyk, zegt onze Autheur, dit gevoelt ieder ; maar 't valt
niet gemaklyk te bepaalen wat het zy; en men heeft 'er
gemeenlyk niet meer dan een verward denkbeeld van. Intusfchen valt by denzulken toe, die het zelve zoeken,
in de genoegzaame reden der vertooningen , derzelver
verband en geregelde fchikking , waaruit men het volgende kenteken opmaakt. - „ Als eene tegenwoordige zinnelyke vertooning eene genoegzaame reden in
53
't
voorgaande, of in ecnig ander zinnelyk voorwerp
)5
heeft, en met anderen regelmaatig verknogt is, heb55
3) ben wy niet te twyfelen, of 't is eene daadlyke Gewaarwording. - Maar wanneer de vertooningen,
5)
die ons toefchynen plaats te hebben, geen het minfie
3/
verband hebben, noch met het voorgaande, noch on-.
5)
darling met elkanderen, noch met het volgende, dan
53
3 , hebben wy ze te houden voor Verzieringcn , voor
Droomen, en niet voor daadlyke voorwerpen; nadien
ze geenzins tot de weezenlyke or& der Natuure of
„ der beftaanbaare voorwerpen behooren." - De
Beer Krayenhoff is van oordeel, dat men dit kenmerk,
hoe meer men alles nafpcurc, voldoenend zal vinden;
dan by laat bet aan anderen over, om te beproeen , of
'er buiten dit nog een ander, dat meer algcmeen en
meer volitrekt zou zyn, gegeeven zou kunnen wordcn.
Het ontvouwen van het beloop deezer Wysgeerige
Proeve heeft meer plaats gevorderd , dan wy ons aanvanglyk voorgefteld hadden; des wy 'er van afzien, om
'er thans nog eenig byzondcr behandeld onderwerp uit
mede te deelen dan veelligt zullen we , in ons Mengelwerk , den Leezer no g wel eens voordraagen, 't gcen
zyn nopens de werking der Verbeeldinge in Droo-

menden te berde gebragt heeft.
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Het Onweersvuur, in een byzonder geval, in zyne richting
en uitwerkfels vagefpoort , enz. door w. v. BARNEVELD,
Apothecar te ihnfterdarn, Lid van het Provintiaal Konstgenootfchap te Utrecht. Te Anifterdant, by P. Hayman,
1780. b2 gr. octavo gi bladz.
befchouwt men de ongevallen, door 'r OnGemeenlyk
weersvuur veroorzaakt , flegts nit nieuwsgicrigheid,
cn men berust dan in de verwondering over de zeldzaame uitwerkzelen; maar iemand, die de Eleariciteit beoefent, words door een ander beginzel gcdrceven , en
rnaakt 'er vervolgens meerder werks van. Overtuigdynde dat de Blixem dezelfdc Elektrieke flof is, die wy
door konst te wege brengen, befchouwt by het ongeval uit dat oogpunt, en gaat na in hoe verre de uirwerzelen aan dit zyn gevoelen beantwoorden. Op zodanig
eene wyze aithans heeft de Heer van Barneveld het ongeval den Koornmolen de Valk, te Amfterdam, den 22 Augustus deezes jaars overgekomen , bezigtigt; en 'er aanleiding uit genomen, om in dit Stukje te doen zien,
Igoe overeenkomftig de werking van 't Onweersvuur bier
gew.eest zy, met de proefondervindelyke werking der
; dat inzonderheid ook kan dienen ter aanpryzinge van 't gebruiken van Afieiders zo aan Molens
als andere hooge Gebouwen , waarvan by ten laatfle nog
een kort verflag geeft. De Heer van Barneveld heeft,
naar uitwyzen van zyn verflag , waarmede by dit Stukje
aanvangt, den loop en de rigting van het Onweersvuur,
met de daar uit ontftaane uitwerkzels, oplettend nage1Poord; en zyne daaraan gehegce vergelyking en overeenbrenging, van de omftandittheden dcezes ongevals ,
met de eigenfchappen der Elettrieiteit, geeft duidelyk
te kennen, dat het hem aan Beene bekwaamheid ontbreekt , om dit onderwerp cc behandcicn. Alles loopt
genoegzaam te zamen om het bovengemeide denkbeeld
te bevestigen; of ten minfte overtuigend te doen zien,
dat 'er eene zcer groote overeenkomst tusfchen dc natuurlyke en kunftige Elektrieke Stoffe zy. Ter
nadere ophelderinge van bet geen by deswegens gemeld
heeft, dient eene daarnevensgaande Plaat , welke ons het
hinnenwerk van den Molen , en het onderite gedeelte
Iii
van
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van den Molen van buiten vertoont; met aanwyzinge
van den loop des Blixem(traals, zo langs het binnenwerk,
als vervolgens buiten langs den Molen; en tevens eene
of beelding van de befchadigde Molenroede zelve geeft.
Hierbenevens vindt men op deeze Pleat eene afcekening
van den geheelen Molen, zo als men denzelven, ter beveiliginge, zou kunnen voorzien, met een Conduffor of
Onweersafleider,, die zig, door zyne eenvoudige gefchiktheid, aanpryst, en indeezervoege befchreeven wordt.
„ De ConduCtor, die den Molen zal beveiligen, moet
„ vyf a zes voecen langer zyn dan een der Roeden, dat
„ is, zy moet zo veel boven een der opftaande Wieken
,, uitfteeken. Het bovenfle gedeelte derzelve moet
„ beftaan nit eenen puntigen yzeren Staaf, vastgefteld
„ in eenen dunnen Mast , die door het dak der Kap in
„ het Houtwerk van binnen vast gemaakt is. Van dee.
„--ten yzeren Staaf loopt , fangs den gemelden Mast,
„ naar beneden tot aan het Dak een yzeren draad, die
„ van daar vervolgd word door een yzeren Keten, over
„ de Spruit, naar de regter of linker Schooling, (als de
„ Molen eene kruiende Kap heeft,) en vervolgens los
„ nederhangt , langs de leuning van het plat, tot op
„ den grond. Indien de Molen op zyn Voetftuk gekruid
„ word, dan moet deeze Keten, fangs de Kap des Mo„ lens, naar de voorzyde tot op den grond afgeleid
„ worden. En deeze Conductor kan, met eene kleine
„ verandering, naarmaate van de omftandighecien, tot
„ alle hooge Gebouwen dienen."
Buiten dit raadt de Heer van Barneveld alle Molenaars,
zo lang zy niet kunnen befluiten, om een Afieider op
hunne Molens te zetten, „ een doorgaand koperdraad
„ fangs hunne roeden te fpannen, en die recht op en
„ neer te ftellen: op dat de flof daar fangs heen, miss
„ fchien nochtans met verlies van een of ander, 't zy
„ op het plat, of, is de Molen laag, op de aarde kan
„ afflaan , en daardoor, naar alle waarfchynlykheid,
buiten den Molen zal kunnen gehouden worden." —
b, eeze raad fteunt op het proefondervindlyke dat de
EleEtriciteit altoos de gereedfte leiding volgt; aan wel.
ken regel de loop van den Blixemftraal ook in dit geval
volkomen beantwoord heeft,

c. strP,

NEDERLANDSCHE MUTE?'.

Nederlandfche InfeEten, befchreeven en afgebeeld door c. SEP?.
IV Stuk. XII en XIII Verhandelingen. In quarto.
ene dubbele afgifte (trek ter verzekeringe der aan.
houdende arbeidzaamheid van den Heer Sepp, met
opzigt tot de verzameling van Nederlandfche InfeEten,
't welk den beminnaaren van deezen tak der Natuurlyke
Historic niet dan gevallig zyn kan. Onze oplettende
navorfcher en keurige tekenaar verleent ons hier, op
nieuw, eene befchryving en aftnaaling, met leevendige
koleuren, van twee Rupfen , van de geboorte uit het
Ei, tot op de verandering in Vlinders, die tevens aan
't Verftand en 't Oog voldoen.
Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde afbeeldin7
gen en befchryvingen der Cicaden en Wantzen , in alle de
vier Waereldsdeelen huishoudende , byeenverzameld en befchreaven door c. STOLL. In 't Fransch en Nederduitsch.
Te Amfierdam, by J. Ch. Sepp., 1780. In gr. quarto.
°1gens het geen de Heer (den Lief hebberen
V bekend door de uitgave van het Werk over de Uitlandfche Kapellen van wylen den Heer Pieter Cramer ,)
met den aanvang van dit zyn Gefchrifc aanduidt, heefc
by zig voorgefteld, eene Verzameling , zo uit zyn cigen voorraad , als uit dien van andere Kabinetten , tot
welken hem de vrye toegang vergund wordt, gemeen te
rnaaken , van eenige Infeeten, die onder de Hemipterce,,
de Halfichildige of Halffchildvleugelige behooren; en we/
van de vier volgende Geflachten. I. De Cicaden, Cicada. II. De Wantzen, Cimices. III. De Waterfchorpioenen , Nepce; en IV. de Waterwantzen of Waterlui.
zen , Netonnectx. Van ieder deezer Geflachten geeft de
Autheur,, vOOr de byzondere foorten te befchryven ,
cen algemeen verflag van derzelver herkomst, kenmer.
ken, enz. Wyders brengt ons, met opzigt tot de verfchillende foorten, het thins afgegeeven eerfte Stuk, in
VI Plaaten , een aantal van 5o Afbeeldingen onder 't
cog, en deelt ons te gelyk mede de befchryving van het
meerdere gedeelte, die verder, met de afgifte der vol.
geni4
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gende Plaatcn, ftaat gegeeven te wordcn. De af beefdingen zyn zindelyk uitgevo.erd, en de befehryvingen,
fchoon kart, zyn volledig, in beantwoorclinge aan 't
oogmerk , als dienende ter beknopue ontvouwinge van de
afbeeldingen. Is men begeerig na uitvocriger berigten ,
dan de Heer Stoll in deezen becioelde te geeven, hy
biedt den Leezeren daartoe de behulpzaame hand , met
by zyne beknopte befchryving te voegen, eene aauwyzing van de Schriften ,in welken, en de plaatzen waar in
dezelven, de beroemdfle Natuurbefehryvers deswegens
een breeder verflag voorgedraagen hebhen. De wyze
van uitvoering is alleszins van die natuur,, dat men niet
vvel kunne twyfelen, of zy zal de algeineene goedkeu,
ring der Liefhebbers erlangen.

Gedenkfchriften dienende tot de Gefchiedenis van LODEWYK
NB% en XV. Door den Heer Alt minoT, Lid van de
Academie?? der Weetenfchappen van Lions en Nanci. Vyfde
Deel. Te Amflerdant by Yntema en Tieboel, 1730.
In groot oetavo 363 bladz.
het overlyden van Koning Lodewyk den YslIV , waar
O pmede
her voorige Deel van dit Wcrk afloopt, aanvaardde Philipps, Herzog van Orleans, met toeflemming van het Pa7lement, de waardigheid van Ryksbefluurder,, en handhaafde zig in dezelve; tot dat het Parlement den Throonsopvolger, Lodewyk den XV, in 't begin van 't jaar 1723, in zyn veertiende jaar getreeden
zynde, volgens de Wet, meerderjaarig verklaarde. Dit
Ryksbeftuur des Hertogs, en de verdere Regecring van
dien Vorst, tot op her jaar 1744, zyn de hoofdonderwerpen van dit vyfdc Deel deezer Gedenkfchriften, welken in een nog volgend Deel beflooten ftaan te worden,
met de ontvouwing van des Vorften Bewind, tot aan den
ongelukkigen oorlog des jaars 1755. Bet thans afgegeey en gedeelte behelst des eerst eene befchryving van
Frankryks vervallen that benevens der poogingen tot
berftel aangewend, door den Ryksbefluurder ; die , na
dat hy de algem€ene Vrede, door de zogenoemde Qyadruple Alliantie, had gctragt te bewerken, zich intuslenen
wapens tegen Spanje op te vatten.
• enoudzaakt zag
En
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En voorts de merkwaardigffe gebeurtenisfen van het
Franfche Ryk, order het Beffuur van Lodewyk den XV,
geduurendc het opgemelde tydperk; ddt bovenal eene
reeks van Krygsbedryven verleent; die gccn geringen
invloed hadden op de gefchiedenisfen van onzen Stint ;
't welk dit gedeelte, ook ten onzen opzichce, rug
steeds merkwaardiger maakt. -- De Hercog van Noailles, die de oorfpronglyke Stukken, wiaruic decze Gedenkfchriften opgemaakt zyn, verzamelde, had in deeze alhier gemelde gebeurtenisfen grootivks de hand, 't
zy als Staatsdicnaar of als Veldmaarfcaalk ; 't welk zyne aantekeningen, raakencle bet toen voorgevallene, cc
merkwaardiger voorkornen geefc. Men ontdekt bier alomme een fehrancierca geoefenden Staltsman, en een.
Veldoverftcn, die moed en beleid te zamen paart; terwyi by tevens als Sebryver de duidelykffe proeven van
vernuft en oordcel in idle zyne opftellen doec doorffraa,len. 'c Gecn deeze aantekeningen air de pen van iemand, die daadlyk dccl gehad neeft 'in de voorvallen
welken by vermeldc, te meerder aanpryst, is, dat by
zich in alie opzigten betoont eon Man van Eer te zyn,
die het welweezen van zyn Vaderland ter harte nam,
en zelfs niet fchroomde de waarheid voor den Throon
te brengen.
Dit getuigt zyn vrymoedige tegenftand tegen nadeelige ontwerpen, reeds flaande des Hertogs Rykbeffuur; en niet minder getuigen dit zyne ult.
druklyke voorftellingen zelfs zeer onaangenaame en bedtoevende waarheden aan den Vorst ; met welken by,
op deszelfs begeerte, om hem altoos zonder omwegea
te fchryven, en hem alles te zeggen, wat zyn yver
voor en aankleeving aan hem en het Koningryk hem
mogte ingeeven, eene zo rondborffige briefwisfeling onderbield, dat ze bciden hem en den Vorsc tot cone uititeekcncle core flirekken. Oorfpronglyke Stukken, uit
de hand van zulk eon Schryver, door den bekwaamcn
lllillot , in eene gefchiedkundige orde gebragt , zyn zekerlyk der hoogfte agtinge waardig; daar men dus cep
goeden grond heeft om zig op dcrzclver geloefwaardigheid te verlaaten. . Tot eene byzonderheid uit
dit Deel, zonder gins met eon breedvoerig verflag van
Krygsvcrrigcingen hp te 'louden , ftrekke het edelaartige gedrag van den Veldmaarfeltalle Aroailles jegens den
Graaf van Scam ,ddt te gelyle een voorbeeld van zynen
IiS
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4.74

Id

L 0 T'S

ichryfftyl aan den Vorst verleent. Wy bepaalet ons
te eerder aan die byzonderheid , om dat deeze Veldheer
onzen Vaderlanderen maar al te wel bekend geworden
is, in de laatfle Krygsonlusten, in welken zommigen
onzer Gewesten deel gehad hebben. Zie hier het geen
ons in deezen gemeld wordr, als de grondflag zyner
verheffinge in den Franfchen Krygsdienst.
De Abt Millet in 't verhaal van den Oorlog , op den
dood van Keizer Carel den VI, gekomen zynde, tot
die omftandigheden, toen men in Frankryk, omtrent
het midden van 't jaar 1743, bedugt was, dat de Oostenrykers en derzelver Bondgenooten eene onderneeming
van gewigt tegen de Franfche grenzen in 'c werk zouden ftellen , die hen veelligt tot in het binnenfte des
Koningryks zou doen ftroopen, vervolgt daarop aldus :
„ Nimmer had de Maarfchalk van NOAILLE s meerder vooruitzicht, of eene rnoediger werkzaamheid noodig. Hy overwoog en vergeleck alles, en nam de beste
voorzorgen. Maar bet was ook noodig, dat hy volmaaktlyk wel onderiteund wierd; en, zonder vreeze van
zich eenen Mededinger te zullen verwekken, wierp hy
de oogen op den grootften oorlogsman, welken de Koning in zynen dienst had; by wees denzelven aan, als
den eenigen , met wiens hulpe hy konde hoopen in zyne
ontwerpen te zullen flaagen ; hy verdreef eindelyk de
vooringenomenheid, welke LODEWYK v 1,7, XV zelve
tegen dcezen Vreeindeling had opgevat. Ik fpreeke van
MAURITS Graave van SAXEN (*), die, zedert het
jaar 172o, zich aan den Franfchen dienst had verbonden.
„ NOAILLES, die denzelven byzonder had leeren kennen geduurende den Veldtocht van Philipsburg (t), verwonderde zich over zyne bekwaamheden , prees zyne
oorlogsverdienften, beminde zyn perfoon, en werd door
hem
(*) Hy was de Bastaardzoon van AUGUSTUS den II, Koning
van Bolen en Keurvorst van Saxen, by de Graavin van XONIGSMARK.

(t) De Hertog, gelyk we wat vroeger vinden aangetekend,
roemde reeds diestyds, te weeten in 't jaar 1734, overal de verdienften van den Graaf van sAxev, die toen Legermaarfchalk
was, en fcheen hem toen reeds voor to Roller] als de voldediger van Frankryk.
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hem geliefd en geeerbiedigd. De doorluchtige Sax, die
te Praag wonderen had uitgevoerd, die vervolgens gezucht had over den aftocht uit Beieren, niet wel te
vreden was over de Staatsdienaars, en nog minder over
de Veldoverflen , verlangde met drift onder den Maarfchalk van NOAILLES te dienen , welke by zynen Meester
noemde; zyren roem ftellende, gelyk hy.zeide, in van
hem re leeren, en vindende in denzelven in alles eene ;neerderheid , welke by niet zag in anderen (g). Wanneer bet
Leger, nit Beieren komende,. gefteld werd onder de bevclen der Maarfchalks, fchreef hem de Graaf van
SAXEN: „ Zoude ik U durven vraagen, wat Gy met ons
denkt te doen? Het koomt my voor, dat Gy ons na
33
Frankryk
wilt te rug zenden als flegt gezelfchap.
33
Zult Gy my niet van dat getal uitzonderen? En zal
17
myne verwondering over U, en myne tedere genegenheld , my niet genade doen vinden (h)?"
„NoAinnEs antwoordde hem op ftaande voet : „ Het
is 'er zeer verre af, dat ik U na Frankryk zoude
willen te rug zenden als flccht gezelfchap. Ik fpree31
ke vooral van U, myn Beer en zeer waarde Graaf,
33
welken ik gaarne by my zoude gehad hebben op den
31
dag
van ons Gevecht (te weeten, by Dettingen. )
39
Schoon wy niet volftrektlyk reden hebben om over
33
$) dien dag te klaagen, ben ik wel verzekerd , dat wy,
met behulp van uwe tegenwoordigheid, eenen grooten rouw zouden verwekt hebben onder het vyandly3)
„ ke Leger. Ik verwachte U met ongeduld. Neem de
post, bidde ik U om by my te komen, waar ik my
53
!, ook moge bevinden. Ik hebbe U en uwen raad needig. Ik hebbe voor, U het bevel te geeven over een
aanzienlyk lichaam van Krygsvolk , in de nabyheid van
3/
myn Leger, en om onze gemeenfchap te verzekeren.
13
Ik zoude een boekdeel noodig hebben, om U myne
oogmerken in gefehrift te verklaaren, en drie uuren
33
onderhouds zullen meer afdoen dan honderd bladzyden
9)
fchrifts
(i)."
19
Alles was tusfchen hen wel ras in orde gefchikt.
51
Het
(g) Brief van den Grave van SAXEN.
(a) Brief als boven, van 3 July.
(i) Brief des Maarfchalks van
van SAXEN ) 4 July.

NOAILLES,

aan den Grave

47c;
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Bet was voarnaamelyk tc doen am zorg te draagen
voor de veiligheid van onze grcnzen. Men trok over
den Rhyn te rug. De Graaf van sAxEN kreeg last, om
met vyf-en.twintig Bataillons en veertig Escadrons de
Opper.Elfas te verdedigen; en de Maarfchalk was voorneemens hem eene verfterking toe te zenden, of zelve
hem ter hulpe te trekken, naar vereisch van de amftandi g heden.
„ Eensklaps vernamen zy, dat de Maarfchalk van
COIGN', in plaatze des Maarfchalks van BROGLIO, benoemd was, om in de Elfas het bevel te voeren. Deeze onverwachte tyding verydelde terftond hunne ontwerpen. De Graaf van SAXEN fchreef aan NOAILLES;
Daar de fchikkingen , die ik zoude maaken , misfchien
alleen voor een oogenblik zouclen zyn, kunt Gy,
myn Heer, gemakiyk oordeelen , dat ik ze niet kan
maaken met dat vertrcuwen , dat dikwyls derzelver
3, kleugdzaamheid beflist. Gy zult my eene groote gunst
bewyzen met my kennis te geeven van het geene Gy
,) hiervan weet. lk kan het niet gelooven ; dewyl ik
^ my vleie , dat, indien ik ander iemands bevelen moet
3, flaan ,' Gy my by U zoudt gchouden hebben, cerder
3, dan my wech te zenden om cinder ecnen anderen te
• dienen (k). " Dit was genocg, om hem voor altoos
afkcerig re maakcn van den Franfchen dienst, waarin
hy, tot dies tyd toe, maar al te weinig genoegen had
gevonden.
„ De veriegenheid des Maarfchalks was niet minder.
Fly had gehoopt , dat het bevel, in deeze flreek , den
Graave zoude gegeven zyn, ander zyn Opperbefluur
de Scaatsdieflaar verklaarde hem niet hoe grout het ge.
zach van COIGN I zoude weezen; deeze Veldoverfte,
die vol moeds was, fcheen hem echter verre beneden
den anderen te zyn: by ,vreesde voor de gevolgen eener
keuze, die waarfchynelyk de overeenfiemming ftooren,
en aan de krygsverrichtingen nadeelig zoude weezen. Fly
fchreef hierover met nadruk aan den honing en aan den
Staatsdienaar van oorloge, betuigende, dat by niets andcrs had bedoeld dan het welzyn des Koningryks , en
dat hy voor niets konde inftaan, indien men zyne fchik.
kin-

(k) Brief des Graven van s AXEN, aan den Maarfchalk van
ZIOAI LL ES, 24 July.
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kingen omverre filet ; dat by voor bet overige zich bepaalde tot de allernaauwkeurigfte gehoorzaamheid.
In zynen Brieve aan den Koning voegde by hier by:
,, 'Er is een uitermaate groat aantal van itukken, op
welke ik uwer Majefteit antwoord fchuldig ben. Ik
3)
„ fchaame my, dat ik daaraan nog niet voldaan hebbe,
„ maar ik hebbe haar tot eene reden voor myne nalaatigheid . by te brengen, de onvermydclyke noodzaak.
35
„ lykheid, waarin ik ben, om van den morgen tot den
9) avond te werken. Ik hoopc, dat uwe Majefteit my
dit zal vergeeven. Een HovcIing zoude de eer, van
aan haar tc fchryven, Men boven die van haar te
33
dienen ; maar eer,goed Dicnaar, en getrouw Onder3)
15 daan, verkiest Bever bezig tc zyn, en te arbeiden
„ ter bewerkinge van het gccne by geloofc voor zynen
1 , meester voordeetigst te zyn (/). "
„ Het was het ooginerk van LODEWYK DEN XV
niet, aan den Maarfchalk van COIGNI, in de Elfas een
uitgeftrekter gebied te geeven, dan de Marfchalk DU
BOURG daar gehad had in den jaare 1734(*). Hy ant.
woord(1) Brief des Maarfchalks van NOAILLES, aan den Koning,
27 July.
(*) In 't voorgaande heeft de Heer Minot deswegens het vo/igende gemeld, dat den Hertog tot eer ftrekt. „ NOAILLES, tot
Opperbevelhebber over het Leger in den Elfas aangefteld zynde, had reden om te vreezen voor eenige zwaarigheden van
den kant des Maarfchalks nu BOURG, eenen ouderen Krygsbevelhebber dan hy, Landvoogd van den Elfas, en die alle blyken
van achtinge waardig was , welke men aan lang bewezen dienften verfchuldigd is. Maar by verwierf gemaklyk deszelfs vertrouwen. Een aanmerkenswaardige trek van zedigheid zal ons
doen oordeelen of by het verdiende. De last der Hoofc.ibevelhebberen bracht mede, dat zy dienen zouden onder het bevel
van NOAILLES, en niet onder dat van Dv souse. Dit moest
voor deezen eene onaangenaamheid zyn. NOAILLES verzocht,
dat de Hoofnevelhebbers even zeer onder de hevelen des eenen ais des anderen zouden ftaan, verzekerende, dat de dienst
hier by niets zoude lyden, en dat de grootfte zwaarigheid voor
hem zoude weezen met den Landvoogd van den Elfas niet in
een goed verfland te zyn. Gy zult weinige aanzoeken van
„ zulken cart vinden ," fchreef by aan den Staatsdienaar, „ maar
„ ik vleie my, dat men my , bet geene ik verzoeke, niet zal
„ weigeren, uit hoofde der nieuwigheid." Deeze oplettendheid,
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woordde aan NOAILL ES, dat het Krysvoik, en COICNI

zeive , onder zyne bevelen zouden flaan , zo langhy
zich

in dat Lancifchap zoude ophouden. `,Vat den Graave van
SAXEN aanbelangt , hy frond toe , dac men byna geene
Franfche Veldoverften had, die zich zo zeer op het verrichten van groote dingen toeleiden als deeze, maar betuigde tey ens in denzelven niet alle mugelyk vertrouwen te
len : hy drong op des Graaven hoedanigheid van Proteflant , op deszelfs Staatzucht , orn een onafhangelyk
Vorst [te wectcn , van Courland (*)] te weezen, op
deszelfs beLireigingen, het zy waare, of verzierde, dat
by in eenen andcren dienst wilde overgaan, indien men
hem dwarsboomde. „ Is dic yver voor Frankryk?" zeide LODEW YK. De Graaf was, in zyne oogen , van een
wispeituurigen en zorgeloozen aart, aan Frankryk alleenlyk gehecht door cene Minnaaresfe , welke by wel ras
zoude vergeeten, en men konde te minder op hem vertrouwen, dewyl de Koning van Polen, zyn natuurlyke
Broeder, zich misfchien tegen ons itond te verklaaren.
De Koning liet evenwel niet na te erkennen, dat hy uitmuntende konde zyn onder de bevelen van NOAILLES , en
vermaandedeezen zich van des Graaven gevoelens te verzekeren. Hy eindigde met den Maarfchalk te pryzen,
dat by den plicht van eenen Veldoverflen gefeld had boven
dien van eenen Hoveling , in het uitftellen van antwoorden , by welke geen haast was (m).
„ Indien NOAILLES niets anders gedaan had dan
deeze vermoedens des Konings te verdryven, en aan
het Ryk eenen zodanigcn verdediger te bezorgen, als
de Graaf van SAXEN was, zoude ieder rechtfchapen
Franschman zyne gcdachtenis met dankbaarheid moeten
eeren. Hy voer voort met te fpreeken tot Iof van den
Sax,
die te edelmoediger was, dewyl zy in bet geheim bewezen
werd, erlangde de toejuiching van het Hof, en het verzoek
werd toegeftaan."
(*) De Graaf van S A XEN, onderiteund door zynen Vader,
had, na het uitfterven van het Huis der Hertogen van Courland,
gettaan na dat IIertogdom. Een bericht hiervan kan men vinden
in het Franfche Werk, getiteld re de Maurice , Conte de SAXE,
Part. I.
(m) Brief des Konings, aan den Maarfchalk van NoA IL LES;
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Sax,. hy fond in voor deszelfs getrouwheid en yver.
Hy zeide toc den Vorst: „ De Bevelhebbcrs, Sire,
1, die gefchikc zyn tot het verrichten van groote zaaken, zyn hedendaags zo zeldzaam , dat ik den Graaf
van SAXEN, volgens de gedachten , die ik van hem
I)
hebbe , befchouwe als eenen dierbaaren man voor
13
1) uwen Staat , die byzondere onderfcheiding zoudf./I ve'rdienen , indien by uw geboren Onderdaan was
die , daar by een Vreemdeling is , verdient met nog
3)
grooter onderfcheidinge behandeld te worden ,
1)
hem te naauwer aan uwe Majelleit te verbinden. Hy
33
heeft eenen verheven geest , en een gevoelig hart;
,3 het mistrouwen zoude hem verwyderen, daar in te3) gendeel blyken van vertrouwen hem meer en meer
zullen verbinden. Niets anders , Sire, dan ontwyf.
,)
felbaaren hoon en beleediging, zal hem ooit kunnen
35
3/ beweegen om uwen dienst te verlaaten. Men heeft
„, hem in I3oheme beleedigingen doen ondergaan, die
in bat zouden geweest zyn, om eenen afkeer van
33
den dienst te veroorzaaken. Maar,, hoewel de Duitfchers wel onderhevig zyn aan het overgaan uit den
), eenen dienst in den gnderen, zyn 'er eenige regels
en welvoegelykheden, welke zy niet kunnen verwaarloozen, zonder zich onder de hunnen verachtelyk te
3)
maaken; en de Graaf van SAXEN zal deeze welvoege.
31
l/ lykheid nog minder dan een ander verwaarloozen , de„ wyl hy nog kiefcher is omtrent zyne ter (n). " Eindelyk bepaalden de fchranderheid en grootmoedigheid van
den Maarfchalk van N o A M.. L E s het oordeel des Konings, en de nakomelingfchap zal eenen dienst erkennen,
die by de Tydgenooten des Maarfchalks te weinig is bekend geweest."
(n) Brief des Maarfchalks van
ning, 8 Aug.
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Perhandeling over de Japanfche Natio, door C. P. TIIUNBRItcl,
Med, Dr. Demogrator Botanix op de Koningl. Acad. te Upfal
en Lid van verfcheiden Soci teiten. Met Plaaten. Uit het:
Zweedsch vertaald. En een Bericht van het Koningryk Thi,
het, door STI%WARD Schildknaop enz. opgemaakt uit de Papieren
van den Heer 1306LE , Afgezant van den Grooten Raad der En,relfcle 0 I. Comp. te M:4dras , tot den GROOTRN LAMA, Re7
geerder yen het voorgenoemde Ryk. Uit ,.et Engelsch vertaald.
Te Anflerdant by J. H. Schneider 1780. In groot oaavo 44
lladz.
apan en Thibet , twee Aziatilehe Ryken zynde, van welken
wy tot nog Been genoegzaame berigten hebben, zo zyn alleberigten van dezeiven, waarop men zig eenigzins durft verlaaten, 't
zy ter bevestiginge van vroegere, of ter mededeeling van laatere
ontdelskingen deswegens den weetgierigen aangenaam: en zulks
ma-,a deeze zamengevoegde Stukjes welgevallig.
Het erfte komt nit de handen van eon Man van Studie, welke
in clienst onzer Hollandfche Oostindifche C.ornpagnie naar Africa en
Azia gereisd heeft, en in Zweeden, zyn Vaderiand,in hoogagiing,
is. 's Mao berigten van de Zeden en Gebruiken der Japanne,s,
luitsgaders van den aart en gefleldheid van dit Volk , als mede raaIende den toeftand van den Koophandel, de Manufactuuten en den
Akkerbouw in dat Gewest, zyn eenpaarig met het gewoone verflog, dat men hiervan by de opmerkzaamite Schryvers vindt. Zyn
Ed. heefl dit onderwerp , als het min byzondere van zyne waarneetningen, flegts beknoptlyk voorgedraagen; maar geeft ons verder eene iritvoeliger befchryving van de Munten , welken in dat
nyk in zwang gan, dan tot nog in Europa gemeen gumaakt was;
waar toe by zig, niet zonder gevaar zyns leeveni, in flan gelled
Vermits het naauwe toeverzigt in Japan , had lay geehad.
ne hoop, om nit clir zoederlinge Land eenige zeldzaamheden, als
Boeken, Kaarten, Munten, Tekeningen diergelyke dingen uit
te roeren , 't weIf: daar ten ftr,:ngtte verbooden is : egter gelukte
het hem nog eenige 1`,,,lunten by een te verz.-;melen; die hy onder
zyne fchoenzoolen lei, en met de grootfle voorzigtigheid, in zyne
Schoenen, aan 't fchin b:agt. De dus nit Japan mede gevoerdeMunten heeft de Mer Thunberg aan zyne Majefteit, den Koning van
Zweeden , overgegceven , ais flukken , die, van wegen hurme
zelizaarnheid, wel ene plaats verdiencn Muntkabinet. 'Fey ens heeft hy ear de Knuinglyke Academie der Weetenfchappen te
Upral, die zyn Ed. tart een Mede!id van dat doorIngtige Genootfonap benoemd had, eene Ve,lmdcling indeieverd, in welke hy,
be calve het bovengemelde ra:,k..mde de japaners, wel byzonder
ene uitvoerige verklaaring I'm die Munten geeft, met dcrzelver
natuuriyke aflael ■iingen; w,.:11;en ook in daze Nederclaitfche nit, ten getale van 43 6cuilicri, zyrh1Q 49 van de elude. als de
nietivire
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zsleusve of thans gangbaare Mont , op 8 plaaten vertoond worden.
Zyn Ed. meldt ons wegens deeze Munten in 'C algemeen,(met het
byzondere kunnen wy ons hicr niet wel ophouden ,) sat ze, van
veclerleie zeer ongelyke gedaante, van Goud, Zilver, , Koper en
Yzer zynde, gewoonlyk eenvoudig, fleet en regt geileagen worden; voor 't grootfie gedeelte zonder karteling op den rand , en
zonder dat cieraad , het welk doorgaans aan 't Europifche Geld is.
Ouk zyn, vervolgt hy, de meeste foorten van Munten zonder cene wste en bepaalde waarde; wearum ze van alle Kooplieden gemy:gen worden, die 'er dan , vooral op de Gorden en inzonderheld oak op de grootfte Zilveren Sttditen, hunnen flempel °Hetten , tot een teken, tint ze opregt en onvervalscht zyn. Vender
underrigt by ons, dat verfcheiden Zilveren Geldfpec:en, in kleiner
en grouter foramen , in een papier gerold, en door den Munter
of thtgeever verzegeld worden; gaande den voorts zulk eenpeltic,
niet de waarde daarop gefchreeven , door veele hander rood , zonder
geopend te worjen. Zo lang als het verzegeld blyft, Inapt het
Your rekening van den Uitgeever ; en byalditn het, by 't opencn ,
mogt blyken , dat 'er de voile waarde nivt in was , zoo de Uitgeever het
te kurt komende marten betaalcn. Op cene foortgelyhe wyze voegt
men, volgens de aantekening van (Dozen Schryver oak wel de
mindere koperen of do yzeren muntaukken , van verfehillende foor.
ten , by een. Deeze Stukken, ander den eigemeenen naam van
Seni bekend, h;:bben in 't midden een vierkant gaitje, waardoor
zy,, ten ve.rfchillenden getale, tot de vereischte waarde van zullt
een bundel, aan een touw van ftrou gereegen kunnen worden; op
dat ze dus tc gemaltlyker gedraagen , verzonden , en, huiten verder over wllen, uitgegeeven kunnen warden. De Kooplieden,
zegt by, hebben zodanige bundels doorgaans gereed in hunne Winkels , zo in de Steden als op de Dorpen , dear de Reizigers door.
treltken: au dat een Reiziger fehielyk aan klein geld kunnegeraa.
ken , zonder dat by zig lang met naatellen hehoeve op te houden.
Eindelyk Raat otntrent deeze Senis nog te meiden, dat het aan de
twee Direfteurs onzer Compagnie 's jaarlyks toegelaaten worst eenigen van die kopercn Muntftukken nit te voeren; maar evenwel,
fie gts tot een bepaald getal behbende in 't jaar 1775 elite Dire.etem. 75 Kitten Senis ontvangen.
Wet wyders bet tweede Gefchrift , raakende het Kon!ngrylt
bet, betreft, de Heer Bogle, derwaards in Amba:fade gezonden ,
heeft aldaar verfcheiden maanden aan 't Hof des Regents gerefidecrd, en dus min of meer gelegenheiddm dit It y lc wider
to leeren kennen. Men vleit ons met het - denkbeeld , dat die Heer
zelf eon verflag van deeze zyne reize en verkreegen kundigheden
gerneen z . d maaken intusfchen deelt ens de Heer Stewart een'ge
byzonderheden mede, we/ken hy, uit het gebruik der brieven en
p„ d ieven van dies Heer, heeft kunnen verzamelen. Dit
fchoon /tort, hehelst nog al eenige merkwaardigheden no•
pens dit Rylt, wear van wy tot heden weinig gegronde berigten
beta!
JI.J#LEL, M.G. LETT. N9. 11.
Kit
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hebben. Als eenc van die natuur is teheichouwen het denkbeelcr,
dat de Heer Steward ons verleent van de Onflervelykheid van den
GROOTEN LAMA , dat meer waarfcliynlykheid heeft, dan de gewoo.
ne, vertellingen wegens dit onderwerp.
„ De Lama, zegt hy, wiens gebied gegrond is op de zekerfte
gronden, als perfoonelyke genegenheid en Godsdienftige cerbiedtgheid, beftiert alles binnens Lands met een onbepaald gezag.
Elk weet dat de Delai, Lama het groote voorWerp van aanhidding
is voor de verfcheiden Stammen der heidenfche Tartaaren, welke
door de uirgeflrekte Landftreeken van 't vaste Land zwerven,
welke zich uitfirekt van de Volga of Wolga of tot Correa aan
Zee van tip a n toe, en dit is mogelyk het uitgeftrektfte Godsdienflig gebied van den Aardbodem. Hy is Met alleen de Opperpriester , de Stedehouder der Godheid op de AArdee maar dewyl de
bygeloovigheid altoos het fterkfte is , daar zy verst van haar
voorwerp is, zoo befchouwen de afgelegenfte Tartaaren hem volfirekt, als de nomern zelve. Zy gelooven , dat by onflerflyk is k
en hegaafd met alle wetenfchip en deugd. Ale jaaren komen zy
nit vcrfcheide Gewesten op, om te aanbidden, en ryke Offeranden in zyne fchatkist te brengen."
Vat belangt die onfmaakelyke prefenten, welken de Opperhoof.
den der Tartaaren, volgens 't verhaal van voorige Reizigers,
gezegd worden van den Lama te ontvangen, en in gouden doozen
met grooten eerbied op te fluiten, om by gelegenheid in hunne
Ragouts te doen; dit fluk ontkcnt de fiver Bogle ; maar hy zegt,
„ dat de Lama dikwils kleine balletjes van gewyde meelbtoetn.
nitdeelt, gelylt de Pain benit, of het geaegend Brood van de
Roomsch Catholiken , het welk zyne Votarifche Tartaaren naderhand mogen gebruikeri zoo als zy willen. Het rechtzinnige gevoelen by de Tartaaren is , dat als de groote Lama fchynt te flerven,
het zy van ouderdom of zwakheid, zyne Ziel inderdaad alleenlyk
eene brosfche wooning. verlaat, om na erne andere om te zien,
die jonger en beter is; en dat dezelve wader ontdekt wordt in 't
Iichaam van een jong kind-, door zekere tekens kenblar alleen voor
de Lamas- of. Priesters, in walker orde hy altoos weer verfchynt.
De tegenwoordige Delai Lanza is een kind, en was, flegts eenige
jaaren geleeden , ontdekt door den Tayshno Lama , welke in gezag
en heiligheid van kenfchets naast aan hem is, en gcvolglyk , geduurende des anderen minderjaarigheid , als Opperhoofd bandeft."
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Vitgezogte Verhandelingen over Bijbeluitlegkundige NatunrWiskundige en andere Weetenfchappen. Voorgeleezen in 't Let.
terlievend ,Genootfchizp , ender de Zirfpreuk ,Verfcheidenheid en
Overeenftemmig, te Rotterdam, Eerfle Stuk. Te Rotterda=pi ,
A. Bothal en P. Hctliteyn, I780. Behalven de Voorreden
bladz. in gr. oEtavo.
r en Letteriievend GenootCchap te Rotterdam levert hier mete
j-d de eerfte openbaare Proeve van zynen arbeid; welke van
lien aart is , dat dezelve wet onder de nutte poogingen ter bevorderinge van leerzaarne Weetenfchappen geteld inag•worden.
Het GeflootCchap bepaalt zig aan geene keuze van flotren.; ieder
Lid fchryft over een onderwerp van eigen verkiezing; alleenlyk
heeft men 'er uitgeflooten het verhandelen van eigenlyk gezegde
leentellige en wederleggende Stukken uit de Godgeleerdheid.
Buicen deeze foort van Stukken, is ieder Lid vry in de Stofverkiezing; „ 't zij nit het gewijde Bijbelblad, of die tot de
„ natuurlijke Weetenfchappen behooren , als Geest- Hemel„ Aardryk . Genees. Sehei- Wis- Werktuigkunde, de Gefchied„ Letter- -en Dichtkunde, en, met een woord, alles wat
rcgt is ingeiigt tot bevordering van Kennis en Deugd.”
Jo gevolge deezer gegeeven ruimte behelst dit •eerfte Stultie
-reeds .eene vericheidenheid van behandelde onderwerpen. Aan
't hoofd ontmoeten we eon Dichtftuk , dat ons de natuur van 't
Genootfchap op eene leevendige wyze fchetst , en de Leden
aanmoedigt .om beftendig in hunne leerryke bezigheid voort to
Eene daaraan volgende Verhancieling heeft
vaaten.
oederwerp het ,gejuich der Chaldeeuwen op hunne Schepen,
naar aanleiding en ter ophelderinge van Jes. XLIII. 14, alwaar
Israels Verlosfer zegt, dat lay de Chaldeeuwen viugtig heft don
Nederdaalen, in de fchepen, op dewelke zy jztichten, of eigenlyk,
op de fchepen •hunner juichingen. Verftaa door deeze fchepen
kostlyk vercierde Vennaakjagten, op welken de Chaldeeuwen zig
zewoonlyk vermaakten met zang en fpel; waarvan de Schryver
deezer Verhandelinge een breeder berigt geeft ; waarop by
tleeze Godfpraak gepastlyk overbtengt op de inneeming van
Bakl, ten cycle der vieringe van een vrolyken feestdag, toen
ieder naar eon , gued been komen had te zoeken; waartoe hum,
ter lyfberginge in hunne vlugt, ode to 'lade kwamen, hunne
Vermaakjagteu, om met dCzelven den Amain of te zakken en
te ontvlieden. Een tydflip, waarin , zegt onze S.chryver, „ de
vteeigdvoile juichfchepen veranderden in drijvencle treurgebou„ wen, die de matelooze blijdfchap verwisfellen met de pranNaast
, gende angilen.”
Stultle is gepiaatst
Prom van Gedagten over het Licht, welke de .AuthLer tweeledig
tat y ear te draagen. Het eerite lid bepaalt zig tot het
ea
a
I ka
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en Lszelfs algemeene Eigenfohappen: en het twerde is g?fcbikt
ter ontvouwige van de byzondere nitwerkzelen , die nit deseells
Namur en Eigenfchappen voortvloeien. Het t:gcnvvoordig afgegceven gedeeite beantwoordt de volgende Vrnagen , met bybr enging
Van de hewyzen vom des Schryvers kcuze , in 't beoordeelen van de
verfchillende gevoelens der Natuurkundigen over dit onderwerp :
(I.) Wet is het Licht? -- Eene ftoftvhe zelfftandigheid. (2.)
Wet denkbeeld meet men maaken van deszelfs Natuur en Fenn?
—Hergvoelnva hun,dieftlen,datheLichtenbtVurDiet
van elkander verfchillen, maar een en het zelve zyn , koint niet
aanneemlyk voor ; veeleer heeft men hot Licht re befchouwen als
eene ftoffe zeer onderfcheiden van het Vuur; en wel, als eene
allerfynfte Hemeltiof, die zig door harde working alleen aan 't
zintuig van 't gezigt ontdekt. En was deszelfs form betreft,
waarover men minder verfchil ontinoer, alle y fchynt ons to leiden,
om ons te doen denken, dat de Lichtftof cone klootfche gedaante
heeft: dat het Licht beilaat in globetjes of bolletjes van eene
onnadenkelyke kieinheid, allergladfte opper vlakte , en eon veeragtig
vermogen , wer bekwaam, om een trillenden indruk der beweeging
te ontvangen. Maar de groote vraag , dear 't bier byzonder op ;IanIcomt , is (3.) Naar is de weg , dear het Licht wont? Deeze
vraag zegt de Autheur words verfchillend beantwoordt, en , ten
gevee van zommigen onzer Leezers , zullen wy het voorfiel van
wederzyde, hier gemeld, geheel opgeevcn.
Genoegzaam alle de Ouden , zegt onze Schrijver , die het
Licht en het Vuur your cen en dezelfde flof hebben aangezien,
trehben hegreepen, en de beroemde Newton heeft fork verdcedigt , dat het Licht Diets anders was dan de Vuurdeelen , die in
eene onafgebrookene agtereenvolging nit een brandend Lichaain
voortvloeiden; en dewijl de Lichtdeele» met een oneindig aantal
ftraalen nit het lichtend of brandend Leila= uitgingen, zoo wordt
'or een plants verlicht, die de form of gedaante hadt van eon
globe of Moot, waarvan het brandend Lichaarn bet middelpunt is.
Deze Lichtkloot is grooter of kleiner, naar dat het brandend
Lichaam, uit Welk het Licht voortvloeit, grooter of Heiner zij.
Deze Lichtuitwerpende Lichaamen , zijn de Hemelfche
Lichaamen , de Zon en vaste Starren; met de Aardfche Lichtbrounen, waartoe behooren aile de vuurige Verhevelingen, die in
onzen Dampkring Licht verfpreiden, benevens alle Vuuren,
op de Aarde ontilooken worden; welke alien met cone globe van
Licht , die uit deze Vuuren voortvloeit, oinkleed zijn.
„ Maar de fchrandere Descartes heeft de Leer van het Licht
gantsch anders voorgeftelt. Hij was van cordeel , dat de Licht,.
flof, geheel onderfcheiden van het Vuur , beflaande in onnadc.nkelijk klcine, gladde, harde en veerachtige globetjes, die het
gantsch gefchapen Al vervullen. Zoo dat niet alleen alle plaatzen,
rnaar ook alle Porien der Lichaamen , met dezelve geheel vervuld
waren. Dat deze Lichtftof Diet van pleats veranderde om to lichtell a
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'ten, maar dat aan do Lichtholletjes, die bet naastgelegen waren
aan die flofFen, dewelke een verinogen haddon, um op dezelve
te werken, door die vierkende Lichaamen, een trillende beweeging werdt medegedeelt. Dat deze bewogen Lichtbolletjes in
een trillende beweeging denzelfden indruk gaven , aan den geehen die hen onmiddelijk raakte , en dat deze beweeging door
alle de lichtbolletjes, die tusfchen het Oog en het eersthewegende
Lichaam inlagen, in cone rechte Lijn werdt voortgezet, tot dat
tie Lichtbolletjes , die op het Netvlies van ons Ong rusten,
eindelijk .00k bewogen , de gezichtzenuw aandeeden, met con
gevoel, dat wy Zien noomen. Vervolgens dat de Lichaamen ,
die boven anderen in , !hat zijn , om de Lichtbolletjes die
trillende beweeging in to druiclien, inzonderheid zijn; de Hemelfche en Aardfche Vuuren eenige Zout..n en Edelgetleenten.
Dat de Zon, zijnde het Prootfle Vuur,, dat in die nabyheid tot
ons that, claaroin ook de geweldigfie trilling aan de Lichtbollen
die tusfchen dezelve en ons oog liggen geeft, en daacom ook
het fterkfte Licht verwekt. Dat ate andere Lichaamen , die op
de Lichtbollen werlcen, eon minder licht verwekken , naar reden
van de grootheid burner werkvermogens, verminderd naar de
maat van derzelver affianden."
De Autheur verldaart zig voor 't laatfte gevoelen, dat ook
Wolf, Leibnits en anderen verdeedigd hebben, brengt zyne reden
voor 't zelve te berde, mitsgaders zyne heantwoording van de
bewyzen , die door de Heeren Newton en Musfchenbroek van de
and= zyde aangedrongen zyn.
Hier by komt nog eene Verhandeling over de Gefchiedenis van
den Koophandel, gefchikt, om een agtervolgend verflag te geeven , van de opkomst en den vocntgang van den Koophandel, zo
in den ouden tyd, als in de Middeleeuwen , en onzc laatere da.
gen; waarin de Autheur het your tegenwoordig niet verder
brengt, dan tot den Koophandel der Feniciers , welken by yen.
vnlgens flaat te befchouwen.
Ten laatfic deelt men ons bier mode een Onderzoek , vat men
onoet oord,;, elen van de .Heidenfehe Voorzeggingen, of, gelyk bet
Stuk nailer bepaald wordt, cone overweeging der Vraage; „ Of
„ men aan den Vorst der duisternis met zijne En gelen tockennen
mag een vermoogen, om zommige zaaken, eer zij gebeurd
„ zijn , en wel zaaken, die huiten het bereik zijn van een
„ menschlijk vooruitzicht, te kunnen voorzien op min of meer
„ waarfchijnlijke groncicn; dan ook of hij het Been hij voorzag,
„ ook aan zijne vertrouwelingen heeft kunnen bekend maaken , en
ook gedaan heeft? het zij dat zoodanige vertrouwelingen, niet
• zol,der zijn icos
zich inbeetdden cone aanblaazing van
„ cone waare Godheid gewaar te worden, of zich willens en
„ weetcms aan den Boozeu Goest verhonden; het goon bier niets
,„ ter zaake doct." ---- De Opfteller heantwoordt deeze
Vraag buutigender wyze., en tragt de gegroLdheid van dit
desk.
Ilk 3
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denkheeld te ftaaven , doch wy zouden de taak , die by op zig
genomen }weft, niet gaarne overneemen; bet Ryk der duisternisfe is ons te duister , ()In 'er iets beflisfends desaangaande van te
beweeren.
----•'-'IVENALKAS in Brie Boeken, door A. Loosjes , r. z. 7'e Haarlem
by C. v. d. Aa , 1780. Behaiven de Voorrede zit; biadz.
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ren Herderlyke Minnehandel, welken men, in dat foort Van.
Schriften behaagen hebbende, zonder kwetzinge dergoede zeden , in een ledig uur met vermaak kan nagaan. Het Stukje is
natuurlyk ontvouwd, met eene vrygeregelde in agtneeming van de
levenswyze en de zeden , die men gewoonlyk den Arcadifchen
Herderen en Herderinnen toecigent, en met gepaste Dichtkundie
ge cieraaden doorvlogten. Het contrast der Hercieren, (dat evenwel wat flerk is , ) Menalkas en Lycidas, beiden Minnaars van
Clorinde, en het geflingerde hart dier Schoone, dat nu voor den
deugdzaamen, loch al te hedeesden Menalkas, en dan y our den
bevalligen floutmoedigen Lycidas, (wiens zedelyke beg!nzels eg..
ter by Clorinde zointyds yerdagt zyn, ) fpreekt, bout den Minnehandel , met veelvuldige veranderingen, in eene beftendige leevendigheid. De verfchillende tooneelen , welken daar uit ontthan, en de tusfchenkomende verrigtingen van andere Herderlyke
perfoonaadjen , die belang in 't Stuk hebben, of 'er ongedwongen
in betrokken worden, veraangenaamen het gehcele heloop. Naar
maate dat het bedryf vordere, krygt men daad!yk een ftcrker medelyden met de nog lang befluitenlooze Clorinde; de agting voor
den braaven Menalkas klimt geftadig hooger , terwyl men niet
wel kan afzyn van den fnaocien Lycidas needs murder te verfoeien; en men neemt van harte deel, in de vreugderyke vervoeringen van Clorinde en Menalkas, als men die tedergetroffen Maagd
haare liefde voor hem hoort betuigen, terwyl zy hem lachende
ten kusje 'te pande geeft: het welk eene kort aanflaande Egtverbintenis der Gelieven doet vastftellen. Intusfchen boort men ,
niet zonder aandoeninge, dat Lycidas, genoegzaam door wanhoop
over zyne begaane euveldaaden ter nedergeflaagen, wederkeert tot
zynen pligt. Die Lycidas naamlylt , voorheen vervreemd van alle
deugd, wiens ha;t niet dan gene Min voor Clorinde gcvoed had;
die haare Vriendinne Amaryllis van haare Eer beroofd, en deer,:
misdald Menalkas ten laste gelegd had ; die de woonplaa i s van
Menalkas in brand had willen fteeken , by welke gelegenheid de
vlam joist was overgeflaagen tor die van Clorinde , welke gelukkig
door Menalkas, met gevaar van zyn eigen !coven, gered was; die
Lycidas bezeft het liaatlyke van zyn wangedrag, boezernt wanhoo.
pige klagten uit; gevallig ter oore van Menalkas , Clorinde en
Amaryllis, by den maanefchyn in eene donkere fchaduw gezeten.
flit gee& gelegenheid tot eene bedaarder onderhat i deling ; by erkent zyne Inoode bedryven; men vergeeft hem dezelven; in zyn
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rrnftig voorneetnen tot een beter gedrag hiedt by am, de door
hem gefchonden Amaryllis wet het auweiyk te eeren ; en deeze,
die Lycidas zuiver bewinde, maar door zyne ftoutaartige listigheid
verrascht was geworden, verleent hem van ganicher harte haare
toefternming; en hier op wordt alles met een vro!yk dubbeldBruylofofeest beflooten. — In de befchryving van dit Bruyloftsfeest is het Herderlyke by uitflek . fraai gade geflagen; en 't zclve
is, gelyk wy boven aangeduid hebben, over 't geheel in dit S'ukje
vry wel in agt genomen. Het voornaainfle waar in het ons war
grof verzuimd Cchynt, is in 't charaEter van Lycidas. Deeze toe!'
komt hierin als een Arcadisch Herder ; en onder deeze foort van
Herders, zo als ze ons alomme . befchreven worden, heerscht
geen opzetlyke ondeugd. Ze zyn wel zo vroom en vreedzaam
niet, dat 'er, voora! in 't ftuk van de Min, geen verkeerdheid
geen onmoed immer plants hebbe; maar ze zyn vry van zulk eene
overgegeevene zedeloosheid, als 'er in 't gemed van Lycidas
huisvest. Die al te flerke trekken van dit character fleepen ook
bier en daar eenige onwaarfchynlykheden mede: inzonderheid kin'
men zig niet wel verheelden, dat Ckrinde , by welke Lycidas
reeds van zecleloosheid verdagt zo dra geloof geeft aan 't
geen Lycidas, wegens de verleide Amaryllis , te laste legt aan,
Menalkas , van wieus deugdzaam en bedeesd character zy herhaalde proeven had; en dat nog, niet tegenftaande de herhaalde betuigingen van Amaryllis, dat Lycidas haar onteerd hadde.

De °economist ; eene byeenzameling van Vertoogen-, Gefprekken,
Voorflagen en Proeven , tot welzyn van het Vaderland. Derck.
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np de eigenfie desk- en fchryfwyze, op welke de voorgaande
Stukken van den °economist ingerigt zyn , is ook dit derde
Stuk vervaardigd. Het behelst een Nartgt van de °economic en het
Policy wezen der Grieken , en van derzelver Oeconnmifche Schryvers.
De egte en onegte Patriot, en het waare en valfche
zyner handelwyze en voorgeevens nit de ondervinding opgefpoort.
Proeve eons Patriotfchen Catechismus. — Vervolg eener
voorige Zamenfpraak, ter berispinge van den Oeconomifchen Tak
an de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen. - — Da
kenfchets van een volinaakt Oeconomist.
En eindelyk de
volgende Fabel, welke ten opfchrift heeft de °economist near de
Mode, die wy, met opzigt tot het geen wy alvoorens, nopens
de manier van voordraagen in dit Werkje, gezegd hebben, als
eene proeve geheel zullen overneemen.
„ Een eerwaardig Burger , die de luiden aanzien en fatzoen
gaf, om dat bet zyn beroep medebragt hen te kleeden, onttnoette op een 31a:kerade, die met voordagt aangelegd was, tot eeriefyne befehimpieg van bet Oeconomisch Actiefpel deezer eetew,, een
perfoou, die gebrekkig van leest was, terwyl by alle oogert
tot zig trok ow zyre vreemde vermomming, die de toejuiching
had van de Dames en de giant Verftanden, welke hem QIIIring!.
den
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den, en die hem ongemeen preezen over zyn Trit y inding. „ 1,W1
„ zyt gy? nide 'er een, of liever wat ve,-beeld gy met zoo
„ misfelyk cot tootle]?" En de vertnomde antwonrdde. „ flat by
„ de °economist naar de mode was? " Men voed dit opCchi:z zeer
eigenaartig , onderwyl dat do Burger , hem herkennende, hem
ter zyde trok. „ Hoe, zei deezc, gy zyt wel zeer mooi met
,, myn goed dat kunflig kleed met alle die fraaie Zinnebeellige
,, lappen, uit verfcheiden vreenvie Fabryken, die wv your de
,,onzen beginnen te Moengun, is van myn inventie: ik rnaakte
,, het voor de Prefident van eene aanzienlike Vergadering,
,, maar, om dat by 'er over befpot werd , zond by 't my weder t'
huis, en toen ik OITI geld kwatn, kreeg ik rottingflagen,fchoon
,, by het my befleld, cn gezegd had, dat het modern Oeconomiscb
• moest zyn. Zedert hub ik hct gemist; en nu zie ik het udraa.
gen. Zal het zoo in de Waereld gaan! men zal voor niet wer„ ken, en dmdanig zal dan nog ooze belooning zyn; cen ander
„ bediend.zig van het onze, en pat boeen dat y our den Ufrvin„ der. - Gy zyt een chef: myn Ideed wederom.” Tetfens
rukte by bet hem van 't lyf, 't welk niet zonder teeenworllelen
gefchiedde, te meer vermits wel do belt van, 't Genii-chap de
party nam voor der Vermomden, die nu in een zeer waeliavig
onderpak flond, en , onder begunfliging van die opfcbudding,
eindlyk flilleties wegfloop. Men begon den Burger Berk to veron.
gelyken , als fommigen der aanwezencien hunne Goodbetufen,
anderen hunne ho ologien mister; ohm nand tans dot men met
cen beuts feninyder te doen gehad, die zoo behendig gebruik
had weeten te maaken van bet oogenblik tilt by verdedigd
wierd, als by middel had, gevonden, om met dit gewaad toegang tot de M-:slterade te loygen. Men zag no van agtereu
dat de Burger rccht had; by vcrkreeg de eer der Uitvinding,
en nam zyn Zottekleed met zig , maar nietnand vergoede hem
zyne rottingflagen. Eenige waren zee .: te onvreden y;egens hurt
veriies, en de overigen Iachten ten itos , e van deezen. „ 0!
„ riep de Burger uit , ik zal met dat °economies kleed ligt nog
„ wel andere klugten beleeven, nu openhaar dwaas te zyn (lc
„ mode word."
L!le zyn eigen Oeconomist. Opgedragen aan alto contribuerende
Leeden der Huishozikundige Maatfchappyen, door jo E2021V wootc
WORK, Zoon van J. KRAAIJEPOOT. ha groat otlavo 7 1 bladz.
en Huishoul;undige Droom, welke in zync foort vry wet ge' fchikt is , om de Arbeidramheid, Spaarznamheid en eene ordenlykc Leevenswyze, naar ieders omflandigheden, aau te moedigen. Voorbeelden van verichil:encie foort, hier als in cen Droom
befchouwd , en die de claaglykfche ondervinling moor al to diltwerf
wcezenlyk aanbiedt, toonen ten duidelykfte, Jac de ongelukkige
omflandigheden en 't vernal veeler Huisgezinnen niet te wyten is,
can de thgtheid der tyclen, maar am d ilcchtheid der 04:C01;0144.e
of Lics byzon.leten ailishvakundign beitiets.
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et voorige gedcelte afgeloopen zyrde met den dood
van Mozes, en de aentielling van Jozua , zo is het
tegenwoordige gefchikt , ter ontvouwinge der krygsbedryven van lien Veldoverften, en der lotgevallen van 't
Israelitiefche Volk onder deszelfs befluur. De.Eerwaerde Hefs behandelt de opmerkelyke gebeurtenisfen van
dit 'Tydbellek, ingevolgc van zyn bepaelde doelwit,-op
ene dergelyke wyze , als by dit zyn Werk aengevangen
en voortgezet heet. Van daer houd by, onder 't nagaen en ophelderen der gefchiedenisfen zelven , met het
voordragen zyner leerryke aenmerkingen over verfcheiden byzonderhcden daer toe betreklyk, bovenal het oog
op de veelvuldige blyken van Gods byzonder Befluur
over dat Volk, die in dit Tydbeflek ten over vloede
v9orkomen: waeromtrent by ons meermaels bedenkingen
voordraegt, die zich niet flechts tot bet befchouwde
voorval bepalen, maer tevens , en wel inzonderheid, van
een uitgebreidcr nut zyn. Van dien aert is, om 'er
van te berde te brengen, zyne aenmerking over de toenMalige onhedrevenheid van 't Israelitiefche Volk in Kunlien en Wetenfchappen.
By de befchouwing der zevendaegfche optocht van 't
heir rondsom Jericho, had de Autheur gewag gemaekt
van de geringe kunde, welken men in die dagen had, van
't belegeren en innemen van bevestigde plaetzen;
ten dezen opzichte gezegd, dat men dit aen gene byzondere onwetendheid der Israelieten behoorde toe te
Ichryven , dewyl wy, cen geruimen tyd d4erna, de
11„ D gg L.M.,G. LETT. AO. 12.
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Grieken hicrin nog even onkundig vinden (*). „ Doch
„ eene andere, laet by daerop volgen , niet ongewigtige
„ aanmerking kan bier den oplettenden leezer der bybel,,, fate gelchiedenis in de gedagten komen ," welke zyn
Eerwaercle indezervoege voordraegt.
„ Ik verbeeld my doorgaans in de bybelfche gefchiedenis befpeurd te hebben, dat de goddelyke leiding, met
welke dit y olk begunftigd werd, hetzelve in zaaken,
die op menschelyke kunst , ondervinding of weetenfchap
rusten, nimmer buiten den kring van de kennis of ervaarenheid zyner tyden deed treeden. Verre van, in
eenige zaak van zulk een aart, de Israelieten, door buitengewoone onderrigting bekwaatner of bedreevener te
maaken, dan andere volken te dier tyd waren , het zy
hen in hunne, dikwils zeer zwakke en byna doode, kennis voortgaan ; zo dat weetenfchappen en kunilen by
hen zelden een hoogen graad bereikten. Dit was 't niet,
waarin de goddelyke regeering, hoewel anders zeer zigtbaar en kennelyk in hunne gefchiedenis , zig hun als
leermeestres aanbood. 'Wy zullen hen eerst ten tyde
van Salomo , (doch niet door hyzondere goddelyke onderregting,) in weetenfchappen en kunften, eene hoogte zien bereiken , welke in die tyden aanmerkelyk was.
Het bouwen der heilige tent in de woesteny was wel
volgens eene goddelyke opgaaf gefchied, gelyk veel in
hunne legerorde en verdere inrigting , op dat naamelyk
dit alles voor zulk eene zinnelyke theokratie gepast zou
zyn ; doch deeze buitengewoone onderregting reikte
lang niet toe, en was zelfs niet gefchikt, om het yolk
meer kunstkennis te verfchaffen, dan 'er toen in de wereld aan te treffen was. Egypte en Phenicie waren ,
zo 't fchynt, ongelyk verder gevorderd. Ook hadden
de Israelieten, 't geen zy van zulke zaaken wisten , zo
zeer niet door hyzondere goddelyke onderregting ge.
leerd , als by gelegenheid van hun langduurig verblyf
in Egypte. De zaak lydt derhalven geenen twyffel; en
de oorzaak is met veel waarfchynlykheid te vermoeden.
Kunften en weetenfchappen lagen niet alleen buiten den
kring der onderregting, hun door openbaaring medege.
deeld ,
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deeld , dewyl deeze zig bepaalde tot de betrekking waarin zy met de Godheid, en met andere volken Itonden;
(mar 't werd ook, naardien het goddelyk onderwys Beene andere dan zulke zaaken ten onderwerp had, des te
klaarblykelyker, waarin deeze natie aan zig zelve overgelaaten was, en welke kundigheden, vermogens of
voorregten, zy daarentegen aan de goddelyke openbaaringen te danken had. \Vann= men de Israelieten, aan
den eenen kant, niet geleerder,, niet ervaarener,, niet
behendiger noch dapperder vond dan andeN volken; en
egter, aan den anderen kant, in hunne oorlogen , in de
inrigting van hunnen (bat, in 't beloop hunner lotgevallen , zo veel hooger byfland, hoogere regeering befpeurde; bleek ten klaarften , waarin hun voorregt geheellyk beflond, naarnelyk in hunne gemeenfchap met
deezen God. Indien, daarentegen , het buitengewoone
deezer goddelyke leidingen zig tevens tot bykomende
zaaken uitgettrekt, en de Israelieten ook in weetenfchappen , kuniten , enz. boven andere volken verheven had,
zou de natie daardoor wel in grooter aanzien gekomen
zyn, en met Griekenland of een diergelyken that om
den voorrang hebben kunnen twisten ; doch de hoofdzaak, die eigenlyk door hunne afzondering en lotbefchikking bedoeld werd, zou zig daarom geenzins zigtbaarder vertoond hebben; maar of de andere voorregten verdweenen, of, nevens dezelven, aan menfchelyke kragt
en bekwaamheid toegefchreeven geworden zyn.
„ Deeze aanmerking fchynt misfchien , by 't gewag
maaken van 't veroveren van Jericho, naauwlyks te pas
te komen , en eene bloote uitweiding te zyn ; doch, rypelyk overdagt, kan ze byzonderlyk op het wonderbaa.
re in de verovering van Jericho toegepast worden. Het
inneemen van eene welverfterkte (lad was het doel. Voor
de hedendaagfche krygskunde zou 't niet moeilyk zyn,
muuren, hoedanige Jericho had, te overweldigen. Men
kan derhalven denken indien de Israelieten in de kunst
van 't belegeren onmiddelyk zo, verre gebragt waren ge.
worden, als de menfchen naderhand gekomen zyn, zou
'er zulk een wonder niet hebben behoeven te geichieden , om de bemagtiging deezer (tad te bewerken. -Diergelvke bedenkingen, waarvan men zelfs weezenlyke
tegenwerpingen gemaakt heeft , vervallen reeds door onze aanmerking. Want, behalven dat het wonderbaare,
LI
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in zodanig een geval , niet afweezig , ja niet geringer
geweest zou zyn, dewyl men cock zekerlyk een t'eenemaal huitengewoon goddelyk onderwys zoo moetcn onderftellen, om Jofua kundig te maaken in iets , dat naderhand eerst door den tyd allengs ontdekt werd, zouden zulke haastige onderregtingen over onderwerpen van
nat our en kunst , die te deezer tyd nog boven 't bereik
der menschelyke weetenfchap gelegen waren, geen evenredigheid gehad hebben, met den overigen inhoud en
geest der go„cidelyke openbaaringen. 't Kan thins het
ooginerk niec zyn c.en Isra Iieten eene betere kre gskunde, eene groorere behcndigheid, enz. te verfchaffen,
en han door zulke voorregten onder de volken to doen
uitmunten. Gods vinger (of medewerking) zou daarin
Diet meer, maar - wel minder, befpeurd geworden zyn.
Men kan te regt zeggen, dat Gods kragt magtig was in
de zwakheid der Israelieten. Zy vertoonde zig daarin
zigtbaarst. Dit merkte Mofes reeds aan."
Proeve van Aanmerkingen over het regt en onregt gebruik der
Schrift , voornamelyk in het behandelen van de praetyk
der Godzaligheid , door c. SWAVINt; , Predikant te Hien en
Dodenweert. Derde Steak. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en C. v. d. Brink Jansz., 1780. Behalven de
Voorreden 98 bladz. in gr. oetavo.
men , ten rechtcn verflande en gebruike der
H eeft
Fleilige Schrift , oordeelkundig acht te geven op
den Oosterfchen Sty! in 't algemeen , men heeft zulks
bovenal gade te flaen, omtrent den Oosterfchen Die/icily! in 't byzonder; gemerkt dezelve zo grootlyks van
cozen Europifchen verfchilt. 't Is des natuurlyk, dat
de Eerwaerde Swaying bet eerfle afgehandelci hebbende,
zich nu in dit Scuk tot het laetile bepaeit, om den Bybellezer de daer omtrent vercischte oplettendheid in te
Doezemen. Zyn Eerwaerde behandelt dit onderwerp,
eenftemmig met zyn hoofdbcdoelde, op dezelfde wyze
ais de voorigen; en verleent ons by die gelegenheid op
nieuw ene reeks van ophelderingen, die ons het verkcerde gebruik van deze en gene Schriftuurplaetzen onder
't oog brengen; tcrwy: by de acndacht juister vestige
on
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op den zamenhang en den dichterlyken flyi des Schry.

vers. — Tot can voorbeeid hier van fire,;ke het ge,n
by wegens des Konings raed Spr. XXIII. 26. made(kelt.
't Is bekend dat die woorden; 14Iyn zoon geef my uw
hart, en laet uwe oogen myne wegen I?ewaren , en voorai het
eerfte gedeelte, gemeenlyk aengemerkt worden, als een
raed des Heeren tot elk Israeliet, en verder tot elk
Rinsch, wiens hart Hy voor zich opeischt; en van wien
Hy met hartlyke en vunrige liefde, met de allerinnigfte
genegenheid, boven alles wil bemind, gezogt en gehoorzaemd worden. Onze opmerkzarne Uitlegger wraekt
dit voorftel op zichzelve Pier; by omnelst het als ene
waerheid ; doch zou men, vracgt hy, dus ivel dat geen
denken , 't geen Salerno by deze llioorden dagt? en zyn antwoord is, zekirlyk neen.
Want, vervolgt hy, als wy de wederhelft van het
33
vers, nevens den t'famenhang, den ftyl en de leerwyze
van Israels vorst aandagtiglyk befehouwen, zal het overvloedig blyken , dat Hy eene geheel andere bedoeling
had. En welke? De wyze ironing vermaant zynen zoon
om zig aan Item met liefde, met vertrouwen, en bereidwrllige over te geven ; met een
wooed; om zyn hart, gelyk het can kind omtrent zynen Vader past, op Hem te vestigen.
De bier op flaande wederheift van het vers komt
5)
hoofdzaaklyk overeen met foortgelyke lesfen II. i. III.
Gelyk Hy zynen zoon daar en elders opwekt om zyne redenen aan te nemen, zyne geboden by zig wag te
leggen, zyne leere niet te vergeten, zyne bevelen te
bewaren, zo zegt Hy bier,
°lad uwe men myne

wegen bewaren.

om hem aan te fpooren tot omzigtig, nauwkcurig en gezet in achtnemen van zyne Vaderlyke lesten ear voorbeeld. Waaruit al aanftonds eenig vermoeden rysc, of
liever,, uit hoofde van den wecrflag, nicer clan waarfehynlyk is of te nemen, dat de eerfte helft van het
vers, daar wy thans by ilil ftaan, iets dergelyks, als
ik gezegd heb, te kennen gave. Het eene web is een
gevolg van het ander. Waar her eerfce niet voorafgaat,
daar is het ander niet te verwagten.
Het
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Bet geen 'er aanflonds in den t'famenhang volgt
komt bier mede ten vollcn overeen, en doet ons nog nader zien, dat de Koning zyns zoons hart en oog op Hem
en zvn vaderlyk onderwys zoo wil gevestigd hebben ,
dat by dezelven geheel afwende van ontugtige voorwerpen. Dus wil Hy hem, gelyk menigmaal (*), hier inzonderheid wapenen tegen onkuisheid . en hoerery, op
welker alleruiterst gevaar en onuitkomelyk verderf, tot
flay ing der gegeven les, in 't vervolg wordt aangedrongen
! Wat eindelyk des fchryvers 11)71 en leerwyze betreft, beken, de fpreekwyzen komen, by myn weten, gelyk zy hier liggen, Hier weder voor. Echter
kunnen wy uit den Prediker genoegzaam lecren, wat
het in Salomos fly! te zeggen zy, zyn hart aan sets te
geven. Al in den aanvang van dat boek zegt by meer
elan eens ik gaf nun hart aan verflandig onderzeek , aan
kennis van wysheid , enz. , 17. Alwaar Hy met dezelfde fpreekwys, als hier, verklaart, waaraan Hy zig
geheel en al overgaf en toewydde.
„ Gelyk Hy nu deze fpreekwys aldaar van zaaken be.
zigt , aan welken Hy zyne byzondere opmerking, vlyt
en liefde gaf, en van welken Hy met alien vver en vlyt
zyn werk maakte; zo zie ik niet, waarom Hy dezelfde
Inanier van zeggen niet in dergelyken zin als gezegd is,
ten aanzien van zynen perfoon, in de voor handen zynde les zou gebezigd hebben. Voeg hierby VII. 21.
„ Mogelyk zal iemand denken: is zulk eene Taal, hoedanige wy hier hooren voeren, voor Salomo, die immers in al zyne grootheid een mensch bleef, niet te
clerk ? past zy niet veel beter en nadruklyker in den
mond der Opperfle Wysheid ? Deze zou voorzeker met
hooger recht en kracht dus- hebben kunnen fpreken.
En zy doer het elders in de daad, zo als het Haare Majefleit betaamt. Zy doer het altoos ten deele met ande.
re, ten deele met dezelfde woorden, Spr. VIII. Maar
hoewel het in den eerften opflag voor Salomo te hoog
fchyne, zo te fpreken; echter is .het in de daad niet te
fierk noch te verheven voor Hem, mids wy Hem in
het regte licht befchouwen. Hy fpreekt niet als een
man,
() V. 7
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geheel, en elders.
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man , die van zynen zoon of van iemand zyner Ieerlingen
wil zyn aangebeden, noch met hoger liefde, geloof en
vertrouwen geeerbiedigd worden , dan Hy wist dat Hem
toekwam. Maar Hy vermaant, gelyk overal, als een
getrouw vader en leeraar,, fprekende in 's Heeren naam,
en door ingeven van den Geest der wysheid, en begeert,
uit hoofde van dit zyn dubbel recht, en van de rechtmacigheid zynes raads, niet meer dan Hy elders met andere en zagter luidende woorden gedaan heeft.
„En niet alleen is de taal, welke Hy voert, voor Hem
niet te hoog, maar zy past ook, in haar verband be.
fchouwd, beter in zynen mond, dan in den mond des
Heeren. Het is, gelyk ik elders heb aangemerkt, eene
onbewezen en onaannemelyke veronderftelling, dat de
Opperfte Wysheid haare leerlingen, in de Spreuken,
overal in eigen perfoon als haare zoonen aanfpreke. Dit
gefchiedt flegts in die vertoogen, waarin zy van den
Koning fprekende worth ingevoerd. Dezen uitgezon.
derd, en dus ook in dit hoofdftuk, is het Salomo zelf,
die zyn eigen zaad, en elk, die zyn onderwys wil aanne.
men, met deze tedere aanfpraak, myn noon, overal op.
wekt. En 'er is in 't byzonder, in ons tekstcapittel,
geen teken noch voetftap, en buiten onzen tekst geen de
minfte fchyn voor het tegendeel. En, daar ik den Le.
zer voornamelyk op verzoek te letten, al wat onzen
tekst voorgaat, en volgt, vooral de ftraks volgende
drangrede, want eene hoer is als een diepe gragt , vloeit welvoegelyker uit de vernuftige en fchilderagtige pen van
Salomo, dan uit het verhevener penceel der Opperfte
Wysheid, welke Hy altoos een anderen ftyl laat voeren, en andere zaaken laat prediken en betuigen, over•
eenkomftig met de hoogheid van Haaren perfoon, en de
waardigheid, welke zy bekleedt.
Voor het overige fchynt het my toe, dat zelfs on.
ze Nederlanders, om van anderen niet te fpreken, deze
beroemde fpreuk in geen anderen zin begrepen hebben,
dan ik sneen bewezen te hebben, dat rep is. Weshalven
men flegts hunne kanttekening had hehoeven in te zien,
om van dezelve gepaster gebruik te maken."
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Verhandelingen over onderwerpen, betreffende den eigen /fart
en de Bewyzen van de Christelyke Leere, door A. GERARD ,
Dr. en Praf. in de H. Godgel. in het Marefchal Collegie
van Aberdeen. Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht ,
by A. v. Paddenburg. Behalven het Voorwerk; 462
bladz. in gr. octavo.
Thide deze Verhandelingen leveren ons een uitftekend
-LA middelyk bewys, ter flavinge van de Godlykheid
der Christelyke Leere ; dat op zich zelve ftaet , en tevens
krachtig dient, ter verfterkinge van de onmiddelyke bewyzen, die voor dit gewigtig Stuk pleiten. Men mag
'er met het hoogite regc van zeggen. , dat dit bewys,
fchoon niet volftrekt nieuw,, echter tot nog niet-opzetlyk op zodanig ene manier uitgewerkt is geworden ; weshalve het wet ene tyyzondere oplettendheid vordere; te
meer daer de wyze van voordragt alleszins ene bezadigde
oordeelkunde vertoont. De eerfte Verhandeling is
gefchikt ter nafpooringe van de gepaste . manier , op welke de bewyzen voor de,Christelyke Leere, door Jezus
en deszelfs Apostels, zyn voorgedragen : en de tweede
ftrekt om te toonen, dat de Christelyke Leer ten nadruk.
lykfte bevestigd is, door den tegenaand der Ongeloovigen. Ze zyn beiden ten naeuwfte aen elkander verbon.
den; en dienen, om, als met vereende kracht , de God.
lykheid dier Leere te bevestigen; welke op zo gepast ene
wyze aenvanglyk verkondigd, en voorts zelfs door tegenfpraek nog nader geftaefd is geworden.
Ter duidelyker ontvouwinge hier van, gaet de Hoogleeraer Gerard, in de eerfte Verhandeling, onderfcheidenlyk na, de manier op welke de bewyzen voor de Chris.
telyke Leere oorfpronglvk voorgefteld worden ; en de
manier op welke zulks inzonderheidgefchiedde, ingevol.
ge van de tegenwerpingen, die door de eerfte Ongeloovigen tegen dOzelve ingebragt werden. Zyn Hoogeerwaerde daft afzonderlyk zien, hoe gcpast zulks ware,
en welke voordeelen het opgeleverd hebbe; dat hem, alles te zamen trekkende, gelegenheid geeft, om te too.
nen, hoe het ene en het andere zamenloope, om ons de
Godlykheid der Euangelie leere ontegenzeglyk te bewyzen.
Op ene foortgelyke manier handeltzyn Hoog.
ecr.
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eerwacrde, in het tweede ertoog , afzonderlyk , van
de voordeelen , welken de Christelyke Leer getrokken
heeft , uit den tegenfland der eerfte ongeloovigen; en
van die welken dezelve getrokken heeft uit den tegentland
in 't algemeen; waeruit hy dan verder,, ter vertterkinge
van bet voorgaende betoog, (uit de manier van de vet.
kondiging der Lure,) de Godlykheid der Euangclie lee•
re ten krachtigfte bevestigt. En 't nagaen van dit alles
leid hem, ten befluite, om ons te doen oprnerken , hoe
het betoogde, terwyl bet dient om ons Geloof te verfterken, ons ook tevens natuurlykerwyzeene zeer krachtige reden inboezemt , orn geinatigd en verdraegzaem te
zyn, jegens de genen, die bet Euangelie niet gelooven,
en hunne tegenwerpingen tegen het zelve vrymoedig
vooritellen. In 't ontvouwen bier van kant by zich ten
ernftigfle tegen de zulken, die met dwang , geweld of
itrafmiddelen op hen willen aenvallen; 't welk by voorftelt als een verkeerd en te gelyk vruchtloos middel; ja ,
(en dit bedoelt by voornaemlyk , ) als lets dat de Chrislyke Leer, op ene regelrechte wyze, wezenlyk benadeelt. Zie bier het geen hy ten laccfte deswegens voordraegt.
Onderael , dat dwang , en ftrafmiddelen krachtig
zouden zyn, om de ongeloovigen te verhinderen van
hunne tegenwerpen ooit voor te ftellen: dit is het uiterfte dat men van dezelve zoude konnen verwachten. Maar
zou dit voor de Christelyke Leer waarlyk voordeelig
zyn? Indien de voorgaande redeneering, [in dit tweede
Vertoog ,]. (leek houdc, dan zoude het niet voordeelig
zyn; integendeel bet zoude nadeelig zyn voor dezelve.
Het zoude bet bewys van deezen Godsdienst verhinderen, van immer te verfehvnen in dien luister, welken
het zelve verkreegen heert , door het uititaan van de
ftrengfle beproeving van de redenen ; en welken hetzelve
onmoogelyk door eenig ander middel verkreegen konde
hebben. De ongeloovigen , of fel-loon het hun oogmcrk
in het geheel niet is, zyn waarlyk werktuigen in de hand
van de Godlyke Voorzienigheid, om de Christelyke Leer
te bevestigen. Indien dezelve waar is, gelyk wy ge.
Jooven, dat zy is, dan zulken de aanvallen , die daartegen konnen gedaan worden, onfeilbaar uitloopen om derzelver waarheid nog nicer onbetwistbaar te maaken. Zy
konnen ongetwyfeld met 'er tyd zeer naadeelige gevolLI5
gen
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gen voortbrengen. Maar wy zyn van God niet gevol.
magtigd, om dezelve door geweldige middelen te verhinderen , en door zulke middelen konnen zy inderdaad
niet verhinderd worden. Zo wy ons van dezelve bedie.
nen, dan ftemmen wy daardoor de goede dingen, met
welken het ongeloof zal overheerst worden, zonder dat
wy de tydlyke kwaaden , welke daaruit onmiddelyk voortkomen, verbeteren. Wy bederven de tarwe, terwylvvy
niet in ftaat zyn , om het onkruid uit te roeijen. Zal de
vermeerdering van het bewys, welke de Christelyke
leer , door het uitftaan van de proef des onderzoeks verkrygt , met het grootfte voordeel gezien worden , dan is
het noodig, dat de tegenwerpingen tegen die leere, met
zulk eene groote vrymoedigheicf, voorgefteld worden,
als de bewysredenen voor dezelve. Zonder dit is de
proef, welke dezelve uitftaat niet volftrekt eerlyk : en
ten zy de tegengeftelde redenen naauwkeurig opgewoogen worden, is 'er plaats over voor een vermoeden, dat
zy de proef uitgeftaan heeft, niet door de kracht van
derzelver waarheid alleen, maar ten deele ook door de
befcherming van menfchelyke magt. Het zyn niet alle
de trappen van inbindingen, welke dit vermoeden zullen
billyken; maar het is jammer, dat 'er ooit, door eenen
trap van inbinding, een voorwendzel gegeeven wierd,
dat men ooit den ongeloovigen hun moed beneemt van
vry te redeneeren tegen de bewyzen van de Christelyke
leere, zoo wel , als over andere onderwerpen. Hunne
krachtigfte redeneeringen tegen de bewyzen deezer leere
zullen dezelve den grootften dienst doen. Zy zullenzyn
als helden , wier dapperheid de overwinning mocilyker
maakt , maar wier gevangenneeming den luister van de overwinning vermeerdert. Neemen zy den toevlugt tot vitteryen en verkeerde voorftellingen; dat men dezelve alleen met bedaardheid aanwyze: zy zullen , in het einde,
Met alleen tot oneere van hunne Schryvers zyn, maar
ook de zaak , welke zy hadden moeten dienen, tot nadeel zyn. Het ongeloof vryheid gelaaten om zyn uiterfle best te doen, ftrekt eindelyk om zig zelve te niet te
doen, door de waarheid van de Christelyke Leere des te
klaarder en onbetwisbaarder te doen verfchynen. Indien
wy dan waarlyk gelooven, dat onze Godsdienst van ecn
Godlyken oorfprong, en niet onder de magt van eenen
bekrompenen en onverflandigen Geest is ; zoo zal het
he
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belang , dat wy in deszelfs voorfpoed neemen, geholpen
van veele andere grondbeginfels, ons Leiden, om allervuurigts te wenfchen, dat het ongeloof nook door andere wapenen, dan die van gezonde redeneering, mag beftreeden worden. Men zuivert het Goud in den oven:
het is alleen maar verachtelyk fchuim, dat verteerd
word. Laaten de Christenen nook zoo handelen, als of
zy dagten , dat hun Godsdienst fchuim is. Laaten de
ftrafwetten onveranderlyk toegeeigend worden aan misdaaden, aangaande welke feilbaare menfchen nauwkeurig
oordeelen konnen; welke natuurlyke voorwerpen van
menfchelyke kennis zyn; welke op eene krachtdaadige
wyze door ftraffen konnen ingebonden worden ; en welke zoo onmiddelyk verderflyk voor de maatfchappy zyn,
dat zy, ter bewaaring van dezelve, de flraffen noodzaaklyk maaken. Laaten nooit de helangen van de waarheid,
door dwaaze , of ongeoorloofde onderneemingen ter-bevordering van dezelve, verdonkerd worden.

De Christelyke pligten van Arbeidzaamlieid en Geduld, voorgefielt in twaalf Predikatien. Nevens een Aanhangzel,
door C. LESZ. Dr. en Prof. der H. Godgel. en AkademiePrediker te Gottingen. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Tweede Deel. Te Utrecht by A. v. Paddeuburg en J.
v. Vloten. In groot oEtavo 472 bladz.
afhandelen van den Inwendigen Godsdienst,
O 'theteerfte
Deel dezer Leerredenen, maekt de Hoogleeraer in dic tweede een aenvang zyner befchouwinge
van den Uitwendigen Godsdienst, dat is der verbeteringe
van onzen Mandel, eenitemmig met de verbeteringe van
onzen Zin, of met onze Godsdienflige Neigingen. Hieromtrent bepaelt hy zich in dezen tot twee voorname
betrekkingen; tot 's Menfchen plicht, ten aenzien van
zyne Beroeps- en Standsbezigheden , Arbeidzaeniheid en
Getrouwheid in zyn Beroep; mitsgaders ten opzichte van
Tegenfpoeden , Geduld. Verder ftaet zyn Hoog Eerw.
de overage plichten , naer het voorgettelde plan (*),
vervolgens insgelyks te ontvouwen. intusfchen voegt
hy
(4) Zie coven bl.
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by by deze Leerredenen, die bepaeldlyk tot zyn plan
behooren, even als in 't eerfte Deel gefchied is, een
aenhangzel van byzondere Leerredenen ; welken in dit
Stuk gaen, over 's Waereld roem en goedkeuring; het
oordeelcn over den genadeflaet onzer medemenfchen;
de waerde van een natuurlyk goed hart; en een fchielyken dood: waerby nog komt, ene opwekking tot het
geduurig gebruik v,an 's Heren heilig Avondmael ; welke
onderwerpen de Hoogleeraer, even als de voorgaende,
op ene leerzaem ftichtende wyze ontvouwc. Laet ons,
by deze gelegenheid, acht geven, op zyne lesfen van
Christelyke Toegenegenheid, in 't beoordeelen van den
Naasten.
De overweging van het aengetekende Matth. XI.
doet hem hyzonder ftille ben, op het onbezonnen oordeel , dat veien der Jooden velden over het
chaster zo van Joannes den Dooper,, als van Jezus
Christus. Zulks doet hem tevens opmerken , dat dit
ook maer al te veel plaets heeft, in de Vonnisfen der
IMenfchen , over den Genadeftaet van andeiten, hun aenzien en waerdigheid by God; 't welk hem noopt , om
dit haetlyk gebrek tegen te gaen, wei inzonderheid uit
overweging der Grondfiellingen, die ons het Christendom inboezeint. „ Grondaellingen, zegt hy, die ons
„ in 't geheel geen aanleiding geven om Vleijers te
worden , of Zonden te verfchonen , en goed te ken„ ren; maar integendeel ons opleiden en gewennen om
„ in aile onze Vonnisfen de Christelyke Toegenegenheid
„ eene algemeene Goedheid en Liefde te laten door,
„ febynen." - De Grondfleiiingen op welken de
Hoogieeraer het oog heeft zyn de volgende.
I. „ Zelfs de roekelooste Zondaar vindc, zo lung by
5) nog op deze zyde van 't Graf is, ogenbliklyk de Genade van God bereidvaardig, om hem te beceren , en
51
„ door Christus tot zyne Gemeenfchap op te nemen."
Op het becoog van die Gronditelling, nit welke blykt,
hoe ernftig en yverig, hoe ceder en onvermoeid , de onafmetelyke en eeuwige Liefde den zorgeloozen Zondaer
zoekt , is zyne tad.
En welke Goedheid, welke tedere, hartelyke Liefde met ons dan, in onze Beoordelingen, zelfs over
den roekeloosten Zondaar , bet -Wren ? Wanneer wy dus
ren onzer MedemenCelien,opzetlyk in Ongeregtigheden ,
On-
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Ongebondenheden, Lediggaan, Ontugt en andere Ondeugden zien voortleven; dan moeten wy ens vooral.
die Les van bet Christendom herinneren, en op deeze
wyze tot onszelven fpreken. „ Ach , deeze myn
venmensch is door jefus verlost, en tot Gods Vriend„ fchap, en zynen Hemel, beftemt ! God zelf poogt hem
„ to gewinnen , arbeidt met de grootile Vlyc, en is onvermoeit bezig, hem to beteren , en als dan tot zyne
„ Gemeenfchap op en aan te nemen. Wie weet, of
3, hem niet na weinige Weken en Dagen deeze geluk„ kige Verandering zal to beurte vallen ? En 6' hoe ge.
„ lukkig, driewerf gelukkig zoude ik zyn, indien God
„ my verwaardigde, als een Werktuig in zyne Hand,
daartoe te gebruiken 1” Zo moeten wy Christenen denen , wanneer wy zien of horen , dat onze Naaste in
ken
buitenfporige Zonden gevallen is. En dit zal ons niet
alleen voor alle verkeerde en liefdeloze Oordeelen beveiligen; maar ook begerig en werkzaam maken , om al dat
gem, wat in ons Vermogen flaat, ter verbetering van
deezen elendigen aan te wenden.”
II. Ms ene tweede Grondftelling, in dit geval bedoeld,
felt zyn Hoog Eerwaerde verder voor. „ Wat by den
„ eenen Doodzonde (die her verlies van Gods Gena„ de naar zich trekt,) dat kan by eenen anderen, flegts
3) eene Zonde uit Onwetendheid of Zwakheid , ja welligt
't geheel geen Zonde zyn.” Het verfchil der omftandigheden, in Welken onderfbheiden Menfchen zich
bevinden , wettigt, volgens bet bier bygehragte, cleze
itelling; en dit zo zynde , zien wy bier uit, vervolgt
hy, hoe onchristelyk en onregtvaardig het zy, op el.
ke Zonde, die wy van onzen Naasten zien of boron, terflond het kwade van zynen Gemoeds-Toefland te denken, en hem de Vriendfchap en Genade by God te ontkennen. Zullen wy als Christenen verkeeren , zo moeten wy ons bier herinneren. „ Welligt weet myn Naas„ ten niet, ciat het Zonde zy! Welligt heeft eene zwaa„ re onvoorziene Verzoeking hem plotslyk daarin ge.
„ (tort ! En wie weet , of by niet weder van deezen
„ Zondenval is opgeflaan !” Zo to denken , op deeze wy.
ze, Zagtzinnig van anderen , en fireng van zichzelven te oordelen , is eenen Christen betamelyk. En dit zal ons voor
veelo onregtmatige Oordeelsvellingen bewaren, en ons,
door zulke bcwyzen en oefeningen der Liefcle , dien
God
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God, die de Liefde zelve is, gedurig welbehaaglyker
rnaken."
III. Zync derde of laatfte Gronditelling, welke by
bier in acht genomen wil hebben, is: „ Een Christen
„ moet elken Mensch zo lang voor vroom houden , tot
dat by door klare bewyzen genoodzaakt word, het
tegendeel te geloven." En met opzicht tot deze
5,
Grondftelling laet zich de Hooglecraer aldus hooren.
„ Wy Christenen belyden eenen Godsdienst, wier
Grondwaarheid is, dat God elken Mensch door zynen
loon verlosc heeft, en zyn Welzyn regt hartelyk
wenschc en zoekt. Een Godsdienst, welke ons verzekert , dat God zynen heiligen Geest zendt , om een iegelyken tot een toed, tot een godvrugtig Mensch te maken. Wy hebben den Bybel in handen, waaruit een leder daaglyksch Lust en Kragt tot het Goede fchep.
pen kan. Wat is dus natuurlyker,, dan dat wy Christenen elken Mensch zo lang voor vroom houden, tot
dat wy door de zekerfte bewyzen genoodzaakt worden,
het tegendeel te geloven? — Onze Medemcnfchen
flegts daarom, wyl wy deeze of geene Zonden van hun
vernemen, of zelfs, zonder genoegzaamen grond, voor
godloos te houden; dat beet in der daad de Christelyke
Leer van de algemene Verlosfing, en de Genadewerkingen van Gods Geest, te verloogchenen.
„Wy zullen anders menigmalen , niet alleen valsch maar
ook liefdeloos en onregtmaatig van anderen oordeelen!
Hoe verkeerd, en ten uiterften onregtvaardig waren de
Vonnisfen der Joden, in onzen Text, van Johannes den
Dooper,, dien zy voor eenen Onzinnigen; en van Jezus ,
dien zy voor eenen Wellustigen Menfche hidden. Hoe
zeer bedroog zich Elias, zo een groot Propheet, als hy
geloofde, hy ware flegts nog de eenigfle opregte Aanbidder van God op Aarde? lk heb , ancwoordde God hem,
nog zevenduizend ware Vereerders in Israel bewaart! i Kon.
XIX. Paulus gebruikt dit voorheeld van Elias, Rom.
XL 2 , om zich de vrolyke hoop te geeven, dat ook,
ten zynen tyde, nog vele duizende Vrienden van God,
en de wane Deugd in 't verborgen leefden. Lan ons
took, myne Vrienden, deeze christelyke gezindheid meer
en meer aannemen! Ware Deugd vertoont zich , even
daarom, wyl zy het is, niet altoos voor het oog der
Waereld. Wanneer Been byzondere Pligc haar daar toe
nood.
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noodzaakt, verrigt zy het goede gaarne heirnelyk, en
vergenoegt zich met de goedkeuring van God, die in het
verborgen Lim By dit alles, hoe tncnigwerf ontbreekt
bet haar, indien zy by Armen en Geringen woont, aan
Lofredenaars en Gefchigtfchryveren? Dusdanig behoren
wy , in den Orngang met onze Medemenfchen, dikwils
van hen te denken. „ Wie weer hoe veel moeite zich
deeze myn Evenmensch in het verborgen aandoec,
35
om zyne 'Londe to overwinnen? Hoe veel eedeleftry.
53
den hy daar zonder getuigen , alleen van den Alwe5/ tenden opgemerkt, volbrengt? Hoo groot, hoe ha', denmoedig hy lydt? Hoe vurig by tot God voor zy.
35 ne Medemenfchen fmeekt ? Hoe veel goed by in het
heimelyke verrigt? Hoe menig Mensch hy, door on,' bekende en roemwaardige Vonnisfen , dienst doet, of
„ door liefderyke vermaningen verbetert ?" Laat ons,
myne Vrienden, ons al meer en meer gewennen, zo te
denken. Dit zal ons met achting jegens het menfchelyk
Geflacht vervullen: Onze ziel al meer en meer tot algemener Liefde aanzetten, en veredelen. Ons de blymoedige verzekering geven, dat wy hier, met veele duizend
Godvrugtigen, daaglyks onze Knien voor God huigen,
en onze Mond en Handen tot eedle daaden openen , en
die aangename en zielverkwikkende Hoop verfchaffen,
dat wy eens , in den Hemel, onze volkomen Zaligheid,
in Gezelfchap van zo veele millioenen Menfchen, genieten zullen. En indien wy in deeze liefderyke Oordeelen
nu of dan mogten dwalen, zo zal dit geluk, dat wy aan
anderen in liefde gedacht hebben, het beste van hen geloofden, naar het getuigenis van onzen Heiland,Matth.
X. 12, 13 , Op ons zelve te rug vallen: Ells gy in een
Huis gaat , zo groet het zelve. En indien dat zelve Huis dies
waardig is, zo zal uwe Vrede op haar komen; maar indien het
dies niet waardig is, zo zal uwe Vrede zich weder op u Reren."
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DRIE LEERREDENtN.

Drie Leerredenen , gehouden in 's Gravenhage , op den 25
luny 178o , den 25cflen Perjaardag der overleveringe
van de AugsbureChe Geloofsbelydenis. In 's Gravenhage
by J. Munnikhuizen en C. Plaat, 1780. In gr. octavo
128 bladz.

t voor de Proteftanten in 't algemeen, en voor de
Broeders Lucheranen in 't byzonder, merkwaerdige
tyditip der overleveringe van de Augsburgfche Geloofsbelytlenisfe, aan Keizer Karel den V, op den 25 Juny 153o,
n verloop van derdehalf Eeuw weder verjarende, heeft
vele Leeraers der Lutherfche Broederfchap opgewekt,
om daer van ene plechtige gedachtenis te vicren. By
cieze gelegenheid zyn ook de hier boven opgenoemde
.Leerredenen gehouden in 's Gravenhage, en vervolgens
in 't Licht gegeven , door de geachte Leeraers der Lutherfche Gemeente aldaer , A. STERK , C. V. D. HEIDE Ph.
Dr. en F. G. c. RUTZ. Hunne Eerwaerden hebben zich
als vercnigd, om . den Toehoorderen onder het ool re
brengen , het merkwaerdige Bier gebeurcenisfe, met derzelver heuchelyke gevolgen, niet alleen ten aenzien van
bet Lutherfche, maer ook met betrekking tot het gehele
ProteRantfche Wezen; waer nit ze dan aller verplichting
tot ene vrolyke en werkdadige dankbaerheid afleiden. leder Leerredcn behelst, in 't een en 't ander opzicht,
lezenswaerdige aenmerkingen , welken dienen kunnen,
em zo de Proteftancen gezarnenlyk, als de Lutherfche
Gerneenten op zich aen te fpooren, om, de grootbeid van 't geluk, dac de Hervorming te wege gebragt
.beeft , ernflig Bade te flaen, en vooral een recht gebruik van deze Godlyke welched te maken. Jets dat
zekerlyk by uitfiek influit, het voeden der vereischte
.boogachtinge voor Gods Woord, boven alle Menschly.
ke Schriften ; het welk den Eerwaerden Sterk ook dit
Sulk in de eertte plaetze doet aendringen.
„Willen wy, is 's Mans gepaste tee!, willen wy tooDen, dat wy het voor een geluk achten, Proteftanten - Hervorrnden, - (want deeze nmin koort
ons alien toe, die wy de dwaalingen der Roomfche Kerb
verlaaten he'oben,) geuaamd cc warden , zo behooren
wy bovenal blyken te geeven van onzen eerbied voor
Cods heilig Word, door het zeive nadritig te leezc.r1 ,
Cu
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en als het eenig richtfnoer van ons Geloof en onze Zeden
aan to merken. Dic was de grondflag van de geheele
Hervorminge , dit was het, het goon de zalige LUTHER,
en alien, die op zyn voetfpoor aan de zuivering der
Kerk gearbeid hebben, geduurig in den mond hadden:
to weeten, dat de heilige Schrift als de eenige
onfeilbaare regel van ons geloof en onzen wandel moot
worden aangemerkt (*). - Gods Woord dan moot
ons boven alles hcilig zyn : geen menschlyke Schriften verdienen, wanneer het op de vraage aankomt: wat
wv gelooven en don moeten om Zalig to worden ,
eenig gezag, dan voor zo verre zy daarmede overeenkomen ; en dan nog niet uit hoofde van eenige waardigheid der Opftelleren, maar alleen
om dat wy
zulk ecne overeenkomst met Gods Woord in dezelve
ont(*) Men zie Epitome Articulorum &c. p. 57o; in de BIlandCche vertaa/inv van z. nkzjus bi, 217; ctlwaar zy zich this
laatcn hooren. „ Wy gelooven, leeren en bekennen, dat de eenig; r 'gel en richtfnocr, na dewelke teffens alle lecringeu ea
3>
Leeraaren gericht en geoordeeid tnoeten worden , alleen zyn de
„ Propheetifche en Apostolifche Schriften des Ouden en Nieuwen
„ Testaments , gelyk gefchreeven Chat : 24111 woord is viva vets
maar andere fchriften van oude of nieulantaerne , enz.
/5
,, we Leeraars, wat naam zy ook hebben, zullen der Reilige
„ Schrift niet: gelyk gehouden, maar aan dezelve alle met mal„ kanderen anderworpen, en Met anders of verder aangenomen
„ worden, dan als getuigen, op hoedanig eene wyze naa dent
„ tyd der Apostelen, en op wat plaatze, zulke /core der Propheeten en Apostelen is anderhouden geworden."
Overeenkomftig hicr merle is ook de tad/ der Belydenisfe on,C
zcr Neicrlandfche Kerke, Art. VII; alwaer wy het volgende
lezen. „ Men en mach oock geener meafchen fchriften, hoe
„ heyligh fy geweest zijn , gelycken by de Goddelicke Schriftue„ ren, noch de gewoonte by de waerheyt Godts , (want de
„ waerheyc is hoven al,) noch de groote menighte , noch de
oudtheyt, noch de fuccesfie van tyden ofte perfoonen, noch
„ de Concilien, Decreten ofte befluyten. Want alle menfchea
„ zijn uyt hoer felven leugenaers , ende ydelder dan de ydel„ heyt felve. Daerom verwerpen wy van gantfcher herten al
wat met defen onfeijlharen regel niet overeenkomt : gelijck
„ ons de Apostelen geleert hebben, feggencie: Beproeft de gees„ ten of fy uyt Godt zijn. Item: foo yemant tot u komt, ende
doze Leer Met mede brought, ontfanght heal Ira ow huis
Diet."]
11. Da:L. 111,C, LETT, NO, .1,7,
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ontwaar worden. Dit moeten wy raadpleegen, OM de
waarheid te vinden. Hieruit moeten wy de voorfchriften voor onzen wandel haalen. Daarin moeten wy de
beweegredenen tot een Godzalig gedrag,
daarin
troost bekommernisfen , fterkte in verzoeking, - byftand en verlosfinge in wederwaardigheden zoeken. Dagelyksch moeten wy 'er ons week van
maaken , om door deszelfs onderrichtingen wyzer en
beter te worden. En op deeze wyze moeten wy toonen, dat wy in dit gefchenk van Gods ontfermende
goedheid waarlyk bclang ftellen."
Drie Leerredenen, uitgefproken door J. 11/NLOPEN, Predikant te Utrecht. Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en
J. V. ViOtC11, 1780. In gr. ONVO 56 bladz.
aer aenleiding van Gods tad tot Jofua, 'of. I. 9,,
N
Heb ik 't u niet berolen , flrekt de eerfte Leerreden
om te

, toonen, , „ dat Gods bevel gcnocg is, alleen ge1 , noeg, om ons tot eerie kloekmoedige gehoorzaamheid
,f aan te fpooren :" het well: den Leeraer ons
voorts doer opmerken , hoe wy, ter bevorderinge van
zulk ene gchoorzaernheid, „ ons gedurig moeten herin_
„ neren en voor oogen ftellen, dat God het ons bevo„ len heeft." De twede Leerreden heeft ten onderwerp Daniels woorden tot Belzazar, Dan. V. 23. het
laetfle gedeelte; Dien God, in Wiens hand um, adein is, en
by viva alle awe paden zyn , hebt gy niet verheerlykt. Op
ee ontvouwing van dit voorftel, doer zyn Eerwaerde
zien, „ hoe elk onzer verplicht zy God te verheerly„ ken, om dat by het is, in wiens hand ooze adem is,
„ en by wien alle onze paden zyn :” mitsgaders, dat
„ dit te verzuimen eene misdaad is, •waarom wy den
„ adem en alies verbeuren." En de derde of laetfte
Leerreden behelst verfcheiden oordeelkundige en leerzame bedenkingen over het aengetekende wegens den Heidenfchen Hoofdman Cornelius, Hand. X. i
8;
Welk. voorval zyn Eerwaerdc beknoptlyk onheldert , en
verder ter leeringe en betrachtinge doet dienen. In de
ene en andere Leerreden vertoont zich die opwekkende
ernst , welke aen den leertrant van den Eerwaerden Hinlopen eigen is ; en die de verzameiing zvncr van tyd rot
tyd uitgegeven Leerredenen nuttig maakt.
Be-
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Iteoordeeling man de Uitzigten in de Eatwigheid, door den
Weleenvaarden Reere j. c. LA vATER Predikant te Zurich, aan 't licht gegeeven. Uit het Hoogduitsch. Te
ANflerdan , by J. DOB, 1780. Behalven de Opdragt
47 bladz. in gr. o6tal'o.
oroen ons de opgemelde Uitzigten in de Eeuivigheid ter
hand kwamen, hebben wy , ra het doorbladeren van
dat Gefchrift, geoordeeld, dat de Eerwaerde Lavater'
zyner verbeeldingskrachte te vecl den ceugel vierde, en
daer door te weinig acht gaf op zynen redeneertrant,
ten opzichte der bondigheid; van waer we dat Stukje
in genen deele hebben kunnen acnpryzen; te minder
daer 't ons meet als beletnmerend, dan als nuttig voorkwam (*). Ons: beftek liet niet toe ons met byzonderheden op te houden ; maer is men begeerig ftukken van
die natuur nit dat Gefchrift na te pen, men leze dart
de 'bier bovengenoemde welgewikte Beoordeeling; waer
uit men ten Macrae zal zien, dat de Eerwaerde Lavater
zich in daze Uitzigten mecr door ene flerke Vcrbeel.
dingskracht, dan door het Gezond Veritand, heeft laten
-eiders.
CrCURAMINNIERMINNIN.

De Vyf Artykelen tegen de Remonjtranten. Vastgefield op
de Synode, gehouden binnen Dordrecht in den jaare 16/a
en 1619. Op nieuiv uit het Latyn vertaald en uitgegeeven
met een IZoorrede door j. AMERSFOORDT, Te Antjterdanz,
by C. Byl, 1780. In oetavo.
ne vernieuwde uitgave dezer Stukken ten geringer
pryze , om dezelve op weinig kosten algemener te
maken. Naer luid der Voorreden, fchynt men bier toe
grootlyks bewoogen te zyn, uit hoofde der vooronder.
ftelde onkunde van de Leden der Kerke, nopens de bepaelde Leer der Dordrechtfche Synode. 't Kan zyn dat
zulks by 't Gemeen plaets heeft; maer als men de God.
geleerde Schriften, die uit den fchoot der Kerke voortkomen, nagaet, is 't onzes achtens vry blykbaer, daC
Per

(*) Zie Agog, Paderl. Letteroef. L D.
M al 2
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'er niet zo zeer ene onkunde als wel ene verfchillende
verklaring dier bepaelde Leere in de Nederlandfche Kerke heerscht; van waer een ieder zich, ter bevestiginge
van zyn verfchillend gevoelen, op de Synodale bepalingen beroept. En, overeenkomftig met de ondervinding
van alle tyden, leers ook de hedendaegfche ondervinding, dat het Gemeen zich gewoonlyk door deze en gene
Voorftanders van de verfchillende gevoelens laet
Lei-den
; des het, ten aenzien van deszelfs kunde of onkunde, weinig of niets uitdoe, of de Synodale Schriften al.
gcmener en tot lager prys te erlangen zyn dan niet. Ook
kan men van de gemene Leden der Kerke niet wel verwagten, dat zy de bevoegde beflisfers zullen zyn van
netelige gefchillen, die de Geleerden tot nog verdeeld
houden.
Aanfpraak der Roomsch-Catkolijke Pastooren , onder de Bailluagie van Rijniand , aan den IL E. IV. Heere W. J. TH.
VAN DER DOES, bij deszelfs aanftelling tot Dijkgraaf en
Bailjuw van Rijnland.
Misfive wegens die Aanpraak.
Ln
Vrye
Gedachten
over het offereeren van
f
Douceurs aan Officieren, Dykgraven en Bailluwen. Alonz
te bekomen in gr. octavo.
eze Papieren gaen over de douceurs , welken de
Roomseh . Catholyken gewoon zyn te offereeren ,
D
loor de vergunning en befcherming der handhavinge van
Lunnen Eerdicnst, om denzelven ongeftoord te mogen
oefenen. Naer luid derzelver zou daer toe, zegt men,
aenleiding gegeven hebben de eisch van zyn Hoog Ed.
v. d. Does, als vorderende by het compliment, hem, we.
gens deszelfs aenflelling tot Dykgraef en Bailluw van
Rynland, gemaekt, de fomme van twee-honderd Ducaten ; terwyl de voorige Dykgraef maer zeven-honderd
Guldens getrokken zou hebben. Het Compliment van
den Roomsch Priester Witbols , uit naem zyner Mede.
amptgenooten afgelegd, of de Aesrpraek door hem aen
den Here Dykgraef, was enigermate gefehikt om zyn
Hoog Ed. in te nernen; maer ze had , zo men verhaelt,
geen' invloed; om dat ze flews vergezeld ging van het
gewoone douceur,, welks ontc'angst geweigerd werd.
Dit voorval heeft iemand bevvogn ene Misfire Le fehryv ,
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welke, buiten de meermaels herhaelde klagtenover
den toettand der Roomfche Kerke hier te Lamle, inzonderlicid ene klagte behelst , „ dat man, het gen to
vooren een Douceur genoemd werd, en 't ook waarlyk„ is, nu reeds door de gewoonte met den naam van Wet
„, beftempelt, en op de alleronbeleefdfle wyze aftrog0 , Belt. " In zodanige omflarn.lic, heden mishaegt de bovengemeide Aenfpraek den Misfirkhryrer ; by wilde fterker gefproken hebben • en legs jhem cue andere tael in
den mond , in de verzeleringe dat men zelfs niet gehouden is enige Douceurs te geven. Zyns oordeels is men
in 't algemeen te flap geweest in 't handhaven van 'tregt
der Roomfchen, na 't afloopen der bittere tyden ; en dit
wraekt hy ook in deze Aenfpraek. — Op deze Misfire
is gevolgd, een Stukje , getyteld: Vrye gedachten over het
o ereeren van Douceurs enz. by manier van een Brief an
(ten voorigen Misfivefchryver. De opfteller van dezen
Brief railleert enigermate met het voorval ; by begrypt
dat de geoffereerde maer geweigerde penningen winst zyn ;
om dat de Dykgraef, voigens dien Schryver, geen regt
heeft otp jets te vorderen ; des zy de nu geweigerde penningen kunnen befparen. — Edoch ene bedenking van
een anderen aert is de volgende. „ Zouden 'er, zegt
„ hy, buiten en behalven het ongeftoorci oefenen van
„ den Godsdienst, niet wel andere redenen by vermengt
1) en onder begreepen zyn , welke de Heeren Pastooren
„ zo oodrnoedig en onderdanig maken, om zodanige
„ Douceurs, by de aankomst van nieuwe Officieren , Dyk0, graven en fiailliuwen te offereeren , of jaarlyks eene
„ Contributie op te brengen?
Ik ben altans
dat denkbeeld, dat 'er tnogelyk eenige andere zaken,
„ zo by Plakaten van Staat, als andereRefolutien, Wet.„ ten of Keuren zyn zullen ; welke door het geven van
„ zodanige Douceurs niet worden geobierveerd , en maar
„ ongemerkt over 't hoofd gezien, ten minfle zo, dat
0 , ze, in die flricte orde, zo niet geexecuteerd worden ,
„ als men antlers na regten wel zoude kunnen uitvoe, ren." Het komt hem voor dat de Eerw. Withols_ het
fink alzo begrypt, en naer dat denkbeeld zyne Aenfpraek
gericht heeft; waermede alles , wat de Misfivefchryver
daertegen ingebragt hecft , genoegzaem vervalt. Men
geeft dus Douceuren van ene zyde, die door Douceuren
van den anderen kant rykelyk vergoed kunnen worden.
Had de Schryver hier mede, of met dergelyke
beMm3
yen,
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bedenkingen, zyne vrye gedachten laten afloopen, zoti
men kunnen zeggen, by heeft vry wel aen zyn oogmerk voldaen. Dan hierby koint een hactlyk byvoegfel,
dat te perfonecl is orn in openbaren druk gemeen ge.
maekt te worden; en te haetlyker daer 't voorkomt ais
gegrond Diet op zeker waren , maer op hooren vcr.
teller.

Perhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspon_
dentie in de l7ereenigde Nederlanden. Opgericht in 's Rage.
.1 Deel Eerfte St. In 's Gravenhage , by J. A. Bouvink,
1780. In groot octavo.
t de afgifte deezer Verhandelingen, melt men den
Liefhebberen der Namur- en Geneeskunde ter
hand, de eerftelingen van de onlangs in 's Hage opgdrigte Correspondentie Societeit, met betrekking tot deeze
voortreflyke Weetenrchappan. 't Zal niet noodig zyn
uit te weiden over het nuttige en loflyke oogmerk deezer Societeit; dear onze Vaderlanders 'er reeds ecne gcnoegzaame kcnnis van verkreegen hebben, door het, in
voorleeden jaar, gedrukt en gemeen gemaakt Berigt
en Programa. Aileen !bat ons, nopens dat Berigc en
Programma , nog tc melden, dat die Stukken weder herdrukt , en voor deeze Verhandelingen geplaatst zyn; met
eenige veranderingen, die de tegenwoordige ointiandigheden feheenen te vereischen: byzonder met betrekking
tot de jaarlykfche contributie of deelneeming. De Heeren Directeurs naamlyle hebben geoordeeld de jaarlykfche
contributie penningen , voorheenen bepaald op twee Duraa.
ten, ligter te kunnen maaken, den zy voorheenen ge(lag hadden; en verzoeken des van de Heeren Luckenaaren , voor 't cerfte jaar, ilcgts ean Dacaat; terwyl ze
zig vleien, dat ze vervolgens in Itaar zuilen zyn, °in
deeze contributie nog" laagcr te brengen. Men ken hier
nit afneemen, dat de poogingcn der Heeren Directeuren
niets anders bedoelen, dan het beftcndig maaken deezer
Socieceic , welker heilzaame inrigting van :tile zyde blykbaar is. En uit dien hoofde verwagt men ook rout reden,
dat welmeenendc en reehtgcaarte Vaderlanders, die de
Natuur- en Geneeskunde maar eenigzins hoogagtcn, gecn
maaken, oin mecie cc wer;:en, ter inttamb
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ftandhoudinge en voortzettinge deezer Societeit om dee.
ze voor her algemeen zo dienftige onderneeming te helpen onderfelmaagen; zy door het jaarlykfche toebrengen cener g eringe fomme: of het mededeelen cener goede gifte voor cens; of het toezenden van nuttige wecren genceskundige aanmerkingen, waarvan de Societeit
met vrugt gebruik zou kunnen maaken; gelyk met de afgifte van dit cerfie Stuk airede gelchiedt.
Ann 't boon der bier byeenverzameld Verhandelingen is gcplaatst, een Plan tot het doen van weerkandige
vartrileenzingen, 't well; dc I-keret) Directeurs dienflig
geoorcleeld hebben vooraf te laaten gaan. De werkende of correspondeerende Leden der Societeit wordenverzogt, !mime waarmeerningen , zo veel mogelyk zy, naar
dac plan in te rigten; ten einde bier door , by vervolg
van tyd, eene meerdere gelykheid ingevoerd, en dus
een vaster grondflag gelcid mogc worden, op welken
men betere en zekerer wearneemingen, clan anders wet
tens plants 1:widen hebben, zal kunnen vestigen.
Vcrder is dat plan, buiten dit byzonderc oogmerk,
't algemeen dienftig voor alle Liefhebbcrs der Meteorolo4 bet eerie reeks van leerzaame en nuttigc
4 . gb emerkt
bq'e
aanmerkingen behelst, raakende bet waarneemen van den
Barometer, Thermometer, de Winden, het Weer, de
UltwansiciMng, den gevallen Regen en Sneeuw. Ter
kcichikter anntekeninge deezer Waarneemingen, zyn 'er
bygevoegd twee keurig in 't koper gelneeden Tafels ,
welken tot mociellen kunnen verllrekken: en daarnevens
gnat nog eene Vergelvkingstafel der Engelfehe, Rlaynlandfehe en Paryfche Maaten, tot de waarneemingen op
den Barometer gefchikt; die derzelver verfchil onder 'c
enkele opting van 't oog brcngt. Oak heeft men in 't
Gefehrift zelve de vergelyking van de Zweedfche Voetonat opgegeeven, op (tat de Leezers van de voortreflykc der Zweediche Academie te meerder
nut uit dezelven zouden kunnen haalen.
Op dit Plan volgt een Kart Bericht van den Hear G.
W. Callenfelr, , M. D., wegens Shiis in Vlaanderen,
wen inzonderheid met betrekking tot den Pant der gezond.
beid aldaar,, mar uicwyzen der Geboorte4 Stertlysten,
cnz. ; waaruit blykt, dat die Stad cleswegens gcenzins
uranen zy. Men ontmoet in (.lit Gercnrift, buiten ccStall zelvc , zecr naauw.
ne beknoptc befehryving4
Icca.
k\i. 1n 4
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keurige Lysten van de aldaar geboorcn en geflorven, zo
Burgers als Milicaiyen, geduurende de jaaren 1778 en
1779; mitsgaders van de dooden, onder de eerst- en
]aatstgemelden, zedert her jaar 177o tot 1780. Tevens
gaat hier mede vergezeld, eene Lyst van de Zieken van
het Garnizoen te Sluis in Vlaandercn, federt den 15 July 1779 tot op 6 January 1780, zo van ieder Batailion
in 't byzonder, als van 't 'gantfche Garnizoen, (uitgezonderd de Artilleristen ;) als mede hoe veelen 'er dagelyks ziek geworden, herfteld of ovcrlceden zyn. Als
mede, eene Memorie van de fterkte van dat Garnizoen
zo als het zig aan prefente Manfchappen, Vrouwen en
Kinderen, bevonden heeft , op den cerflen July 1779 ;
en hoe veclen daar van ziek gcweest, overleeden en
gezond gebleeven zyn, zints dien tyd, tot op den eerfIen January 1780. Van deeze , door den Heer 7. G.
Lip , met alle mooglyke opIcttendheid vervaardigde
Stukken maakt de Heer Callenfels in dit Gefchrift een
oordeelkundig gebruik; onder 't mededeelen zyner opmerkingen, raakende bet geen men aldaar ter bewaaringe of verflerkinge der gezondheid in agt heeft te neemen. - leen ieder, die rdit onderwerp ooit gadegeflaagen heeft, weer, dat zodanige lysten, ,opgaven en
aanmerkingen van eene weezenlyke nuttigheid zyn; en
men wenseht, ter dier oorzaake vry algemecn, dat
men foortgelyke naauwkeurige acikken van meer plaatzennazttig
'magtig
zou mogen worden.
Ter
bier van kan eenigermaate ftrekken,
een viertal van Aanmerkingen , waar mede her tegenwoordige gedeelte deezer Verhandelingen belloocen
worth; als beheizende gezette oVervvcegingen en welgewikte ontwerpen, tot het verbeteren van de Geboortc-;
en Sterflyscen , als mede tot het geregelder opgeeven
van de Ziekten, aan welken de Inwoond rs overleeden
zyn. De twee eerften komen uit de hand van den }woggeagten Middelburgfchen Leeraar A. 's Grayezande; en
de twee laatften uit die van den beroeimien Heer y.

Wyngaard, M. D. Anat. Chin et artis Obfletr. Lector,
bet Gymnazium te Deventer. In 't laatffe Gefehrift
van den Heer Wyngaard vindt men een naauwkeurig verflag van zyne waarneenaingen op de Febris Scarlatina, in
't najaar 1779 te Deventer; en aan 't zelve is gehegc

Lyst der Geboorenen, Huwelyken en Overlecuenen
bin-
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binnen Deventer, in 't jaar 177g; op zodanig eene wyze ingerigt , als men voorneemens is dezeh en alciaar
jaarlyks te houden. Elk deezer laacstopgenoemde Stukken beheist verfcheidun nuttige bedenkingen over dit onderwerp, die wel waardig zyn, dat ze vergeleeken wor.
den, met het geen deswegens to berde gebragt is, door
den Heer en Mr. 7. Dierquens, in zyn leeven Prefident
deezer Societeic , by 't gemeen maaken der bekende Ver.
zamelinge van Araaawkeurige Lysten , wegens de overleedellen in ' s Gravenhage.

Verhandelhgen van het Genootfchap ; onder de zin;preuk ,
Floreant Liberales Artes. Tweede Deel, Tweede Stuk.
Te Amfterdam by G. Warnars 1780. Belithen het
Voorwerk 3.1.0 bladz. in gr. °Clay°.
de afgifce van dit Stuk maakt het Genootfchap
M eteene
Verhandeling g,emeen , die by uititek- der herhaalde leezinge waardig is. Ze gaat over een onderwerp
waarin de Maatfchappy het hoogfte belang . heeft ; en de
-uitvocring , aan 'c gewigt van 't onderwerp beantwoordende , wont dat de geagte Opfteller Beene mocite ge.
fpaard heeft, om her auk van onderfcheiden zyden te
wikken en te weegen, en niets op bet papier te ftellen,
dan 't geen ecn welberaaden oordeel als het heilzaarinte
befliste. De Vraag, door het Genoorfchap voorgefteld,
]uidt : Welke zyn de beste fchikki9zg,en omtrent het ftraffen

der Misdariden , in eene welgeftelde Maatichappy; met eene
byzondere bepaaling op deeze Republiek? Lena VQrhar.deling
van den Heer en Mr. BENRICU3 CALKOEN, Advocaat te
Anzfterdanz, ter beantwoordinge van die vooritel
verd, heeft de eenpaarige goedkeuring van het Genootfchap weggedraagen , oin met den ecriten prys begiftigd
te worden ; waarop dezelve thins het Licht ziet.
Een Voorbericht van zyn Ed. geefc den Leezer ver.
flag van des Schryvers doelwit en denkwyze; en eene
daar aan volgende opgave van den inhoud verleent hem
eene zeer gefchikte handleiding, om het beloop der Verbandelinge, en de hoofdbyzonderheden , daarin overwoogen , geredclyk na te gaan. - Met den aanvang der
Verhandelinge fplitst by de Vraag, zo als by oordeelt,
:11111 5
Haar
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baar 't oogwit van 't Genootfchap , in vier vraagen.
3 ) (i.) Kan de Burgermaatfchappye, alvoorens tot ttrafwetten over te gaan, eenige voorzorgen gebruiken,
5,
om euveldaden en ongeregeldhe.
3) of te werk
den voor te komen, of derzelver getal en invloed
'verminderen? Zo ja , welke zyn de beste? (2.) Wel..
ke fchikking of fchikkingen, welke Wetten zyn 'er
noodig, em de misdaden te beteugelen , en dus aan
3, de boosheid; zo veel het menfchelyk vermogen vermag, perken en palen te ftellen , en der IVIaatfchappye
33
,, den hoogstmogelyken trap van veiligheid, met betrek35 king van !even, eer en goederen, te verfchaffen? (3.)
Welke zyn de beste fchikkingen, om de overtreders
1)
3) dier wetten te vervolgen en Le recht te ftellen? En
3) eindelyk (a.) Welke zyn de beste fchikkingen, Ogg!.
31 tigheden als anderszins die in eene welgeftelde Maat„ fchappye, by de dadelyke uitvoering der ftraffeb
door de Wetten . bepaald, , te werk gefteld kunnen
2,
35 den ?" Naar deeze onderdeeling der Vraagc is ook" de
Verhandeling vierledig; en de Heer en Mr. Galkoen
handelt in icder Afdeelmg , de daartoe behoorende ftdkken, in eene geregelde orde; met zulk eene keurigheid,
en tevens met zulk eene vrymoedigheid, zy hy de
gewoone, of by \Tele gcliefkoosde denkwyze volge, of
'er van afwyke 't zy hy-den ouden fmaak goedkeure,
of tot den nienwer overhelle,) dat zynemanier van voordraagen iuist die zy, welke het kenmerk voert van een
Schryver, die zig volkomen meester van zyn auk ge-,
maakt heeft. Tot een ftaal bier van zullen wv dep Lee.
zer, het hoofdiaaklyke van 's Mars redeneering, ten
voordeele van het buitengewoone Re gts geding , tegen hen die
aan 't gewoone Re gts geding de voorkeur geeven, nog me.
dedeelen; na kortlyk, volgens zyne opgave, derzelver
onderfcheid gemeld te hebben.
' Het eigenIyke en N'oornaame verfehil van beide deeze Rechtspleegingen, zegt hy, beflaat hierin ; . dat, in
eezi buitengewoon Rcchtsgeding, de aangeklaagde, door
den Rechter, over de misdaad en de omftandigheden ,
waarin dit gebeurd is, ondervraagd wordt , en dat de
gevangene vcrpligt is op de hem voorgeitelde vraagen
te antwoorden. Door dit middel zoekt men hem tot
erkentenis te brengen, en alzo, uit zyn eigen boezein ,
een bewys tegen hem te haalen ; zelfs, ingevalle by
hard-
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hardnekkig blyfc ontkennen, maakt men fomtyds gebruik'
van dat bekende en by veelen zo zeer gehaate dwangmiddel , de Pvnhanl:. - De aart van het gewoone
Rechtsgeding , ciaarentegen , beilaat hierin. De aangeklaagde zich , gelyk bet geval gewoonlyk is, met eene
ontkenning verdecdigende, vordert de Aankiaager, op
de bewyzen , tegen hem, naar Landsgebruik en Wetten ,
ingewonnen , de toewyzing der firaf, by de Wet bepaald:
waarop de Recker, den Aangeklaazden in zyne verdeediging, zo op de zaak zelve, als op de bewyzen tegen
hem overgelegd, naar rechten en Landsgebruik gehoord
hebbende, zonder op zyne erkentenis te dringen of
te vorderen , tot de vryfpreeking of veroordeeling befluit
naarmaate de kracht en klem der overgeleverde bewyzen
zulks medehrengt." De laatfle Regtspleeging alleen is
in Engeland gebruikelyk: in de Nederlanden bedient men
zig van beiden ; doch gemeenlyk- van het buitengewoone
alleen; volgende egter zomtycls , op cue buitengewoone
aanklagte, nog een gewoon geding. Veele Regtsgeleerden verheffen in dit opzigt de Engelfche manicr
van regtspleegen; doch de Heer en Mr. Criikoen kan zig
met hun niet vereenigen. Zyn Ed. erkent wel, dat hurl
gevoelen , en de groncien waar op zy bouwen , eenige
aanmcrking verdienen; dan by oordeelt tevens, dat 'er
veel fierker reden voor de buitengewoone Regtspleeging
pleiten. Na eene voo7afgaande aanmerking, ter tc zyde:telling van 1,vederzydfehe misbruiken, die vermydelyk
zvn, cn gefchuwd mocten worden; als mede raakencic
de verfchillende Landsgeneldheid , uit welken hoofde Engeland de buitengewoone Regtspleeging gevoeglyker dan
ons Gewest ontbeeren kan ; brengt onze Regtsgeleerdc,
voor zyne voorkcuze deezer Rcgtspleegingc, de volgende reuen te berde.
I. De onfchuld is meer bcvciligd, oin dat deeze Rechespleeging de flerkfle bewyzen, zonder cigcn erkentenis,
voor onvoldoencie houdr.
2. :Men kan in dezelve kragtigcr bewyzen en blyken
van fchuld vorderen.
3. Dc misdaad en de fchuldige words 'er veel beter
door ontdekt engefiaft.
In de uitbreiding deezer redenen toont zvn Ed. ten
klaartte dat de onfebuldige in 't gewoenc Regtsgeding
rneer gevaar loopc ; als inede dat het buitengewoone
Rcgcs-

SIS

VERHANDELINGEN

Regtsgeding ongelyk beter gefchikt is , am den fchulcligen, vooral in de mindere of meerde,re zwaarte van
zyne misdaad, naar den eisch en 't oogmerk van den
Wetgeever te vonnisfen : 't welk dan oak met te meer
geruscheid kan gefchieden, am dat de Regter, (het welk
dit geding een merkelyken voorrang geeft,)
4. Door de buitengewoone Regtspleeging eigene con.
fesfie verkrygt , die het allerzekertie bewys van fchuld
is 't geen men hebben kan.
33 Deze bencemt,
zegt zyn Ed. alle twyffeling; deeze brengt alle de byzonderheden , zelfs die tot verfchooning of verzachting
kunnen ftrekken, tot kennis van den Rechter. Deeze
felt hem gerust, dat by, in zyne oordeelve1ling, zich
niet vergisfen kan. Het bewys is nu, am zo te fpree.
ken, eene Mathematifche Demonftratie ; daar alle andere
bewyzen , van war aart ook, wel tot eene alicrhoogae
waarfchynlykheid, doch nimmer tot eene eigcnlyke ze.
kerheid, te brengen zyn. Laacen nu getuigen kwalyk
zien, kwalyk gehoord hebben; laaten zy zichzelven of
den Rechter rnisleiden ; laat een byzondcre famenloop
van omitandigheden den aangeklaagden veroordeelen; de
Wet, die eigene erkentenis vordert , is, wat oak anderen hierover denken mogen, een bolwerk van burgerlyke
zekerheid en veiligheid, waardoor de onlchuld, door
waarfchynlykheid in gevaar,, nog gered kan worden;
terwyl, in alien gevalle, het vier zelden gebeurt , dat, in
de ontkenning van den gevangenen zelve, geen gering
bewys van fchuld te on gdekken welk de noodzaaklykheid der ondervraaging te zekerer aan den dag legt. "
Onze Regtsgeleerde drukt zig, over de noodzaaklykheid van eigene confesfie , te iterker uit , °in dat hem
een geval bekend is , 't welke hem daartoe ten kragtigffe
dringt. - En oordeelt jet-nand dat deczc Regtsplee.
ging onbillyk genaamd mag worden, by beweert integendcel, dac deceive den naam eener billyke itrengheid verdicnt, waarover by zig in dcezervoege uiciaat.
Door bet pleegen der misdaad heeft de Maw:Schap,.
5)
py immers rechc tot de itraf, by de Wet bepaaid , verkregen. Alwaar van de eene zyde een reek tot zekere
daad is, is aan de andere zyde eene verpligting, zich
daaraan te onderwerpen , en alle tegenfland of verhindering in de ocifening van dat reek, is daadclyk ongelyk.
1A'y neemen het den aangeklaagden wel niec kwalyk,
hurl
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hun leven , door eene ontkenning, is 't doenelyk, te
redden; dan wy begrypen tevens, dat, wanneer nu de
Aanklaager,, met veel moeite , de bewyzen van de begaane misdaad in zo verre bekomen heeft, dat de aangeklaagde gezegd kan warden, overtuigd te zyn, deeze
zich als nu aan zyn noodloc, en de gevolgen, uit zyne
vrywillige daad fpruitendc, onderwerpen moet.
Met betrekking van een waarlyk fchuldigen kande Maatfchappy dus onderrechting , wegens de gepleegde daad,
vorderen. Zy heeft recht te eifchen , dat . de te last gelegde daad, door de eigene erkentenis van den fchuldigen,
tot eene volkomen zekerheid gebragt worde : terwyl een
waarlyk onfchuldige, op fchynbaare bewyzen van fchuld
aangeklaa21, nimmer door eerie waarachtige opgaave vane
her gebeurde , in eenig lydcn komen kan."
Zyn ftelc zig egter iemand voor, die dit laatffe
ontkent, en oordeelt, dat een onfchuldige dus wel in
eenig lyden zou kunnen komen. By voorbeeld. „ More
dechai is een man van flecht gedrag. Hy heeft met Levy
een beding gemaakt , om by de revue, of andere plaatzen, daar veel menfehen by elkander komen, voor gemeene rekening te gaan zakkerollen. Mordechai heeft
een nieuwsgierig toekyker zyn horologic behendig geligc. Hy verkoopt het, geeft by Levy voor , dat het
geen goud was, of doer hem in de opgaave van den verkoopprys te kort; althans Levy verbeeld zich zulks.
In een gemeene kroeg, daar y olk van dit foort te famen komt, ontmoeten zy elkander , en geraaken in hooggaandc twist. Levy daagt zyn party uit, om hun gefchil.
met het mes te beflechten. Mordechai , vreesachtig van,
aart , weigert dit, by herhaaling , doch , genootzaakt , geeft
by voor de uitdaaging aan te neemen Ze gaan uit.
Twee of meet getuigen hooren en zien het een en ander.
Mordechai, op flraat komende, en niet willende vechten , begeeft zich op de vlucht. - De zeifde, of
andere getuigen, vinden , weinig tyds na dit voorval,
Levy , doodelyk getroffen, op firaat leggen. Hy fierft
onder hunne handen, zonder te melden, op wat wyze
by aan die wand of wonden gekomen is. Indien Mordechai, hierop gevangen en ondervraagd wordende, alle
die byzonderheden erkennen of openbaaren moet, zal by
gewis meer moeten erkennen, dan mogelyk bewezen zou
kunnen warden. Althans dit is zeker, dat by, door zyn
'er-
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erkentenis, aan bet zeggen van zeer vcrdachte getuigcn
te veel gewigt zal byzetteng en dat de Rechter hen nu
nict alleen volkomen gelooven, maar boven dien , als
zeker ftellen zal, dat Mordechai en gcen ander de daader
van den gepleegden manflag is. " - De Heer en Mr.
Calkoen erkent het gewigt deezer zwaarigheid; maar
ze komt hem nogtans nicer fchynbaar,, dan wezenlyk ,
voor.
„ Stel, zegt by, dat van alle deeze opgegeeve om.

flandigheden volkomen blyk was, zonder de bykomenle
zou hy,, in een gewoon Reehts.
erkentenis van
geding deswegens aangefprooken, als fehuldig aan den
rnanflag van Levy veroordecid worden ? Zo men
ja antwoordt , behoeven wy de geheele zwaarigheidniet
te beantwoorden: want dan kan hem de buitengewoone
wyze in geen nicer lyden brengen , dan waarin by ,door
de gewoone , gebracht wordt. Zegt men :
zou, in een gewoon Geding, niet kunnen veroordecid
worden , om dat 'er geen direct
van den geplecgden
manflag is. Wy antwoorden: om die zelfde reden zou
Illordechai even min in een buitengewoon Ceding veroor.
deeld kunnen worden. Waarby nog een tweede reden
komt, die in het gewoone geen plaats heeft ; te weeten
Mordechai, erkennende alle de byzondere omitandigheden
van het geval , dock den manila° zelven ten fierkfte ont.
b
kennende, ontbreckt 'er klaarblykelyk
zyne erkentenis,
Welke het onmogelyk maakt , dat by veroordeeld kan
worden; dewyl 'er in het buitengewoone Rechtsgeding
geen veroordeeling plans kan hebben, dan op eene volledige erkentenis van 't geval; dat is , in het opgegeeven
voorbeeld, eene volledige erkentenis den manflag daade.
lyk began te hebben. Zyne erkentenis mag, zo min in
de buitengewoone als in de gewoone wyze van Reehts.
pleeging , gefplitst worden: veel min mag, in het een en
ander gevai , dus geredeneerd worden ,' Daar gy alle
3) die omilandigheden erkennen moet , en het dus hoog„ waarfchynlykst is , dat gy de daader zyt , daarom hon.
1, de it: u fchuldig.” Waar,, op die wyze in de Crimince.
le Vierfchaar geredeneerd, en van bet ntogelyke tot het
dacidelyke befloten wordt, is de onfchuld in gevaar, wel.
ke wyze van Rechtspleeging ook gcvolgd none worden.
Doch gelyk wy de misbruiken der gewoone Rechtspiee.
ging niet aanvoeren, .en daar op de voorkeur aan de buitell=.
Mordechai •
'

Mordechai

beaus
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tengewoone toekennen, zo vorderen wy ook bier, dat
men onderttelle, dat de buitengewoone, zOnder misbruik,
geoeffend worde, gelyk wy reeds aangemerkt hebben.
De buitengewoone Rechtspleeging ftelt hem dus , klaarblykelyk- , in nog minder gevaar van in lyden te Omen,
dan de gewoone. Ten twecden, wanneer Mordechai, het
zy in een buitengewoon , het zy in een gewoon,Rechtsgeding aangefprooken , alle die omftandigheden erkent,
ftaat de zaak gelyk. fly doet dan vrywillig , in het gewoone Rechtsgeding, het geen by in een'buitengewoon
verpligt wordt te doen. Ook ftaat de zaak gelyk, wanneer by in beide gevallen ontkent. Maar 'lel, dat by,
in een gewoon Rechtsgecling, alle die omftandigheden
ontkende, zou hem die ontkentenis niet veel meer in ly.
den kunnen brengen, dan zyne erkentenis, in beide wyzen van Rechtspleegen ?
Ik denk ja.
Want word het een en ander beweezen , dan immers
doer by eene leugenacktige verdeediging , en by loopt
groot gevaar , om, door zyne ontkenning zelve, in lyden te komen , en als fchuldig veroordeeld te worden.
En dit bewyst al vry klaar, dat, zo 0 eene erkentenis
van deeze en geene byzonderheden, fomtyds, een aangeklaagden in lyden zou kunnen brengen, echter in het
ontkennen van zaaken, die waar zyn , nog veel groOter
zwaarigheid ligt opgeflooten: ten minften, dat de zwaarigheid, ter wederzyde, even groot is.
Wy zullen bier van afflappen, met de aanmerking,
dat uit deeze onze redenecring blykt , dat bet Opperwezen , ons verpligtende der waarheid hulde te doen, zulks
niet uit willekeur of dwang, maar om redenen, uit ons
eigen belang afgeleid, gevorderd heeft. Ja, dat dit Met
alleen in het dagelyksch levcn doorgaat, maar dat het
fpreeken en onbewimpeld te kennen geeven van de waarheid, ook in gevallen, waarover wy hier handelen, het
beste en zekerlte middel is , om ons ]even en eer, tegen
alle ongegronde befehuldigingen, te verdeedigen."
By de overweeging van dit alles, dat het buitenge.
woone Regtsgeding begunfligt, komt nograns van dean=
dere zyde de Pynbank , ais haatelyk en affchuwelyk , in
aanmerking: de gewoone Regtspleeging heeft dezelve
niet noodig ; maar de buitengewoone kan dezelve zomtyds niet ontbeeren ; dit ftrekt, zegt men, grootlyks
tot haar nadeel. Onze Regtsgeleerde behandelt dit oncler.
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derwerp wat laager afzonclerryk, en zyne verdeediging
van 't behoorelyk gebruik van de Pynbank is met zo vcel
omzigtigheid en oordeel opge field , dat de bier uit on tieen.
de zwaarigheid zo nict geheel kragteloos gemaakt, ten
Tninfte zeer verzwakt worde. - 'vVy kunnen ens
niet wel inlaaten in een verflag van 's Mans voorflellingen desaangaande, zyne behandeling over dit ondcrwcrp
moet gelled geleezen warden; en zy die dit onderwerp
onder banden neemen, zullen wel doen, wanneer zydeeze verdeediging van de geoorlofdheid der Pynbank met
oplettendheid nagaan. Kunnen zy , na de overweeging
van het bygebragte, een beter middel, dat aan mindere
zwaarigheden dan de Pynbank onderhevig is , uitvinden,
ter bereikinge van het hoofdoogmerk, zonder de onfchuld
in gevaar te brengen, of de ftraflooshcid der gruwelykfte euveldaaden de overhand te doen neemen : ze mogcn,
volgens de herhaalde betuiging van den Heer en Mr.
Calkoen verwagten, dat zyn Ed., naar zyne menschlic.
vendheid, ten voile bercidvaardig is, oin de Pynbank,
hoe voorzigtig ze ook hier te Lande in 't werk gcticld
worde, hoe zeer by dezelve beteugeld hebbe , geheei en
al op te geeven.

Verzanieling van Historiefthe en Politike Traetaaten ,voorheen
uitgegeeven door den Ilistoriefchryver J. WAGENAAR. Tweede Deel. Te Anifierclanz , by Ynnema en Tieboel, 1780.
In gr. oaaro.
ny de in het eerfle Deel deezer Verzamelinge bewaar-" de losie Gefchriften van den gei.::erden lVagenaar,
welken men door dit middel voor de veritrooijing poogt
te behouden (*), komen in dit tweede Deel nog eenige
Stukjes van die natuur,, welken dic behoccimiddel nict
minder verdienen; te meer,, daar ze veelal naauwlyks
op zichzeiven te bekomen zyn. Hier ontmoct ons in de
cerfie nlaets het Koffy72uis-praatie , met den daarnevensgaan.
den Patriot; twee Gefchriften door dien Vaderlandlievenden Schrvver afgegeeven, in den jaare 17.1.7; om, ware
't mogelyk, een geest van gemaatigdheid in teboezernen;
ter ftuitinge van de wcdcrzydsch woelende driften ; welken,
(*) Zie liedend, Vaderl. Lottroeff. V. Dee!. hI. 452.
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ken, by gelegenheid der groote Staatsverandering in ons

Gemeenebest, in die dagen, by veelen een gevaarlyken
rol fpeelden. Op deeze Stukken volgen 's Mans ernffige
Verdeediging-fchriften , wegens het , door zommige Schryvers , beledigde Karakter van den Heere Raadpenfionaris
7ohan de Witt; in welken die yverige VOorflander van.
braave Mannen den roemwaardigen de Witt, op eene onwederleggelyke wyze, van den hem diestyds aangewreeyen blaam zuivert. Met deeze ernstige Stukken zyn ook
twee boertende Lofbazuinen verknogt, waarin by zyne
Tegenfchryvers , op eerie by uitffrek geescige manier,
hefpotlyk ten toon itelt. Alle deeze fchriften hebben dit wel met elkanderen gemeen, dat ze inzonderheid
opgefteld zyn, met becrekking tot byzondere tydsorn_
fiandigheden en perfoonen. Maar dit neemt niet weg,
dat ze cevens van cone algemeene nuctigheid blyven ; ge.
merkt de Heer Wagenaar 'er eene menigte van denkbeeklen ingevlogten en ontvouwd heeft , welken altoog
ter gegronder kennisfe van 's Lands Gefehiedenisfen
Beftuur kunnen firekken; als mode van dienst zyn, ont
de Lezeren de pligten van een welmeenend Ingezeten,
in verfchillende tydsomfiandigheden, op eene treffende
wyze te herinneren. En men kan, deeze Schriften dus
by elkander geplaatst vindende, niet nalaaten zich ten
hoogffe te verwonderen over 's Mans bekwaamheid, niet
alleen als Gefchicht. en Staatkundigen, maar ook als
vernuftig Schryver ; die zyn geese en pen dermaate
zyne magc had, dat hy zyn denktrant en fchryfwyze
ongedwongen naar den aart van 't onderwerp, en 't oog_
rnerk dat hy voorhad, konde inrigten. in 't Koffyhuispraatje heerscht eerie natuurlyke lugtigheid; de Patriot
behoudt dat lugtige, maar met inmengfel van eene ongemaakte deftigheid, daar ze te ftade komt ; in de Verdeediging van de Witt vertoont zich alomme een manly..
ke ernst , die voor de tegenparty vernederend is ; en de
Lofbazuinen behelzen eene gansch fneedige boertery.
Weinige Schryvers zal men te berde kunnen brengen,
die in zulkc verfchillende fchryfwyzen tevens zo gelukkig geflaagd zyn.
Voeg hier by nog zyne bekwaamheid, om, zonder zich fchuldig tc maakcn aan laffe vleitaal, een groot Man naar dcszelfs v crdienffen te ' pryzen , en zyne aandoeningen van hoogagting voor hem in.
diervoege nit to drukken, dat het hlyke, dat de Natuur
II. DI:El.
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fpreekt. Men vindt 'er een vdefbeeld van . in 's Mans
Schets van ,het leeven, den cart en 't gedrag van don
ileere Mr. Hermannus Noordkerk , Advokaat te Amfterclam ; met welk pryzenswaarclig Stukje her tweede Deel
deeier Verzamelinge beflooten wordt. En hiermede
was ook ons odgmerk dit Artykel to be7uiten, nadien
, wy 'c niet noodig oordeelden op eenig Lyzonder Stuk`uit
,het zelve flaan te blyven ; dan, try bet nederieggen van
dit Deel, het -nOgmaals openflaande , vie] ons oog op
een blad van den Patriot, het handelt over de natuur en de . verfeheidenheid Van den verftandlyken
Smaak. Op het inzien der behandelinge van dit ondcrverp,00rdeelden wy het niet ongevallig, den Leezcr
's Mans bedenkingen, deswegens nor; mede te deeien;
vooral nadien men dezelven in dat Gefehrift niet zon
verWagten.
Ben vermaard Geneesheer, onder myne Vrienden ,
33
dus vabgt de Patriot aan, vertoonde my en eenig ander
Gezelfchap, oniangs , in het hoof van een versch geflagt Schaap, het werktuig van den Smaak, op eene zeer
klaare eri bevattelyke wyze. Hy deed ons , in de Tong,
ontbloQt van haare vlieien, en naderhand in het Gehe,
melte; de verfcheiden' ryen van tepeltjes opmerken , die,
onderfcheidenlyk geprikkeld ofaangedaan , onderfcheidr_ne veroorzaaken in de Zenuwen van bet
vyfde en negende paar,, waar op de gewaarwording,
welke wy &utak noemen, in de Ziel ontftatit. Hy be,
duidde ons, dat deeze Zenuwen kleine puntjes hadden,
die de holligheid der tepeltjes vulden., en hierom ligtelyk den indruk overnamen , die, door fpyze of drank,
op de tepeltjes gemaakt werdt. Venders , zeide hy,
dat de welgefleldheid,deezer tepeltjes niet alleen; maar
vooral ook de gezondheid van het fpeekfel, onder de
voornaatrdle oorzaaken moest gerekend worden van co,
nen naauwkeurigen , fyncn en goeden fmaak : dat te weinig of bedorven fpeekfel maaken kon, dat dingen, die
ens anders wel fnaakten , eenen zeer kWaaden of foul.
tyds gantsch gecnen finaak hadden, Hy gaf ons ook re.
den, waarom fommige fpyzen , met Zout, Limoenlap,
of Speccryen gebruikt, beter finaaken; aanwyzende, dat
deeze dingen, met de fpyze vermengd, dezehe weer op
de tong doen prikkelen , dan zy op zig zelve znu 11:2bl-en
1CAnnex Oen. Fly maakte nog verfeheiden' ande,re aan.
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rnerkingen, welken ik niet alien heb konnen onthouden :
tioch het Plot van zyn Gefprek , over dit onderwerp , zal
my niet ]igt uit de gedagten gaan: Hoe zeer,, zeide hy,,
wawa zig de wysheid en goedheid des Scheppers niet in het
fchenken van dit Zintuig , den Smaak! iVy zouden , al waren
Ivy gezond, dikwils zoo veel moeite helthen , 07n voedzel te nee.
!nen tot ons onderhoud , als de zieken ; indien ons de fpyze en
drank niet fmaakten. Nu fpoort ons de Snzaak aan, om naar
voedzel te haaken. En niet minder wyslyk is het werktuig van
den Smaak in den mond geplaatst , alwaar de Spys klein gemaakt , met ha satuurlyk fcheivogt het fpeekfel , vermengd
moet worden.
31. 'c Gene ik, bier gezien en gehoord had, zweefdc my,
nog eenen geruiruen tyd, na dat ik t'huis gekomen was,
voor den Geest. Doch na dat ik 'er lang op gedagt
had., viel ik van deezen op eenen anderen Smaak, dien
men den verjiandelyken of inwendigen zou konnen noemen,
en die, in verfeheiden' opzigten , met den lighaamlyken
verg*ken kan worden. Ik wierp myne invallende ge_
d agten, zonder eenige orde , op 't papier,, en ik ben gezind , om ze den Leezer tegenwoordig mede te deelen.
„ Is 't aan de armoede van de taal , of aan onze onlcunde . van onzen eigen Geest toe te fchryven, dat wy
van de werkingen, en aandoeningen der Ziele geduurig
fpreeken met woorden, die van de lichaamen ontleend
zyn? Waarfchynlyk aan de eene en de andere oorzaak,
en veelligt nog aan meer anderen. Wy fpreeken van eenen Smaak , die enkel verflandelyk is, met woorden,
welken van den lichaamlyken Smaak zyn afgenomen.
Een Vers , eene Redevoering, een Kwinkilag frnaakt ons.
Een welgefchikt gebouw is een bewys van iemants goeden
finaak. De Patriot van voorleeden Dingsdag, heeft veelen niet gefinaakt. De Couranten zyn vervuld met laffe
aanmerkingen. Qlycion bemint mete en malfgre, yerzen.
Geene Poêzy finaakt my , zegt Harpagon, of zy motfcherp
en bytend .zyn. Zo gemeen en oud is het, van deezen vetitandelyken Smaak te fpreeken met woorden, die van den
lichaamlyken zyn ontleend, dat men 'er, zelfs in de gewyde Schriften , y eele voOrbeelden Van vind. Een Apostel wil, dat•onze woorden met' Zoirt , van een gezond ver{land , ,:zefprengd , en fmaakelyk gemaakt zullen worden :
en Job vraagt , zal' niet het our de vcorde7: proeien , gelyk
het gehemelte VT/. zig de j1zyze jinaak t?
„ Van
n
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Van eene Wiskundige figuur , uitrekening of betoo!I
ging zeggen wy zelden of nooit, dat zy ons fmaakt.
Een waaragtig voorftel, waar in weinig of geenenuttigbeid voor ons legt , doet ook, indien ik zo fpreeken
mag, het Werktuig van onzen verftandelyken Smaak
niet aan. Nuttige waarheden zelve konnen onfmaakelyk
zyn als zy ons opgedischt worden, zonder de aangenaa.
me faus van Ichoone en gepasce woorden , of als wy zeI'yen ons in zekere ongefteldheid bevinden, die ons nuttige waarheden, in goede orde aan ons voorgefteld, fmaakeloos , walgelyk of bitter doet keuren. In 't laatfte
geval zyn wy zieken gelyk, wien de aangenaamfte fpys
als zaagzel of gal fmaakt. In het eerfte geval is het waaragtig of nuttig Voorftel te vergelyken by gezond en heilzaarn voedzel; doch waar aan eene kruidige faus ontbreekt, om met fmaak gegeten te konnen worden.
„ Nuttige waarheden zyn het eigenlyk voedzel van onzen Geest. Zulk voedzel behooren wy niet te verfmaaden , al fmaakt her ons fomtyds nier. Het verfterkt
ons, het geeft ons kragt en leeven. Maar zy, dicande,
ren fomtyds nuttige waarheden voorhouden, fchriftelyk
of mondelyk , behoorenze zo fchoon ea fieriyk te vertoonen , zo aangenaam en fmaakelyk te maaken als hurl,
mogelyk zy , op dat ze te meer ingang vinden , en te
vaster in den Gecst gedrukt worden mogen.
„ 't Is ons niet genoeg, dat wy gevoed worden; de.
fpys moct ons ook wel fmaaken. 't Is ons niet genoeg,
dat wy een voorftel verftaan konnen en toeftemmen ; 't
moct onze verbeelding ftreelen of treffen : 'c moet ons,
door eene nieuwe en bevallige wyze van vooraellen , of
door de woorden zelve, met welken het voorgefteld words,
v,:rrasfen en inneemen, en deeze of gene aangenaalne aandoening in onzen Geest verwekken. Dan eerst fmaakt het
het ons , en antlers niet.
„ De verftandelyke Smaak is zo verfchillend als de lichaamlyke. Eenvoudige , klaare voorftellen doen elk ev eneens aan, en worden van elk op eene en dezelfde wyze
begreepen. Maar zo dra zegt men of Ichryft men niet
jets van meer omflag; zo dra zoekt men zyn zeggen niet
bevallig te maaken, door de wyze of trant, op welken
men het zegt , of men vind, dat het fommigen wel, anderen kwalyk , fmaakt. Somtyds is 'er reden van deezen
verfchillenden Stnaak te geeven fomtyds niet. En, in
het
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het laatfte geval , geidt ook het zeggen, dat men over de
Smrmken niet twisten moet.
Ik neem het Damon niet kwalyk, dat hem eene
Lierzang best fmaakt, mids hy my vryheid geeve, om
myn hert aan een Heldendicht op te haalen. Eutrapelug
ga, vry te gast op een Blyfpel; doch hy laate Senznustoe, zig te verkwikken, met de traanen , die hy-,-onder
't leezen van een Trcurfpel, dart. Alcipbron • heeft in
den Patriot geen' fmaak, dan wanncer hy fchertst. Kato words niet aangedaon dan door ernitige Vertoogen.
„ Of deeze verfchiliende fmaak eene verfehillende gefieldheid der Zieie, of der onmiddeivke werktuigen van
de Ziele onderdelle, laat ik de Natuurkundigen anderzocken. Maar my dunks,. dat Luiden , van een gezond
veraand, zig moesten wagten, van ecnerlei foort van
verflandelyk voedzel zo veel te gebruiken, dac hun nu
niets anders fmaakt. Bavius wit een Dichter zyn. Hy
leest dagelyks Poezy. De Neste verzen fmaaken hem
oak best, of ecniglyk. Van de overigen fteekt hem de
walg. Maar Bavius vind geen' fmaak in de Natuurkunde,
in de Historien, in de Landbefchryving, in deftige Redevocringen in onrym. Zyne onbedreevenheid in deeze
dingen is oorzaak, dat by geen Vers maakt, of het zondigt tegen de gcmcentic Regels der Wectenfchappen, in
welken hy geen' fmaak heeft. Bavius zal nooit een
groat Dichter warden. Men moet van veeierlei zaaken,
die tot verbetering des verdands en der zeden konnen dienen , een' fynen en gocden fmaak zoeken te verkrygen:
en gene werken van vernuft voor alien afkeuren, am dat
'er onze byzondere fmaak niet in getroffen is.
„ Wanneer ik zwaarmoedig ben, fmaaken my gene
vroiykc en fchertfende fchriften. Heden bevind ik my
in een' b1ygcestigen luim, en Ices met genocgcn , mec
verrukking zelve, 't gene my gisteren niet beviel. De
fpys , en de faus der fpyze, is dezelfde; maar myn geheti:cite is anders gefteld. lk wil niet meer zeggen,dat
my lets mergen niet frnaaken zal, om dat het my heden
niet fmaakt : veel min dat het in zig zelven en voor
elk fmaakeloos en laf moet zyn, om dat het in my gene aangenaarne aandoening verwekt.
13 De vertiandclykc Smaak heeft zyne Mode, gelyk
dedichaatnlyke. My heugt , dat weinige menfchen hier
te ,Lande fmaak badden in Koffy en Thee, die men,
fe.
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federt , elkanderen voor lekkcrny gefchonken heeft.
Wien heeft de eerfte pyp tabak wet gefmaakt? De oude Grieken en Romeinen hadden een gantsch anderen
fmaak van de Dichtkunde, Bouwkunde, Becldhouwery)
Schilderkonst , Welfpreekendheid , en veele andere Bingen, dan de Franken, Saxers, Deenen, Gothen en an.
dere Volkeren der Middeleeuwe, Sedert twee eeuwen,
begint de goede oude fmaak te herleeven. Och hadden
viy den Gothifchen fmaak, zo volkotnen uit onze Scfirif.
ten in dicht en ondicht, als uit onze voornaamfte Ge.
bouwen en Schilderyen, weeten te vcrbannen! De e'en.
voudige natuur, zedig opgetooid, zou ons, in een zuiver vers of in een deftig vercoog, zo wel bevallen,
als in een grootsch gebouw.. Cliryfippus begint dit te
zien. Chryfippus fchildert met de pen: maar zyne beelden plagten zo zo zwierig, zo rykelyk gekleed te
zyn , .dat men hunne gedaante naauwlyks bekennen kon.
'c Gewaad ftond hun ook flodderig, en ongefchikt. Sedert
eenigen tyd, vertoont by ze meer in hunne natuurlyke
gedaante. 't Sieraad, met welly by zebekleedt, dient al.
leenlyk om hunne eigetaaartige fchoonheid leevendiger te
doen affteeken. Elk begint nu fmaak in zyne fchriften
te krygen. Men zegt, dat hy, al wat hy wil, op de
b.evalligfte wyze , zonder moeite, fchryven kan. Doch
ik weet van naby, dat by nu nicer werks maakt van het
befchaaven zyner Schriften dan voor deezen. Zo veel
neer konst en vlyt is 'er noodig, om de natuur wel na
te bootfen , en op 't eigenlykst of tc tekenen , dan om
de zelve, door vreemd en ontleend ficraad, onkenbaar
te maaken.
5) Een fchrander en geleerd Man kan den Smaak van
een gantsch Volk verbeceren. Hy is een' Gencesheer
gelyk , die lust tot gezond voedzel weet te vcrwekken,
in iemant die dezelve mist. Wic had, voor eenige jaa.
ren , fmaak in de Poi3zy van den Engelfchen Digter MiltonY ,Wie kende hem, wic las hem ), zelfs in Engeland?
De Speaator heefc 'er de gantfche Natie , en veele Buiten.
landers, fmaak in doen krygen. En: dit is 't voornaamfle
Diet Bier dingen , in welken dit treffelyk Werk den fmaak
der Natie verbetcrd heeft. Bier gaat het ook zo. Nierant vond fmaak in de fchriften van Herm genes . Ari,
flarchus zegt openlyk, dat ze fraai zyn, en in agt dagen
Dogs
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moat 'er de Boekverkooper C... . een tweeden druk
van aanleggen.
„ Ik hoor,, met leedweezen, dat do fchrandere Mktrius zynen fmaak bedorven heeft, door het leezen van
de vestige Romans , en andere vernuftige Sehriften. Bondige, onopgefinukte redenkaveling, over de Philofophie
of Theologie, fmaakt hem niet mew . . Hy gelykt naar
iemant, die, zig gewend hebbende aan het drinken van
geestige Liqueurs , den gev,onditen wyn laf en fmaakeloos vind. Sedert dat een beroemd 1-loilandsch Dichter der voorgaande eeuw, Martiaal, daar by flegtst is,
navolgende, eene menigte Puntdiehtcn uitgegcven heeft,
welker fraaiheid in bloote woordfpeelingen beftaan, hebben onze vernuften zig vermoeid, in vindingen van
zulk een' aart. Doch deeze wanfmaak is zeer na verdweenen. De Verzen van eon of twee Lettergreepen
hebben ook, geloof ik, den laatften fnik reeds gegeven.
„ De goede fmaak is , uit de nabuurige Ryken
Vrankryk en Engeland, tot ons overgekomen , na dat
Boileau dien in Vrankryk, en de Spectator in Engeland,
had doen herleeven. Ik vertrouw, dat onze naouwe
vereeniging met de Engelfche Natie haar vernuft, haare
leevendigheid , haar gezond oordeel, haare klaare en
bondige wyze van redenecren hier meer en meer zal doen
doordringen: terwyl ik hoop, dat onze natnurlyketoelheid, ons, voor het aanneemen haarer woestheid en onbezuisde oploopendheid , genoeg beveiligcn zal."
De Rritfche Rhapfodist of Mengelfchriften van RICHARD sTrmn
en anderen. Te Amfterdam, by W. Iloltrop, 1780. Behalven
de Voorreden 948 bladz. in any°.

net Voorberigt, aan 't hnofd van deeze Mengelfchriften

plaatst, leert ons, dat de Uhgeevers zig bepaald hebhen tot
bet byeenbreugen va q zominige nog onvettsaide Zedelcundige

Verhandelingen, of Vertoogen, zo van den beroemden R—Stee.
le, -als van eenige anderen der beste Engelfche Schryvers ,,wier
werken of geheel niet, of flegts gedeeltlyk , in onze taal hekend
zyn. Dat het in zodanig eene onderneeming voorwarti.
1ft aankome op eene verftandige kenze is uit zigzeive talykbaar
en Wanneer men deeze, uit den inhoud der Stuk„ken, alhier woor.
40,eedraagen, b,:oordeelt, zal men vry gereo4k tot de sanftige
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zyde overheihm. Ze zyn alien gefchikr CM den Leezer op te lei.
den tot een cerhiedigen wandel voor Goc's aangezigt, tot eene
ernitige hetragting der gezellige pligten det, Mensc-.1yken Leevens,
en tot een geregeid gedrag in alle oniftardighederi. De inanier
van uitvoering is getneenlyk ze,r wel ingst;.:t naar en airt van
het onderwerp, duidelyk , overtuigend en int:eau:A d; en in de
vertaaling heeft men, ow deeze en geene on,lawerry n te verleevendigen , 'er,, op cone gepaste wyze, nu en dan . eenige dichtkundige hedenkingen van maze Nederlandfche Dichters en fAchteresfen ingevlogten, die meerwaals aan de liehandeling cone bevalligheid byzetten. Men heeft des al eszins rrden on] dit Werkje
to tellen , onder do leerzaame Schriften, die Lien nutten invloed op
bet zedelyk charactervan den Leezer kunnen hebben. Tot een
voorheeld hier van diene'eene hoofdaanmerking wegens de deugdname gemoedsgefteltenis, daar Apostel Petrus zyne tydgenooten
toe vermant, als by I . Pet. III. S. zegt: zyt met inn rlyke berm.
hartigheid boreegd.
„ Het geen onze Medefchepfels gevoelen, in onzen cigen boezem over te brengen ; ons zelven te onderftellen , gephatst te zijn
in hunne omftandigheden, en te overweegen, hoe Icij in denzelfden ftaat zouden aangedaau worden, is eene geflekiheid, die,
ons hebbelijk zijnde, de groote heweegveer is van alle gezellige
deugd." - De opfteller van dit Vertoog op deeze wyze aangevangen hebbende, merkt verder aan, dat integendeel eene ganfche reeks van ongeregeldheden, nit gebrek van een beginzel van
meewaarigheid, gebooren worden; 't welk, naar maate dat het
algemeener worde, ook des te meer wanoide in de maatfchappy
moet veroorzaaken; des bet voor alien van 't uitet fte belang zy,
naar des Apostels les met innerlyke barnthartigheid beweegd te weezen , of te gevoelen met, zo vvel als veer, onze medemenfchen.
Ter kragtiger aanpryzinge nu van deeze zo heminnelyke gemoedsgefteltenis bepaalt zig onze Schryver voorts, wel inzonderheid,
tot het ontvouwen van derzelver invloed op onze handelingen in
de drie volgende opzigten. „ Indien ze altijd behoorlijk werkte,
zegt hij, zou ze ons leercn infchikkelijk te zijn, omtrent die geenen, welke van ons in bet auk van den Godsdienst verfchillen;
zou ze ons geneigd maaken om de dwaalingen en zwakheden van onzen naL',sten in een gunftiger licht to befchouwen;
en ze zou dat misverftand en die twisten voorkomen,
welke dikwils uit zecr beuzelachtige omftandigheden ontftaan,
maar doorgaans de bronnen zijn van veel kwaad en onheilen."
leder deezer opgemelde hoofdaanmerkingen worden in dit Vertoog
breeder ontvouwd; loch om niet te uitvoerig, te worden, zullen
wy ons alleen tot de opgave der eerfte bepaalen.
„ Indien wij, dus vervolgt onze Schrijver,, indien wij eenehebbelijkheid hadden van meegaande te zijn met anderen, zouden wij
infchikkelijkheid gebruiken, ten aanzien van hun, die in Gods.
dienftige gevoelens met ons verfchalen.
,, Want,

DE 131/ITSCHE ItHATSODIST.

529

„ Want, van welke oorzaaken hangen onze Godsdienftige gevoelens af? Welke zijn de omftandigheden, welke ons doorgaans
de bijzondere denkbeelden doen vormen, die de artikels van ons
geloof uitmaaken? Zijn het niet de bijzondere cogpunten, waaruit wij een onderwerp befchouwen? En zijn deeze niet dikwils
grootendeels aan de vooroordeelen der opvoedinge, aan de beerfchende gefteldheden der ziele, en zelfs fomtijds aan eenen bijzonderen trein van denken, dien wij bij geval volgen, toe te fchrliven? En, gelijk deeze dingen bijna in elk bijzonder mensch verfchillen, zo moet het oordeel van bijna elk mensch in het bijzonder verfchillende zijn. Hieruit ontftaat de oneindige verfcheidenheid van gevoelens, welke men aantreft onder de bewoonders van
den aardbodem. Hieruit is de ijdelheid van alle onderneemingen,
orn de mcnfchen tot een geloof te brengen , voortgekomen. Wat
moet men dan in deezen doen? Moot een vuurige liver voor het
Been wij de waarheid gelooven te zijn, ons aanzetten tot het haaten, en zelfs tot het onderdrukken en vervolgen onzer broederen,
om dat zij in hunne denkbeelden van ons verfchillen ? Dit zou
de broederlijke liefde geheel vernielen, welke ons zo dier aanbevolen is, en zou de aangenaamfle van alle de Christelijke deugden volftrekt ondoenlijk maaken. Wij behooren dan elkanderen
te verdraagen , — met alle zagtmoedigheid en liefde, het
gem ons waarheid toefchijnt to omhelzen , en door niets , dan
bedaarde bewijsredenen, overtuiging trachten to weeg te brengen.
„ En de woorden van Pettus leeren ons een gemaklijk en
krachtig middel oc deezen, noodzaaklijken p/igt to betrachten.
Wij moeten ons gewennen ."nc t en voor anderen te gevoelen;—
wij moeten ons de kunst eigen maaken, van ons , voor een oogenblik, in de bijzondere omflandigheden van anderen te plaatfen , — en overweegen, of die omftandigheden niet een
dergelijk uitwerkfel op ons gehad zouden hebben, indien wij altoos aan den invloed derzelve waren onderworpen geweest.
„ De artikels van het geloof van mijnen naasten zijn geheel
verfcbillencl van de mijne. Sommige van zijne gevoelens komen
mij ongerijmd voor, andere onteerende voor Gods charakter en
zedelijke regeering. Ik heb medelijden met zijne misvattingen;
xnaar kan daarom geene verachting of verontvraardiging voor hem
voeden. Want ik bedenk , dat zij vaste wortels in zijne ziel
gefchooten hebben, in zijne vroegfte jaaren. Zij werden hem,
toen zijn verfland nog niet rijp was, geleerd, en ingeprent, als
heilige en onbetwistbaare grondbeginfels; zij groeiden to gelijk
xtet hem op, werden gekoesterd door de zorgvuldige, hoewel
dwaalende hand der opvoedinge, en hebben, door langheid van
tijd, de kracht verkrtegen van eene vastgezette hebbelijkheid.
Daar is, nogthans, binnen in hem eon verborgen vermogen, dat
tegen derzelver invloed aanwerkt. Zijne daaden zijn beter dan
zijne beginfels. aij want uit door de groote deugden van het
Chris-
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Christelijke !even, en, fchoon zijn charakter, misCchien, lets heter zou zijn , indien zijne Godsdienftige gevoetens wat antlers
waren, is NI echrer een tederhartig nabeftaande, een vreedzaam
rneruch, een eerlijk , vlijtig burger, en daarom een waardig man.
%Vanneer ik hem in dit Licht befchouw,
wanneer ik, op
deem wijze, roar en met hem gevoel , wanneer fit mil
dus act in zijne plaats; — en bedenke, dat mijne geloofartilets onder clezcifde'oinftancligheden, waarfchijnlijk juist dezefden
zouden zijn geweest, zo vercivrijnen alle ongunftige indrukken.
Het krachtige beginfel van zeifsliefde brengt iets , dat naar partij.ecligheid ten zijnen voordeele zweemc, voort; en ik omhels hem,
in weerwil van het verfchil van zijn hefpiegelend geloof , als eenen
vriend en broeder.
„ Dat is een van de natunrlijke uitwerkfelen van de hebbetijke
tefeniog dier gefteldheid, welke ik nu aanprijze, welker voortreffelijkbeid, wanneer zij in dit Licht befchouwd words, ik thans
Piet wijatoopig zal aantoonen; gernerkt zij van zelve blijkt."

De Gefthiedenisfen van PHILIPPINE MENEM , door haar zelve Ufa/rev:It. Uit het Iloogdnitsch vertaald. Te Utrecht lay A.
Stuthe. 1780. In gr. octavo 367 bladz.

N let ten onregte zou men deezen Roman mogen noemen , de

zegepraal van den Godsdieaast over de verzoekingen van 't
Chgeloof. De Vader der Heldinne is een Vrygeest van de flegtRe foort, gehuwd met eene Godsclieintige Echtgenoote, die geen
invloed op hem had, zo min Os op haar Zoon en mate Dogter,
ter gedragsregelinge; maar de jongfte Dogter, Philippine, volgcie
het voetfpoor van Moeder, ook na derzeiver dood. Het lot van
den Zoon, als een gevolg zyner buitenfpoorigheden, was een
verhaaste dood: en de oudite Dogter , 's Vaders neigingen en oogsnerken volgencie , zag zig eerlaag in ongelukkige omftandigheden gedompeld; wear nit ze egter door Philippine gered word.
Pit nogtans wecierhield haar niet van vervolgens met den ondeugenden Vader zarnen te fpannen, ow Philippine te verleiden;
Naar te beweegen en over te haalen, oin den Erfprins, in 't
voldoen zyner histen, ten wille te zyn: 't welk Vader en Zuster
voor 't cenige middel hielden , om hearen Vader, niet alleen nit
netelige oinfiandighecten te redden, wear ook, ten laattle , voor
zelfstnoord in zyne gevangenis, of een fchandelyken dood, op h:t
Schavot, IC behoeden. Philippine wederilaat , op Godsdienaige heginzels, alle de verleidingen, listen en mishandelingen , die de Va'der , de Dogter, en eene Franfche Gouvernante aanwenden en in
't welt flellen. Het gevolg van alles is, dat de Zuster , en wat
le aser de Gouvernanie , tot inkeer known; tint de Erfprins van
zen . fci-iandelyk cogmerk of zie, en zig tot Codsdienftigebeginzels
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keeref,taftsgaders dat Varier, wiens cloodvOnnis in dal; edner
Waarinee- in eerie bergvesting veranderd is, -Ook op den weg der
DbetVliardigheid gdaaka. Wat Philippine bolteft , zy !land,. met
Vorften bewilliging, en op deszelfs atinflam, to huwen tiltt
een:Occrflen; eel Man van Adel; die.. haar al vroeger bemind,
maar dien zy, fchoon hem nfet ongetiegdn, altoos wederhonded
had, om dat zy van burgerlyke afkomst tV8S. In deeze omftandigheden egter, daar dit onderfcheicl als over 't hoofd gelzien
wordt , befluit zy eintielyk bare toeftemming te geeven, op voerxvaarde van eenig uitftel; en geduurende dien tyd ontflaapt
in de vertrouwelyke hoop/ op eene zalige opitanding.
3n.de nitvoeting, van dit alles is het natuurlyke en welvoegelyee,
naar den verfchillen Bart der characters, vry wel in agt genomen;
en de Godsdienst zegepraalt op eene treffende wyze.
By veele Leezers zal ongetwyfeld het character van Philippine
meat te fterk naar 'c zogenaatecie Patistifche overhellee; dan zy-,
die den Chistelyken Godsdienst in ernst omhezen , zullen nogzig gereedlyk kunnen
tans haar voorbeeld hoog waardeeren
voorftellen, hoe y en Godsdieuftig mensch, ook op eon ander
-Godgeleerd Zamenftel, zig, in zulke omflandigheden, .order de
Qodlyke hulp, zoo 'humeri gedraagen, ter overwinninge van
verleidelyke aanzoehen.
10,11.60..ftwoe

SOPHRONISBA , of' de' gelukkige Moeder. Door Mr. W. van noOENDOHP , Lid van het Zeeuwsch en Bataviaasch Genootfchap.

"le Rotterdam 178,o. In groot oaavo no bladz.

p

en Roman , ter aanpryzinge van de InEntinge der Kinderziekte. Sophronisba is zeer Clerk tegen derzelve ingerlomen; to
meer daar zeker Geneesheer zig 'er. tegen verzettede. Lyfan,
der, haar Echtgenoot, befluit de Kinderen, buiten haar weeten,
in te enten; geeft 'er haar vervolgens hedaardlyk kennis van; zy
berust 'er in; een ervaren Geneesheer neemt de Ingdente Kintiers in agt, en alles flaagt naar wensch. Midderwyl worden de
Kinderen van den eerst aangeduiden Geneesheer natuurlyk door do
Kinderziekte aangetast; en alles valt, ender deszelfs opzigt, ten
hoogfte ongelukkig ult. Dit is bet hoofdondetwerp deezer Gefchiedenisfe, welke wyders met hykomende voorvallen verleeven,
digd en gevalliger gemaakt worth. De Heer en Mr. van Reagan,
dorp fchreef dit Stukje to Batavia, om de Moederlyke harten -in
dat Gewest over te haalen tot het indnten der Kinderen en men
heeft het, op zyn goedvinden, naar den Bataviaafchen druk , met
eenige vermderingen, ook bier door den druk gemeen gemaakt.
Het beeoort , fchoon het als een Roman gefchreeven zy, ender
daadiye
fie melding dier aantnoedigende j voorbeeldee,
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hebben; en onze Schryver itch het voorval in een by ult.
ftek gunflig licht, ter aanpryzinge van de Taming. Zyn Ed. bedient zig, in 't gantfche beloop der gefchiedenisfe, en byverdichtzelen, van een fchryfayl, en eene manier van voordraagen , die
zeer wel gefchikt is, om, naar zyn oogmerk, invloed te hebben ,
op het hart van tedere Moeders, die voor nadere overdenking
van dit gewigtig onderwerp vatbaar zyn.

plaats

De Scheepsdient , door J. H. v. KINSBERGEN, Ridder,, en Kapitein
ter Zee, uitgegeeven , door C. A. VERHEUL. Lieutenant by Lt
Edelinogend Collegie ter Adntiraliteit van Amflordarn. Te Anaflerdani by J. Allart 1780. Behalven het Voorwerk 223 bladz.
in gr. odavo.
voege dit Gefchrift, by een voorgaand Stuk van die naMentour,
't welk ten tytel heeft, Ordres en Korte Infirudien,

betreffende den Krygsdienst ter Zee, waar van we onlangs gewag
gemaakt hebben. (*) Uit de Voorreden fchyrien wy te moeten opmaaken , dat de gemelde Korte Infirudien een opftel van vroeger

datum zyn, en dat het thans afgegeeven Gefchrift, de laatere inrigtingen van den beroemden Kinsbergen behelst ,zo dat het hierin
voorgedraagene inkome , als eene door de ondervinding verbeterde
fchikking; waar over Zee-Krygskundigen best kunnen oordeelen,
Wat bier van zy, het Stukje ziet altans, volgens het berigt van
den Lieutenant Verheul het licht niet, dan na verkreegen verlof
van den Kapitein Kinsbergen, in wiens kunde zo wel als moed
het Vaderland een groat vertrouwen flea.
(4)

Zie boven bi. 399.

The Winter-Evening, by I. tow m. A. Teacher of the English
Language in Utrecht. Vol. I. Utrecht, printed for A. v. Paddenburg r780. In oltavo 235 pp.
den geenen , die zig op het leeren der Engelrche taale toeO mleggen
, te gemoet te komen , heeft de Hem. Low, Onderwyzer dier Spraake te Utrecht, goedgedagt eerie verzameling van
leerzaame ilistorien , Fabels , enz. door den druk gemeen te maaken , onder den tytel van the Winter Evening, zo veel als Win.
terfche ilvond Tydverdryver. Het tegenwoordig afgegeeven gedeelte behest Stukjes in Profa, en 't volgende {hat Dichtflukjes ,
zo als wy uit den tytel afneemen , te leveren. Hy bedient zig in
deem) van eene zuivere taal, en gemaklyken fly1; waar door zyne
verzameling zeer wcl aan 't hoofdbedoeide beantwoordt , en voorts
is zyne keuze van onderwerpen indiervoege ingerigt, dat dezelve,
terwyl men zig onder het doorbladeren gemaklyk in de taal oe.
fent , eon leerzaam tydverdryf aan (ie hand geeft.
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LETTER 0 EFENING EN,
De Vriend der 7onge Heeren in XVI Redenvoeringen, dog'
den Eerwaardigen Hee ,e jA NIES FORDYCE , Doaor in de
Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald. II Deelen.
Te Anat. by Ynteina en Tieboc 1 , 17 So. In Sy°.
(Berigt van het Eerfle Deel. 308 bL)

zo nut als aangenaam Lettergeichenk ofirving AreEenderlandsch
yufferfchap, toen in den jaarc I; c7

FORDY-

Friend der yonge 3.-uffrouren haar ter hand gefteld
werd; een Weri,je, met verdiende graagce, gezogt , gcleezen , en daar door uitverkogt geraakt ; waarom het,
andermaal gedrukt, in 't vooricdcn Jar her hcht zag,
vermeerderd met een Derde Deeltje (*). In 't Pot van
'c Voorberigt des Vertaalcrs , werd ons hoope gegeeten, de Eerw. FORDYCE, als Vriend der Yonge Heeren,
welhaast het woord zou voeren. Dit doer by in het
Werkje 't geen wy thans aankondigen.
De Eerw. Sehryver,, overtuigd, dat het Onderwys van
het opgroeiende geflacht in de wezenlykfte en beste kundigheden een ituk is van het uiterfie gewigt, hadt , in vroegeren tyde , als een Vriend der yonge yuffrouwen gefprooken
en die Redenvoeringen in 't lick gegeeven. „ Het gunftig
onthaal waar mede zy van het Gemeen vereerd werden ,
heeft (gelyk by in zyne Voorreden verklaart ,) veelen,
Wier oordeel ik altoos eerbiede, aangezet om zich by
my te vervoegen, met de verpligtendfle wenfchen , dat
ik myne poogingen Wilde infpannen , om tot • de Jeugd
van myne eigene Sexe myne Aanfpraaken in te richten.
Dan het onderneemen hier van werd eerst belet door ongezondheid , en , wanneer ik vervolgens dagt deeze taak
op my te neemen s (fond ik lang in beraad, door het
twyCE ' S

(*) Zie de Algem. Vaderl. Lettergfeningen, dit Deel , bi. $ti
0
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twyfclen aan cenen gclukkigen uitflag." De reden van
twyfeling , door hem opgcgeeven, die hem eene reeks
van jaaren te rugge hielden, hceft hy, gelukkig, niet voor
altoos laaten gelden, en mood ontlecnende uit de herImalde en opwekkende aanzoeken der vriendlykheid,
voerde hy voor zulke Jonge Hecren, als Deugds of Welleevenheids genoeg bezaten om hem met aandagt te hooren, het woord, in eenige opcen volgende Redenvoeringen, die hy voorhadt door den clruk vervolgcns gemeen te maaken. Niels ongunftigs bejegende hem te dier
gelegenheid. De gewoone Vergadering grocidc ten dien
tvde aan, door een aantal van de zodanigen, wier goadkeuring niet bemoedigender was dan bun opkomen gore.
geld , en met blykbaare tckencn van ernst gepaard.
Welk een wederkeerig genoegen moot zulks in Spreeker
en Hoorder gcwrocht hebben! Op het doorleezen deezer
Redenvoeringen, is het ons voorgekomen dat 's Leeraars
yvervuur van tyd tot tyd fterk,-..r begon te gloeijen: en
ivy konden niet nalaaten ons de verdubbelde aandagt van
den kring zyner jeugdige Tochoorderen te vcrbeelden.
Negen Redenvoeringen beflaan dft EcrIfe Dceltje, en
zy hebben de vol gende Opfchrifren. I. Over de Agting
den Yongen Heeren verfchuldigd.
Oner den Eerbied , dien
onge Heeren zichzelven mown toedratzeen. Over de

Eer als een Beginzel aangemerkt. IVV. Ot.er de Eer als eene
Belooning befchoulvd. V. Over de Be g,eerte tot Lof. VI.
Over het zetide Ondenverp. VII. Over de Lzefde. VIII.
Over het zelfde Ondenverp. IX. Over de Vriendfchap.

Vertaaler zwaait den Schryver gees onverdienden wierook van lof toe, als hy zegt, „ de lcevenJige verbeeldingskragt van FORDYCE, door bondig Oordcel bege35
leid, zet aan deeze verhandelde Onderwerpen, hoe
3)
31 algemeen de Tytels ook mogen weezen, eene houding
)) by, die trekt, uitlokt, en de aandagt van den weer„ Ko.
5, gierigen en pligtlievenden geketend houdt."
„ men 'er, verklaart hy, nu en dan trekken in voor, die
meer op de Engelfchen danop ons 1Vederlanders pasfen ,
39
„ gelyk dit onvermydelyk is; over 't algemecn zullen
55 ze op beiden voegen. De Deugden , bier een hernin.
Ondcugden , bier met de
5-, nelyk dagliciit gefleld,
91 vereischt2 afzigtige verwen gemaald, blyven clezelfcle;
„ het characterifeerendc van onderfchcide N,T olkcn maakt,
S3 in zommige byzonderhecien, en de toepasfing allcen,
te
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ecnig vcrfchil. 't Is ons wel Bens, onder bet vertaa„ len , ingevallen, ten deezen opzigte eenige verandc,, ring te waaken ; maar de fehroom,van het aorfpronglyke te verwinken,heefc onze hand tc rug gehouden 4
„ en doen befluiten het geheel in 'c , Nederduitsch te
Wenscht ondertusichen , onze
vcrkieeden."
raderlanclfche 7ezgd dergeb,, ke fioffen door een Vaderlandfche pen behandeld te zien, zy kan voldoening yin,
den in de Redenroeringen voor Nederlandsch Yongelingfchap ,
in den jaare 177 7 , by tie Drukkers deezes, in twee Deeitjes,iiitgekomen (*) ; opgefleld, gelyk wy in her Voor_
berigt van dit Boekdeeltje vermeld vinden, door den
Eerw. Heel' PF,TRUS LOOS E S ADM AANSZ. Leerier der

Doopsgezinden te Haarlem.
Um deezen Vriend der :1'onge Heeren onzen Leezeren
vat nader te doen kennen , zuilen wy, uit de Eerfte
Redenvoering, ecnige fluid:en overneemen: als best ge,
fchikt ow 's Schryvers oagnierken , en tevens zyne Leeren Schryftrant , te ontdekkcn. De heoordeeling van het
Ede Deeltje zal ons gelegenheid fchenken, am iets
paalders uit te kippen.
Naa betuigd te hebben, dat de hooeagting der Jeugd
te verdienen , door hunne vorder;ng hunnen roern en hun
geluk te bewerken, jaarcn lang een voorwcrp zyner eer-zugt is geweest, gaat by dus voort. „ Wilt , derhalven,
na my luistercn als na ecn Broeder en een Vriend, ter•
wyl ik my benaarflig ow vrymoedig en toegenegen , ge,
meenzaam en teffens met nadruk , uwe aandagt te bepialen op verfcheide ftoffen, allernauwst aan uwe byzonde.
re omffandigheden , en aan uwe grootffe belangen, ver,
knogt. 1k cisch geen invloed dan dien der overtuiginge,
vorder geen gezag dan dat der waarheid. 't Is geen,
zins myn oogmerk bot te vieren aan alles berispende vitzugc, of in 't algetucen uit te vaaren tegen ondeugd
en dwaasheid, zonder eenig anderfcheid van Characters,
of zonder de beginzels en zeden deezer eeuwe, in aanmer,
king tc neemen. Ik heb niet voor, uw geheugen te overLaden met de verveelende onderdeelen eener Schoolfche
Leer wyze , of uw verfland te verbysteren, met de
frnaak- en vrugtlooze uitpluizingen van Godgelerde go,
Veel win zal ik u zoeken te wisleiden door
het
(*) Zie de Heclend. Vaderl. Letteroef.
0o 2
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het dwaallicht van verwilderde Geestdryvery,, of uwe
hasten fchrik aan te jaagen met de naare fpooken des
Bygeloofs. Wel verve van te wenfchen u eenig onfchuldig vermaak te ontzeggen, is myn doelwit u te toonen
door welke middelen gy, met de daad, uwe geneugten
zult vermenigvuldigen en met de grootfte voldoening
op 't uitgebreidst en langduurigst, alles genieten wat
met uwe natuur overeenkomt, en aan uwen ftaat voegt.
Ons ftelzel mogc, desniettegenflaande, wat ouderwets fchynen. Maar ik twyfel nict , of ik zal, zo gy
ons met uwe aandagt wilt verwaardigen , in ftaat weezen
om u te overtuigen, dat het weezenlyk niets laags , niets
onwelleevends behelst, dat het geen daad, geen woord ,
geen oogflag, geen gedagten vordert, over welke gy re.
den kont hebben, om u , in eenig gezelfchap, of by eenige gelegenheid , te fchaamen. Ik hoop desgelyks, dat gy
ons, in het voordraagen van ons plan , niet ftrikt zonder
noodzaaklykheid, of itreng zonder oorzaake , zult vinden:
Wy zyn gereed, Jonge Heeren, alle voeglyke infchiklykheid te betoonen voor de zwakheid der menschlyke
natuur, die wy zelve omdraagen , als die herdenken ook
jong geweest to zyn. Wanneer de duidelykite regels
van pligt ons noodzaaken tc beltraffen, en onze waarfchuwingen onderfchraagd worden door de ontzaglykfte
ftaavingen van den Gocisdienst , zelf clan zullen wy tragten ons vermaan met tederheid te verzagten, en u overhaalen onze leering aan te neemcn , door edelaartige beweegredenen: altoos zal het ons fmerten, wanneer wy
het noodzaaklyk vinden zulks aan te dringen door min
aanvallige bedenkingen: dan nooit zullen wy de bonding
van een ftrengen Zedemeester aanneemen , of den ftyl
voeren der zodanigen, „ die over uw geloof zoeken te
9> heerfchen, in ftede van medehelpers tc weezen tot
3/ uwe blydfchap."
„Gy , myne geeerde Toehoorders , maakt cent: groote,
weezenlyke en zees aanmerkelyke hoofdtak uit van het
Menschlyk geflacht. Gy zyt aan de Zamenleeving verbonden , door duizend fterke en duizend tederc bander,
en deeze ftaan tc verinenigvuldigen. De hasten uwer
Ouderen, Blocdverwanten en Vrienden, kloppen op dat
oogenblik van bezorgdheid uwenhalven. In uw lot is
her lot van veclen opgeflooten. Gy hcbt het in uwe
rnagt ontelbaare, onuitfprecklyke en onnadenkelyke zege-
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geningen of onheilen te verfpreiden. De uitwerkzeis
uw byzonder gedrag zullen voorchrengen , op de 1,;e.
venswyze, do gefteldheden, de agting, de rust of het
ongeiule der andere Sete, zyn onbefchryfbaar. Op
heeft uw land een onverciuldig oog gcflaagen, verlangende in u haar hoop, haare befcherming, haar room to
vinden; wel weetende dat het moot klimmen of daalen ,
naar gelange gy het onderfteunt en verciert , of yerdrukt
en oncluistert. Terwyl ik dus fpreek, verbecld
ik my u opgewasfen te zien tot Vaders, Meesters , Mannen van bedryf, Befchermers en Voogden der Jeugd,
tot Geneesheeren, Regtskundigen, Godgeleerden, Overheden , Regters, of, om 't al met den woord to zeggen,
tot nuttc Leden van een grooten Burgerftaat, in alle de
onderfcheide rangen , tot weiker vervulling de volgende
tyd uws leevens u zal roepen. Wanner uwe Voorgangers dit tooneel verlaaren, wanneer zy niet langer voor
de woelige bedryven des leevens gefchikt, of door den
dood weggerukt zyn, moot gy hunne plaats bckleeden ;
het beloop der wercldfche zaaken gaat in uwe handen
over. Ten opzigte van veelen is 'er recien om te veronderl'tellen , dat het grootfte tydperk uws leevens nog
voor de deur ftaat. Maar wie kan zeggen, hoe zecr de
geneugten of de fmerten •claar van kunnen vermeerderd
of verminderd WOrtieD , door uw tegenwoordig gedrag?
Wanner de gebeurtenisvolle gefchiedenis een elude genomen heeft met uw leeven , zal ze wederom in owe nakornelingfchap begianen. Uw invloed, myne Vrienden ,

flrekt zich uit tot volgende eetn,ven. Ontelbaare goIlachtcn zullen, in Beene geringe maate, hunne gcaartheld en character, en gevoIglyk hun geluk of elende,
ontleenen van het gedrag , 'c gees gy Icidt, en van de
beginzels die gy voortplant. Indien de naagedagtenis
uwer naamen do volgende tyden bereikt, zult gy als Weldoenders des Menschdoms gezegend, of ais Pesten van
't zelve gevloekt worden: en, om deeze befpiegeling te
befluiten ; wanneer do wereld van ow gedrag en beginzelen niet 'anger zal hooren, wanneer de wereld zelve niet
nicer zal zyn, zal de eindlyke uitflag, met betrekking tot
u zelven en millioenen uwer medelehepzelen , nict min, een ceuder weezen dan een altoosduurend vcrderf,.of
wig leeven.
„1-Ieeft. do Almagtige u op zo gcwigtig een post ge0o3
field,
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field, zo veele merktekens van Aangelegenheid verleent,
is het dan mogelyk voor oils daar door nice getroffen te
worden ? Terwyl Aarde en Hemel, rerwyl flerflyke en
onflerflyke Weezens, op u het oog geflaagen houden in
angstvolle opgetoogenheid zullen wy dan koele aanfehouwers blyven ? Aandoenlykheid , Menschlievenhcid
en Godsdicnst kotnen hier tegen op."
„ 't Is reeds voor lang opgemerkt , dat, behalven het
verichil van gedaante en voorkomen,. meest altoos ge
noegzaam zigtbaar , de onderfcheide tydperken des
menschlyken.leevekis, van dien tyd of dat de Rede doorbreekt, doorgaans onderl:cnd kunncn worden aan eene
zekere denk- en handelwyze, elk byzonder cigen. Dus
verwagten wy onder anderen ,natuurlyk in Jonge Hee.,
ren aan te treffen, eene leevendige verbeeldingskragt,
cen vatbaar verftanci , een vast gcheugen, cen kloeken
guest, cen vuurigen aart en tedere aandoeningen , cen
ligr.geraakt gevoel van eer en oneer,, een onwederftandlyke zugt tot bedryven van cenen onderneemcnden aart,
eene begeerte om verwondering te verwekken en lof
behaalen, bovenal van wegen hunne braafheid, hunne
dapperheid ., hunne edelmoedigheid, hunne goedaartighcid en andere Deugden van the foort, met eene veragting en verfinaading der tegenovergefielde Ondeugden.
In hun verwagcen wy ook eene flerke neiging tot
uitfpanning, gezelfchap, en navolging , grooten iinaak in
't. leeven, Pcreelende hoop op geluk en verheeve denk_
beelden van de wereld: opregcheid en waarbeidliefile,
zelfs overflaande tot eerlyke eenvoudigheid en ligtgeloovigheid; een geweldige trek tot verinaak eene rustlooze begeerte tot de andere Sexe, met cen hevig verlangcn
haare goedkeuring weg te draagen ; eene onverdule
digheid tegen hedwang, en lust tot wysheid, weetgierigheld , gezetheid op het wondere, het zcldzaamc, het
nieuwe.
„ Maar de menschlyke natuur is vol verfcheidenheden.
In een groot aantal Jongelingen warden veele van deeze
hoedanigheden gehecl met, of in eene zeer geringe Irmate 6 gevonden, en by ;een hunner komen ze te geiyk
even flerk voor. Zelf, daar wy ze in de voile .i,ragt
ontmoeten, zyn ze in zeer ongelyke maaten cinder hun
verdeeld,. en het character der hartsgefteltenisfen , in
onderfcheidc Jong Heeren te ontdeklien, vertoont zien
ou-
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groote verfcheidenheid van gcdaanten en
zamenvoegineen, waar uit cone daar meek oven:et:Itemmencie verfcheidenheid in neigingen en zeden gebooren
words, die ecne zorgvuldige ondcrfcheiding eifchen, in
de bvzondere wyze van elk te behandelen.
„ Ondertusfchen is het aangenaam, in 't algemecn,
op te merken , dat veele van de ftraksgemelde hoedanigheden zeer heerlyke zaaden van vertlandige, Zedelvke
en Godldienflige vardering behelzen: terwyl, aan den
anderen kant, de Vrienden des Menschdoms niet kunnen
nalaaten to be:even, op 't bezef van 't gevaar dat de overige dreigen; een gevaar , oneindig vermeerderd door de
ontelbaare en vreeslyke valftrikken rondsom u gefpannen, in kwaade gezelfchappen, flegte boeken, fnoode
gewoonten; bee valsch belachlyke, de vleiende tong,
leggen u laagen; de flreelingen van onwaardige doch listige Vrouwen; de flegte voorbeelden zomtyds uwer
naaste Bloedverwantcn; de aantokkelingen van Rang en
Overvloed, kunnen u doen vallen ; en, helatts! hoe chicmaals brengt cen jammcrlyk verwaarloosde of kwalyk geregelde Opvoeding u in een allerhaehlykflen {land! Hoe,
in de daad, kan men zich verwonderen, dat deeze alle
bet vuul- en de ieevendigheid, het vertrouwen en de oncrvaarenheid , het gebrek aan agtcrdenken, en dus ook
van waalzaantheid zal ik 'er byvoegen de onbedagte
fchielyldicid en de ongegrondc waan, al te gemeen by
ce Jeugd, ow toeftand ten oiterften gevaariyk en hachDi k maaken."
Deeze gevaaren in 't breecie voorgefleId hebbende,
A, raagt de ernstvolle Leeraar. „ \Vat moeten wy in
deezen doen? Traagheid zal antwoorden: niets, ofniets
van belang. Zwaargecstigheid zal inbrengen, dat 'er aan
de Wereld geen helpen is. Bygeloof zal, op een klaagenden .coon, dezelve ter verdoemenis verwyzen. Dweepery, op een verzekerenden trant, verklaaren , dat Men:and kan behouden worden , zonder het ingewikkeld Geloof in zeker geliefd Stelzel, met volkomene oitfluiting
van alle andcre. - Alaar owe goede hoeclanigheden,
mync geagte Toehoorders, en het bernoecligend vertrouwen op den Almagtigen Formeerder van het menschlyle.
hart, be:ilex:el:gen 011S om eene andere taal te fpreeken,
en te hoopen, dat gy, niette z. ,enitaande de verfehillendheill van begrippen in flukken van ininelvr belang, Met_
LC.
0o
cinder cene
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tegenflaande duizend magtige verlokzelen, „ om de meDigte in 't kwaade te voigen ," niettegenfiaande de ontolbaare fchoonfehynende, maar flegte, keuzen , van weike gy dagelyks gecuigen zyt, zult kunnen overgehaald
worden „ am. het ()este deel te kiezen en , zonder
uititel , hct eenig pad van veiligheid en eer te volgen.
„ Hier toe," this befluit .zvne Eerwaarde deeze Redenvoering, en wy daar mede dit Berigt, „ hier toe
willen wy u aanmaanen n bidden. Indien de gevoelens
van braaf held. en uitmuntcnheid , door den Hemel uwe
tedere gemoederen ingeprent , agting verdienen;. indica,
bet u voege uwe waarcligite en kieschite aandoeningeg
te koesteren; indien de zegepalm, grootmoedig gettree•
hen, u kan bekooren; indien de lof der deugd uwe eer.
zugt kan opwekken; indien eerbaare liefde uwe wenfeben kan voldoen, of de gloed der vriendfchap-uw hart
ontvonken ; indien een deftige en manlyke rol te fpeelen, den voorrang hebbe van eene laage en verwyfde;
indien nederigheid betaa:nelyk en wys is:indicts de Gods
vrugt , de hoogite verpligting van den mei:sell, zyne
grootfle vordering en fterkfle zekerheid zy ; indien 'er
eenige fchoonheid fteeke in aandoenlykheid, eenige zoetbeid in hraafheid, eenige edelheid in een gul gedrag ,
waare aantTekkelykheid in onhezoedeld vertraak, of
eenige ieelykheid en afzigtigheid in misciaaciige inwilliging; indien 'er . lets uitlokkends gevonden worde in collen beminnelyken onimegang, in cene beleefde verkee.
ring ; in de natuurlyke en verkreegene bek,,vaamheden
van een Meer; indien kennis de ziel behaage, en zugt
tot wysheid meer dan een bloote klank zy wil ik tot
de overweeging hier van, en van alles wat hut bemoesii7
Fndst is in 't 'Geloof van dep Godsdiensc, , of roemrykst
In de hoope der Onfterfiykheid, uwe gevestigde aandagt
verzoeken. Over dceze oncierwerpen, en andere daar
aan onmiddelyk verknogt, heb ik voor,, op de beste wyze
my mogelyk, en door de edelfte beweegredenen aangenoopt, tot u te fpreeken. Dat het Opperweezen myne
onderneeming zegene, en my 't geluk fchenke, om tot
ltw geluk mede te wet-ken.

Ba.
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Reknopte opheldering van eenige plaatfen uit het N. T. ,
voornamelyk gefchikt , om eenige donkerheden misvattingen
en verkeerde werkzaamheden van min geoeffenele
' Christenett
to verbeteren. Door c. areINKMAN, Bedienaar van 't H.
Euangelie te Dirksiand en Meliszand. Tweede Stuk. Te
Dordrecht by P. v. l3raam 1780. Behalven het Voorwerk 294 bladz. in gr. oEavo.
't eerfte Stuk bepaelde zich de Eerwaerde Brinkman.

Intot de vier Euangelien , en even zo fchikt by dit twee-

de ter mededeelinge ecniger ophelderingen over de Handelingen der Apostelen, uit welken enige plaetzen op de.
zelfde wyze , ter onderichting van min geoefenden , (*)
toegelicht worden. 't Zal des genoeg zyn, 'er een enkel
ftael uit op te geven, waer toe we 's Mans opheldering
van . Hand. VII. 16, verkiezen; alwaer de woOrden van
Stephanus dus luiden Ende fy wierden overgebracht na Sichenz, ende geleght in het graf; 't welk Abrahanzgekochthad7
de year een fomme gelts , van de fonen Enzmors [des vaders]
Tan Sichem.
Deeze taal van den Geestvollen , en van hemelheerlyk.,
heid blinkenden , Stephanus (a) heeft zo veele en grooce
moeilykheden in zig, dat veele fchrandere Hoofden zig
daarop afgefloofd hebben, zonder ten vollen gerust te
zyn, dat zy den egten fleutel, om dit geheim te openen , gevonden hadden. Wy hebben noch lust, noch
noodzaake voor ons beaek, om alles , wat met eenigen
fchyn door geleerde mannen bygebragt is, te toetfen;
maar wy zullen alleenlyk de voornaamfte zwaarigheden
voorflellen , en die oplosfing, welke ons de waarfchynJykfle voorkomt, onzen Leezeren mededeelen.
„ Dc grootfte zwaarigheden zyn dezen. I. Stephanus
zegt : dat Abraham een graf gekogt heeft van de Zonen Emmors [des Vaders] van Sichem. Maar Mozes verhaalt,
Gen. XXXIII. 19, dat 9'acob , de Kleinzoon van Abraham , by de Stad Sichem, van de hand der Zonen Homers,
des Vaders van Sichem , gekogt hebbe een deel des voids,
dear by zyne tente opgefpannen hadde. In het Clot van lofua's Bock, Hoofdft. XXIV. 32, word dat zelfde niet alleen
Hedend. Vad. Letteroef. VI D. bl. 146.
(4;' Hand. VI. 5, 8, 10 en 15.
o5
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leen van yacob verhaalt, maar ook aangewcczen, clAt atdaar een begraafplaats was. 2. Schync men hier air re
nioeten balluiten , dat Stephanus onder zyne aandachc
gehad hehbe het graf dat yacob b y Sichem gekogt hadde;
hoe kan by dan zeggen dat ook 7acob (b) overgebragt zy
naar Sichem , en in dat graf gelegt zy, daar her uit Gen.
XLIX. 29, — 32. ontwyffelbaar is, dat yacob berray en zy in de fpelonke van Ephrons akker tegen over Mainre, door Abraham gekogt van Ephron den Hethiter? "Lie
dien koop van Abraham verhaalt, Gen. XXIII.
„ Under alle de oplosfingen van de eedie zwactrigheid ,
vindeik de eenvoudigfle en de beste, welke ccleb-noedig
belydt, dat hier verkeerdelyk gefchreeven that Abraham ,
daar bet web waarlyk, volgens Moles en Jofua, 3'acob
geweest is, die by Sichern cenen akker van de Zonen
liemors gekogt heeft. Vraagt gy, hoe komt die fail in
den text? Wy antwoorden, naar onze gedagten , niet ,
door dat Stephanus zig verfproken hcbbe, maar door dat
een minkundig of onoplettend uitichryver zig vergist hebbe,
in to fchryven Abraham, daar Stephanus of Jacob gc,noemt hadde, of, zonder den naain tc herhaalen, d'e
vers 15 genoemt was, gezegt hebbe , in het graf , 't
svelk by (Jacob) gekogt hadde enz. Wy yerblyuen
dat ook onze Bybehhinnende en door gekerde Randtekenaars dic
gevoelen hcbbcn voorgedragen , fchryvende : „ Gen.
„ XXXIII. 19 en Jos. XXIV. 32. word uitdrukkclyk
gezegt, dat Jacob van de kindercn van Hernor, den
„ Vader van Sichein, een fluk Lands gekogt heeft, waar„ om fommigen meenen , dat het woord Jacob uit het
voorgaande vers moest herhdalt worden , en dat bet
„ woord Abraham eertyds in den text iliac heeft
Haan (c).”
Ter wegneming van de tweede zwaarigheid houde ik
deezen weg voor den regtilen en den bcsr, ,n. Dat men
x. vastflelle, volgens Gen. XLIX dat 7acob bearaven
zy, althans voor eerst , nier by Sich,:m in zyn eig ,m graf,
maar tc Machpela , tegen over Mawte, in de fpelonke
door
(b) Hand. VII. 15, 16.
;, (c) Deeze oplosfing het:St ook de zecr gaicerde verkoo.
ten, gelyk oak de kundige Pertaaler van Michaelis Voorb. Got.
gal. in de Voorr. Bladz. XXI—XXIII iii d ‘; aarnet,-liening. InsI;Jyi.S de
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door zynen Grootvader Abralza:zz gckogt. 2. Dat men
dat Stephanus ook niet van `37L..
voorts opinerke
cob vcrhaalt hebbe, dat die begraven zy by Sichern in yacobs graf, maar dit aiiecnlyk Wilde verflaan hebnen van
onze Vaders , van wien b y onnziddelyk voor deeze ivoorden
melding gernaakc hadde. Eene onderfcheiding welke
Stephanus door zyne flenzsleiding , zeer wel aan zyne
Hoorderen te konnen heefc konnen geeven, fchoon dezelve in het fchryven niet uitfchyne (d). Zeker is het
uit Jofua XXIV , dat 7ofe1lts beenderen near Sichenz in den
akker van ,acob overgebragt zyn; dat wil hier ook Stephanus lecren, dat mecie gelchied is, onztrend andere Zonen van Vader ,acob. Ook kan men, niet zonder waarfchynlyncid,cienken,dat Nader Jacob wel eerst in Abrahams fpelonke gelegd zy, maar vervolgens , even gclvk
j ofephs beenderen, ovcrgehragt zy, in zynen eigen akker
by Sichem. Wat men ook verkieze , de zwarigheid verclwynt ten voile (e).
„ Voor ciat znyn Leezer van deezen text afilappe, wilde ik gaarne, dat by twee nuttigc Leeringen mede nam,
Wy hebben overgroote redenen om God te danken,
dat zyn dierbaar Woord zoo ongefclionden bcwaart is, en
dat de Oude Uitfchryvers, en onze Drukkers, zoo gclukkig betliert zyn, dat de Feilen daarin weinigen zyn,
doorgaans in zaaken van minder belang, (getalen en eigen namen ,) en niet onherftelbaar. Daar zoude in alle
Uitfchryvers en Drukkers hykans een wonderwerk moeten
plaats hebben , indicn hun lieder werk van alle znisflellingen
bevryd ware : dewyl nu niemand dic heweeren zal , zoo
kan zclfs de angstralligfle voor (bander van de ongefchondenbeid des Bybels daar met tegen hebben, dat in(n op en1:e1e plaatlen, die andcrs onredbaar zyn, een fchryffeil erken„ (d) Daar zyn mear voorbeelden, dat volgende gezegdens niet
gebragt moeten worden tot alle de Perfonen, die te vorengenoemd
zyn. Zeer waarfchynlylt hehooren daartoe, Math., XXVI. 8.
verge!, met J.)hann. XII. 4. en Matth. XXVII. 44. verge!. met
Llic. XXIII. 39 —42.”
„ (e-) De gelcerde Leezer kan hierover met vrugt inzien frolfii
Car. L,:i,lekker de Republ. Hebr. T. I- p. 1o6 , 167. SpanIrbil in Hist. Jobi p. m. 185-19r, en, dien ik voor alien hadde
m -gen nuemeA,
opus Hist. et awn. L. II. Q. 16. p.
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kenne (f). 2. Hebben de Eerfte Faders zorgvutdig
flehing geinaakt voor hunne begraaving in het Land van
Canaan, pit een vast geloof dat God zyne bcloften, van
dit Land aan hun ten erve te zullen geeven , gewisfelyk
vervullen zoudc , een Christen zal wel doen, van te dinken op en te zorgen voor zyne goede bcgraving, uit een
vast geloof op 's Heilands bclofte, Joann. VI. 39 en 40.
Ende dit is de wille des Faders, die my gezonden heeft,
dat al wat by my gegeven heeft, ik daaruit niet en verlieze, maar het zelve opwekke ten niter-lien dage. Ende dit
de wille des genen die my gezonden heeft, dat een iegelyk die
den Zone aanfchouwt, ende in hens gelooft , het eeuwige levee
hebbe : ende ik zal hem opwekken ten uiterfien dage."
„ (f) Niemand, die zynen Ilyhel opmerkend leest , zal_naTaaten
Drukfouten te ontdekken. Then ik over Hand. VI. 14. fchreef,
zag 1k, dat in myn Bybel van Raveffein Ao. 1661 gr. avo ftond,
„ en dat by de ZEGEN (maar het moet zyn zEDEN) veranderen
zai• " Onder de oude Schryffeileu telle ik,, met de beste
?,
gers, 42 yaren , 2 Chron. XXII. 2. in plaats van 22, 1 Kon.
VIII. 26. Tronias Matth. XXVII. 9. in plaats van Zacharias
Cap. XI. I2."

Traalf Leerredenen van C. BRINKMAN, Bedienaar van 't
Euangelium te Dirksland. Te Zwolle by S. Clement en
Zoon. 1779. Behalven het Voorwerk 405 bladz. in gr.
oetavo.
ne verzameling van gemoedelyke Leerredenen ge.
daen by gelegenheid van komfle tot, en fc.heiding
van, Gemeenten, van bevestiging van Leeraeren, van bezoek aen voorige Gemeenten gegecven , van vernieuwing
des jaers, en van affterving van beminde Vrouwen. Van
ieder dezer foorten behelst deze bondel can dubbelci
getal,

Leer-
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Leerredenen over i Cor. XVI. 23, 24. en Hand. XVI. 9.
co. door A. V. D. COP. Peroepen naar Leeuwarden, docli
te Campen overleeden. Met eene Opdragt en Voorbericht
van A. MANDT, Predikant te Cam p en. Te Annterdant
by J. de Groot 1780. Behctiven het Voorwerk 84 bladz.
in quarto.
In de eerfle dezer Leerredenen neemt de Eerwaerde Vag
A de Cop affcheid van zyne Gemeente te Campen; en de
tweede had by gefchikt tot ene Intreedreden te Leuwarden , alwaer by beroepen was ; doch zyn Eerwaerde werd,
voor zyn vcrtrck derwaerds, door een Kramp-kolyk,
op het onverwachtfte afgefneden. Met derzelver uitgave
verleent nu de Eerwaerde .Mande, aen de ene en andere
Gemeente, en vtrder aen het Aigemeen, ene gedachtenis van dezen braven Leeraor,, die in ene algernene ach.
ting in Nederlands Kerk decide, en dezelve, naer uit.
wyzen dezer Predieatien, in zyne leiding van gedach.
ten , waerdig was.
De Schatten van een Christen, briefs gewyze voorgedraagen ,
door JOHANNA AVINCK Huisvrouw van HENDRIK LUDEN.
Te Arnflerdanz by L. Lambertsz en I. de jongh , 17804
In drie Stukjes , behalven de Voorberichten , te zanzen 344
bladz. in grout oactvo.
Veil Christen als ryk befehouwd, in zyne vereniging
Jut met Christus , in zyne gezneenfchap des Heiligen Gees,
tes, en in zyne kennis en genieting van God, is het onderderwerp dezer Brieven; 't welk Mejuffrouw Luden, vol.
gens hare denkwyze, gernoedlyk en ftichtlyk ontvouwt.
Zie hier, tot ene proeve, bet for barer vergelykinge van
den ryken Christen, met den gelukkigften waereldling;
welke zy befluit met de overweging hunner troostgronden.
,5 Al wat bier op aarde, zegt zy, tot troost en verkwikking kan arekken , in de rampen en ellenden, die
die onderinaansch Leven vergezeilen, zo het troostgron.
den zyn huiten het Euangelium oncleend, zo zyn het
enkel wankelende riettlaaven welke veelal gehaald worcler)
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den uit een verdorven redebeleid , die of uit onkunde
van God en zyn beflaan gebooren worden, of voordvloeijen uit eene floiTche ongevoeligheid. Deze mogen
zomtyds door de verfloktheid van 't gewisfen eenige
fchyntroost verfchaffen, doch het is maar fchyn ; het
ware wezen ontbreekt 'er aan ; dood en ceuwighcid konnen zy niet verduuren.
Maar een Christen , die
in God zelven de gronden van zyn vertroosting gelegen
vind, bezit een uitnemender voordeel, zyn troost heeft
een waar wezen, en blyft beftendig.
't Is daarom ,
dat , hoe meer de dood naderd, hoe meer en vaster by
de onbeweegbaarheid van zyne troostgronden vind; ais
hy dan in 't levend geloof mag {ban , ziet by den dood
Wanneer een arme
met blydfchap te gemoete.
Werreldling, by de bedenking van de naderende eeuwigheld, begint te verhleeken van angst, en ziddert, by
deze geduchte erinnering, „ haast, haast nadert dat
„ vreeslyk oogenblik, dat ik voor myn ontzaggelyken
„ richter zal verfchynen , aan wicn ik hier zo weinig ge„ dacht, en aan Wiens gunst of ongunst ik my zo wei1 , nig hell laaten gelegen liggen." Ik herzeg , wanneet
dezen door angst en vertwyffeling op het felst gefolterd
word, dan ryst de blydfchap Van myn geloovigen Christen ten top; in die laattle uuren'vliegt hy, als 't ware,
den dood met verlangen in 't gemoet, en omhelst denzelven met alle bereidvaardighetd; daar hy hem erkenc,
niet als een vyand maar als een lieffelyke bode, met deze heuchelyke tyding, „ dat by hem nu, nu haast !hat
„ over te brengen in de onmiddelyke nabyhcid, en het
„ zaligst genot van dien God, dien hy hier booven alles
„ heeft lief gehad, en naar wiens onmiddelyke gemeeri„ fchap hy zo lang gereikhalst heeft.” Dus in den dood ,
den bangflen nood, is Gods Zoon hem het leven!
0 onberekenbaar gelukkig Christen; die in 't bezit van
zulke uitneemende fchatten gefteld zyt; welke dood en
eeuwigheid verduuren, ja met den dood overvloedig vermeerderd worden."
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Intrede te Batavia ; nevens eene lnwydings-Redevoering tot de
openbare Lesfen over de Wysgeerte en fraaije Letteren door
J. v. IPEREN AL L. A. Ph. Dr. Lid van verfcheiden
Genootfchappen en Predikant op 1;atavia. Te Aniflerdain
Allart, 1780. In groot octavo 124 bladz.
by
Vaer aenleiding der Textwoorden 2 Tim. i. 7, is de
J- 1 Intreed-Leerreden gefchikt ter behandelinge van twee
hoofdzaken. I Om den: EvangeliCchen Godsdienst vry
te pleiten van die vreeze, welke ten alien tyde den fterklien inv loed op het voortplanten en handhaven der onvernuftige Bygeloovigheid had. God heeft ons niet gegeeven
den geest der vreesachtigheid. II. Om de bovennatuurlyke
zielsverrnogens op te geven, door welken de eerfte Euangclisten, Herders en Leeraers bekwaem gcmaekt waren, on de besten der ftervelingen , uit alle volkeren
gezintheden , tot het belyden en beleven van onzen al,
ierheiligitcn Godsdienst te bewegen en over te halen.
Maer God heeft ons gegeven den geest der kracht , der liefde en der gematigtheid. De befchouwing van dit tweeledig onderwcrp brcngt zyn Eerwaerde kortlyk over op
den tegcnwoc;rdigen cyd; en laet zich voorts breder
nit over zync byzondere omftandigheden , en ernftige
oogmerken; waerop by zyne Lectreden voorts met de
vereischte plichtplegingen fact afloopen.
Wac wvciers de Inwydings-Redenvoering betreft,
derzelver Programma luid aides. „ Alle Weetenfchappen
„ fchakelen zich aan eenen Kitting. Men kan de eene
„ Schalrn niet aantasten , zonder alle de andere eenig„ zints te roeren. Gelukki g e tijden! Thans kan men,
„ zonder veel omflags , ecne ALGEMEENE CELEERDHEID,
3) die volftaan kan , in de Samenleevinge , in den Gods„ dienst , en in alle Bcroepen, zich aanfchafren en magtig
maaken; ten voordeele der MENSCHELYKE MAATSCHAP-.
„ PY , en ter eere van het CHRISTENDOM. Jets dierge33 lyks, in openbaare Lesfen, aan te toonen, en, in by') zondcre Lesfen, in te fcherpen , zal , zoo God wil
31 en wy lees/en, met voile goedkeuringc der HODGE RE„ CEERINGE , nu en dan, de welnseenende pooginge zyn
55 van JosuA van IPEREN, Mcestcr der Vrye Kunsten,
3) Dodor in de Wysbegeerte en Predikant te Batavia.”
Ach-
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dit Pr o gramma gaet zyne Redenvoeriug
voornaemlyk over de gunflige omflandigheden, de gele.
genheden en middelen, in den tegenwoordigen tyd, boven die van vroegere Eeuwen, ter aenkwekinge van alle
Kunften en Wetenfchappen; onder een l aendrang van de
voortreflykheid, en de meerdere gefchikcheid ter bevorderinge derzelver, van de Europifche Christelyke Wys.
geerte , boven de Oosterfche Wysheid zo der ileidenen
en Mahumedanen, in 't algemeen , als wel byzonder boven die der Chinezen , welke velen gansch ten onreg,te,
gelyk hy doet zien, ten hoogften top verheffen. Onder
het voordragen bier van meld by tevens , hoe hy, ter
voortzettinge bier van te Batavia, alles zal aenwendcn,
wat in zyn vermogen is; waervan by zich een gunf'tigen
uitflag belooft; onder de ftrelende gegronde verwachting , dat alle Geleerden in dat Gewest , en byzonder
de Leden van het Bataviafche Genootfchap, hem alles.
zins de behulpzame hand zullen bieden , ter bereikinge
van zyn heilzaem oogmerk. 're weeten , „ eene mer„ kelyke vermeerderinge en befchaavinge van kundighe91 den, onder de aanzienlykfte Leden eene befchaavin.
ge, welke eenen merkelyken invloed zou kunnen het)„ ben, op de Zedelyke Opvoedinge der Kinderen , en
op het vernuftig en geloovig beoeffenen en uitbreiden
„ van onzen gezegenden Godsdienst.”
In beide deze Stukken vertoonen zich alomme blyketi
van 's Mans bekwaemheid en yver, die hem tot lof vex.,
firekken. Ze zyn wel wat omflachtiger,, en bier en daer
in een losfer trans opgefteld, dan men gewoonlyk in ons
Vaderland zou hegeren; maer veelligt komt die manier
van voordragen te Batavia beter te flade. 't Is intusfchen te wenfchen, dat zyn Ed. mocdig voortga, en dat
de vruchtgevolgen zyner onderneminge hem beftendig
AChterVOigeES

aenfpooren !

Perhandelingn van het Geneeskundig Genootfchap , ender dc
Zinfpreuk: Servandis Civibus. • Vyfde Deel. re Amfterdam , by P. Conradi, 1780. 228 blaclz. in gr. Svo.
it boekdeel behelst de drie ingekoomen Antwoorden
op de Vraag, door het Genoodfchap voorgeftel'I
In hoe verre kan een Longteering geneeslyk zyn , en nit wethe
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ke tekenen is zy als zodmig te kennen? De Schryver van het
Antwoord, 'c weik met den Gouden Gedenkpenning is
bekroond, is de Heer c. L. CURTIUS Geneesheer der Stad
Goch , in bet Hertogdom Cleef. De Verhandeling aan het
went de Zilveren Gedenkpenning is toegeweezen, heeft
tot Schryver, de. Heer P. WALCKIERS, praftifeerend Gekeesheer te Leuven. Het Derde Antwoord is door den
Heer C. PEREBOOM, Geneesheer te Amfterdam, aan het Ge7
nootfchap toegezonden. Ons beftek laac niet toe den
Inhoud deezer drie Verhandelingen, en de Wyze, hoe
de Schryvers dit onderwerp behandeld hebben, mede te
deelen. Het fchync ons ondertusfchen toe, dat voornaamentlyk de twee eerfle Antwoorden zeer wel aan
het oogrnerk van de Vraag voldocn; maar wy kunnen
ook niet voorby , aan te merken, dat wy op zommige
plaatfen wel wat meerder juistheid, en duidelyke bepaaldheid, gewenscht hadden. Agter deeze Verhandelin,
gen is nog gevoegd eene waarneeming van den Heer JACOBUS VAN DER LOUT, Geneesheer te Haarlem, wegens
eene gelukkige Geneezing van eene Pasfit Hyfterica, die,
onder zonderlinge ftuipagtige toevallen , eene voltirekte
Stomheid ten gevolge had. Deeze waarneeming is , zo
wel wegens de zonderlinge verfehynfelen, als ook wegens de gelukkige geneezing, zeer merkwaardig.

Proeve van Wynroeykunde, door M. meLLEg gorcmoveerd
Ingenieur; Landmeter en Wynroeyer. Met een T7oorrede
van den Heer A. BRUCMANS Hoogleeraar in de Wysbegeerte en Wiskunde. Te Groningen by H. Crebas, 1780.
Behalven de Poorrede 44 bladz. in gr. cetavo.
Vademaal de Wynroeikunde, of wel, met eerie
meener benaatning, de Roei- of Peilkunde , door
welke men den inhoud der Vaten meet en berekent, zo
ten aanzien van 't Land, als ten opzigte van de-Kooplieden , 'c zy in 't betaalen der fasten, of in de aflevering en ontvangst , van een weezenlyk belang zy., zo is
het wel der moeite waardig, dat Wiskundigen 't 'er .op
toeleggenyom dezelve nog fteeds tat meerder volmaakt,heid op te voeren. Vroegere poogingen zyn in dit geNal van nut geweest; en 't laat zig aanzien-, dat een
thaw;
II. DEEL. ALG. LETT. NO. 13.
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thans vernieuwde pooping van den Heer Muller, in dit
Gcfchrift gemeen gernaakt , en door den Hoogleeraar
Brugmans , als der algemeene goedkeuringe waardig, aangepreezen , (*) daadlyk kan ftrekken, om de peiling, tot
cone meerdere juistheid, dan anders gewoonlyk plaats
heefc, te brengen.
Dc Heer Muller , naamlyk , bedient zig daartoe van den
bekenden , doch bier op vOOr hem niet toegepasten ,
Conchois, of zogenoemden Schulptrek van Nicomedes ; al3
welken hy, onder de kromme lynen , die in dit geval in
aanmerking kunnen komen , den gefehiktften geoordeeld
heeft, om de kromme gedaante der Duigen of te tekenen. Ter ontvouwinge nu, en ter aanpryzinge, van deeze zyne nieuwe manier van den inhoud der eaten te berekenen, bepaalt hy zig in dit gefchrift , (i.) om de natuur van den Conchois of Schulptrek door eene Equatie
open te leggen: hierop toont hy (2.) aan, hoe de inhoud
der Vaten gevonden worde, waarvan de Duigen volgens eene Conchoidale lyn gebogen zyn: en eindelyk (3.)
bewyst hy door proeven, dat de waare inhoud van een
Vat, beter op deeze, dan op eenige andere , manier gevonden wordt. 's Mans voothellingen , wegens dit gebruik en de berekening, zyn duidelyk voorgefteld, en
de proeven begunftigen zyne manier , boven die zyner
Voorgangeren. Eene enkele vergelyking hier van zy genoeg , om de Liefhebbers , als 't ware, tot eene verdere
leezing van dit Gefchrift , en nadere proefneemingen dee.
zer manier, aan te fpooren. Een Oxhoofd , welks
inhoud, by bevinding, liep op 172 Kroezen , (t) zou,
naar de verfchillende manieren van berekening der vol.
gende Heeren , by rekening aldus bepaald worden.
ISI Kroezen maakt verfchil
.
. 12
184 .
.
181 .
•
9
Vol(*) De aanpryzing van dit Stukje geeft den Hoogleeraar, by 't
van dit onderwerp, aanleiding, on; zig in zyne Voorreden beknoptlyk met nadruk nit te laaten over de nuttigheid van
den
het beoefenen der Wiskunde.
(f) Een Kroes is eene maat te Groningen, Welke de Heer
na een zeer Daauwkeurig onderzoek, bevonden heeft, grool
zYn 75. 60385 R hynlandfche taarliagfcha duimen.
Volgens Camus
Lambert
Lulofs
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Vgens Kiiiikenberg 182 Kreezcii : maakt verfchil To
7 '7.cleinan 1 79 .
7
Muller
175 •
3
Naar deeze vergelyking is de rekening van Muller
naast aan de bevinding ;. en op bet bybrengen van meer
proeven van die natuur In dit Stukje, grondt by voorts
de volgende aanmerking, welke hier inderdaad van gek
wigt is. „ De berckende inhoud, zegt hy, welke der
Methoden of Formulen men verkieze, is altoos wet
31
33 grooter dan de waare; dog in dc onze alleen heeft dit
verfchil een zekere evenredigheid met de waare inhoud.
33 Een evenredigheid waar uit men, in alle voorkomende
gevallen, het verfchil tusfchen de berekende en waare
inhoud zo veel kan verminderen, dat het zelve van
33
Been aanbelang meer zy; en dus het cene van het an13
33 dere getrokken, de berekende inhoud voor de waare
mag gehouden worden." By voorbeeld ,
Een Oxhoofd van 172 Kroezen is by berekening 175, verfchilt 3
Een Spaanfchei3oot van 349Kroezen . 354
••
Een Stukvat van 451 Kroezen
• 460 . ,
.
Het verfchil is na genoeg evenredig,
175: 3
354: 6 ruim. dus 348.
3
=
4
60 : 8 omtrent. dus 452. Het Oil175:
derfcheid, dat 'er nu nog overblyft tusfchen den berek
kenden en den, waaren inhoud, is zo weinig, dat het op
zulke groote Vaten niet in aanmerking kan komen.

befchryving en Afbeelding van een Tuimelfchep•Machine ,
dienflig voor allerhande Watermolens , vervaardigt , door
A. F. OORTGYZEN , met oaroi van H. E. G. M. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. Te Hoorn by
J. v. Ophern, I780. Behalven het Voorbericht 42 bladz.
in groot oaavo.
th der Staaten OCIroi, by dit Stukje gevoegd, words
-L de reeds vervaardigde Machine, en 't verdere bedoelde, van den Uitvinder , beknoptlyk aldus befchreeven.
,; Hy, Uitvinder, heeft een Machine vervaardigd, die,
70DIgens zyne opgave, met weinig kosten in de gewoo..
Pp2
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ne Watermoolens geplaatst kan worden; door middel
van welke, by harde winden , bet waater wel Brie en
een halve voet hooger,, dan door middel van een Schap.
rad, kan worden opgevoerd, en zonder eenige de mirttc
tegenkanting , dewelke by een Scheprad altoos plants
heeft , words uitgeflaagen. Deeze reeds vervaardigde
Machine beftaat in vier Scheppers of Tuirnelfehoppen,
van dewelke ieder bevatten twee cubiqsvoeten waater.
Die Scheppers: hangen aan hefbootnen, en worden door
kammen en ftaaven opgevoerd over ecn fchutfel , ter op.
voering van het waater voor hen gefield, alwaar zy dan
bet waater uitgieten. Zy worden door tegenwigt , zonder eenige kragt van de Moolen noodig te hebbcn, opgeligt , en behoeven alleen die zwaartc boven haar tegenwigt , dat zy, van het waater ontleedigd zynde, weder
nederkomen in het op te voeren waater ; 'c welk door
een klap agter in de. Schap loopt; ten welken einde de
Scheppers Itil hangen: 't geen de Moolen aI wederom
van het doen van krachten ontlast, en ook aan een Moo.
lenaar tyd fan, om, zonder dat de Moolen behoeve iii/
te ftaan, of eenige verandering aan de Zeyling gemaakt
te worden , by verheffing of vermindering der wind,
Scheppers af te neemen, en by te voegen , na bevind
van zaaken. Verders is de Uitvinder van begrip, dat
een Moolen zou moeten worden voorzien van twintig
Scheppers; van dewelke vyftien zoo veel waater kunnen
uitflaan, als een Scheprad kan bevatten. Voorts kan het
waater, door 't verhaaken der Scheppers, waarvan 'er,
met de minfte wind , ten minfle eenige in beweeging kunnen blyven, mitsgaders door het verhoogen en verlaagen
van het daar voor te zetten fchutzel, na bevind van zaa,
ken, zelve ter hoogte van zeeven en een halve voet
worden opgevoerd, alles onder het maalen der Moolen
zelve, zonder dat die behoeve ftil te ftaan."
Eene uitvoeriger ontvouwing van dit alles, met aanwyzing hoe deeze Machine gefchikc zou moeten wor.
den, om dezelve behoorelyk te doen werken, in een gewoonen Scheprad-Molen van 75 a 8o voeten vlugt : en
nadere verklaaring van alle derzelver byzondere &den,
mitsgaders van hunne werking, verleent dit Gefchrift :
waarby ook gevoegd is, eene naauwkeurige aft ek ening
der Machine, zo ten opzigte van ieder Stuk op zigzelye
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ye, als ten aanzien van den geheelen toeflel in deszelfs
werkzaamheid.
Naar het verflag dat de Heer Oortgyzen van zyne very aardigde Machine met het berigt van derzelver voordeelen , als ze in an Scheprad-Molen geplaatst words ,
in deezen voordraagt, is dezelve ten minfte we/ van die
natuur , dat ze een nader onderzoek van kundige Liefhebbers waardig zy. Zulks vervrymoedigt hem ook,
om alle de zodanigen uit te noodigen , ter befchouwinge
en toetzinge zyner uitvindinge , zo als dezelve, te Hoorn
ten zynen huize, dagelyks te zien is; verzoekende wyders dat alle de zulken , „ die vermeenen eenige verbee„ tering aan dit Werktuig te kunnen toebrengen, helm
„ zulks in Perfoon of per Misfive gelieven telaaten wee„ ten: betuigende, dat by de verbeeteringen altoos met
„ dankerkentenisfe zal tragten te beantwoorden.”
Inleiding tot de algemeene en byzondere Staatkunde van Europa, door M. E. TOZEN yustitie-Raad en Hoogleeraar op
de Univerfiteit to Butzow. Tweede Deel. Van Groot.
brittanje , Denemarken , Zweeden en Palen. Uit het
Hoogduitsch vertaald, Te Utrecht, by 13. Wild, 1780.
In groot oblavo 362 bladz.
1\l'a het verflag van dit leerzaam uitgevoerde Werk,
met de aankondiging van het eerfte Deel gegeeven (*), {that ons,-nopens het beloop en de inrigting
van dit tweede Deel nicts byzonders te zeggen; dan alleentyk, dat de geagte Hoogieeraar Tozen, in de StaatLundige befchryving van Groot-Brittanje, Denemarken,
Zweeden en Poolen , op dezelfde wyze, en met de eigenfte naauwkeurigheid te werk gaat, die hy, ten opzigtc van Spa* , Portugal en Frankryk, aangewend
lieeft. Men vindt hier des eene wel beftudeerde bef-C louwing van de opgenoemde Ryken, met een oor.
(1,2elkandig verflag van al het merkwaardige dat gefchikt om ons een geregeld denkbeeld van de geiieldheid dier Staaten te leeren vormen. leder deezer
Koningryken levert ons ecn aantal van byzonderheden,
die we den Leezer,, tot een ftaal van 's Mans fehryfWV(*) Zie boven bladz. 74 — 79.
Pp3
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wyze, zouden kunnen mededeelen; don om niet breed
uit te weiden, zullen wy flegts hct oog -than, op eene
byzondetheid, met welker voordragt wy vertrouwen,
ten minften nog al verfcheiden onder Leezeren, dienst
te zullen doen: te weeten het beknopte en duidelyke
berittt, dat ons de Hoogleeraar geeft van 't Parlement
van Groot Brittanje.
Ida aangemerkt te hebben, dat de Engelfche Regee.
ringsvorm haaren oorfprong van de Angelfaxen heeft,
wier Rykstlanden, op zekere tyden, hunne vergaderingen hielden , welken gefchikt waren, om de Koninglyke Magt binnen de paulen der Wetten te houden; meldt
de Hooglecraar verder, dat de Koninglyke Magt in
Schotland, op eene even dergelyke wyze, door den Ar
del bepaald was. Men had des in beide deeze Ryken,
zo lang ze ieder afzonderlyk beheerscht werden, zodanig eene behoedende Vergadering, die den naam droeg
van Parlement, een naam, in oude tydcn, in Frankryk,
in dezelfde becekenis gebruikclvk. Maar teen deeze twee
Ryken , onder den naam van Groot Brittanje, geheel ver.
eenigd, tot een Koningryk gemaakc wierden, verkree.
gen beiden deeze Natien dezelfde regten en vryheden;
en , ingevolge hiervan, werd , uit beide deeze Vergaderin,:
gen, met affchaffing van her Schotfche Parlement, een
gemeen Parlement opgeregt (*); 't welk zedert het Par.
knew van Groot-Brittanje genoemd is.
3) Dit Parlement beltaat, zegt de Hoogleeraar,, uit
den hoogen add', de hooge geestlijkheid , en de afgevaardigden-der graaffchappen en fteden; of, korter : nit de
,geestlijke en waereldlijke Lords, en de Gemeenen. Om die
reden word het parlement in het huffs der Lords , [of het
huis der Pairs] en het huis der Gemeente , of, gelijk men
getneenlijk zegt, in het hooger. en laager Etas verdeeld.
In bet Hoogerhuis hebben allc geestlijke en waereldlijke
Engelfche Lords (a), 'en zestien Schotfehe Lords (b),
zit(*) Men ale het verdrag van vereeniging by nu *ONT Corps
piplom. T. VIII P. I. p. 199.
„ (a) re)e geestlijke Lords zijn de Aartsbislchop,pen van Kanter
bury en Fork , en 24 Engelfche Bisfchoppen. Het getal der
waereldlijke Lords is onzeker , wijl de Koning 'er zo veelen kat/
taken, als by wil. Daar zullen 'er omtrent zoo zyn."
„ (b) Zo veelen zyn 'er , uit kragt van het verdrag van vqteql
iglI2g, 11..:t pal!ement van Groot-rittanie ontvangen,,
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zitting ; in het Laagerhuis de afgevaardigden der graaf.
fchappen, fteden en vlekken in Engeland en Scheiland (c).
De 'Conin g beroept het parlement op zulk een tijd, ea.
op zulke plaats (d), als het hem behaagt. De Engel.
fche geestlijke en waereldlijke lords worden , ieder door
eene bijzondere koninglijke aanfchrijving, beroepen,
de afgevaardigden der Engelfche graaffchappen, fteden
en marktvlekken , op voorafgegaan koninglijk bevel,
verkoozen. Het zelfde gefchied in Schotland, alwaar
niet alleen de afgevaardigden der graaffchappen en fte.
den , maar ook de zestien lords , door verkiezing benoemd
worden (e). Op den dag , die tot de eerfte zitting des
par..
„ (c) De Engel fehe Ieden van het Iaagerhuis zyn de afgevaardigden
Der 40 graaffchappen .
•
•
••
•
So
Der fteden en marktvlekken ....38g
Der univerfiteiten Oxford en Kambridge . .
Der agt zeehavens (the barons of the cinque ports) . x6
Der 12 graaffchappen van het prinsciem Wales . 1z
Der 12 fteden in het zelve . . .
. . 12
10.1.••••••dgegge

De Schotfche leden van het bagerhuis zijn , nit kragt
van het verdrag van vereeniging, de afgevaardigden
Der 33 graaffchappen .
.
.
.
. go
Der Os fteden en vlekken . .
. . xs

513-

11■•■•••■••ft

45
Zamen 558."
, (d) Zedert eenen geruimen tijd In het oud koninglijk pale4
'Westatinfter."
„ (e) Van elk graaffchap (Shire) in Engeland warden twee
afgevaardigden (knights of the Shire) , van elke ftad (City) twee,
welke Citizens , van elke kleine ftad (town) of vlek (borough)
twee, die burgesfes genoemd worden, doch van eenige weimgert
dezer laatiten maar 601, gekozen. De ftad Londen zend vier afgevaardigdeu in het parlement. De 16 Schotfche lords wordent
van de gezamenlijke Schotfche pairs , de go afgevaardigden der
graaffchappen van de lairds , uit derzeiver midden gekozen. Tot do
15 afgevaardigden der fteden kiest Limburg 'er eenen. De ande
le 14 worden van de andere fteden en vlekken gekozen, zo dat
, 4 of 5 to zamen;'er eenen benoemen. ,M1EGE, P. II. Ch. 12.
p. 380. De verkiezingen der parlementsleden gefchieden dikwifia
zonder tgroote verwarringen, wij1 de geese van partiiichap en
in
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parlements bepaald is, verfchijnt de koning in zijn koninglijk gewaad, met de kroon op het hoofd, in het
hoogerhuis, waarin hy de leden der gemeence laac roepen, en door den kanfelier bevelen (f ), hunnen fpreker
te verkiezen , en hem denzelven binnen twee of drie dawn ter bevestiginge voor. te flellen.. Dit gefchied zijnde doer do koning zijne aanfpraak van den thrown aan de
beide huizen, waarin hij hun zulke zaaken voordraagt,
al$ hij nodig oordeelt, en daarop volgt een fchriftelijk
dankadres van elk huis in het hijzonder. Het parlement
pp die wijze geopend zijnde, komt do koning niet we.
der in het parlements-huis, ten ware dat by zeer gewig.
tige zaaken had voor te of om zijne toellemming
tot de gemaakte parlementsakte te geven, of de zitting
te y erfchuiven, of aftebreken , of het parlement te ontbinden (g). Aanftonds na de verzameling des parleIncas, voor dat 'er jets verhandeld word , ja zelfs
your dat de vcrkiezing eens fpreekers geichied, zijn de
lee y en van bet laagcrhuis verpligt , den eed van getrouwheid (h), dice van opperhoofdigheid (i), en den test (k)
of
de kuiperijen daarinnwdewerken. Zie La BLANC, T.
Lfttr.
68 et 83.
„(f) DitTercbied nogthans zotnwijlen door den kanfelierialleen.,
nit kragt eener volrnagt des konings, wanneer dezelve niet in per.
loon in 't ,parlement verfchijnt.
„ (g) Dit alies kan de Ironing ook door gevolmagtigden does.
Wanneer hij het parlement voor een langen tijd laat fcheiden,
Leer bet to prorogue the parliament: en als hij de zittingen van
tot zelve alleen voor eenige dagen dan noenr, men dit to.
adjourn the parliament. Her baffle kan ook leder. der beide hui.
fr.,n, dom. V0010 heeft de Koning, als boven geaegd is , ook da
magt em het parlement to ontbinden, to disflve the parlianknt ; en
als dan, word het laagerhuis geheel gefcbeiden , en tot hex nieuvx
parlement moet cone nielwe vetkiezing gedaan worden: het well
ook met de 16 Schotfche pairs gefchied. Voor het °verge kan dq
finning een parlement niet lairger dan zeven jaren laatea zitren."

„ (h) Oath of allegiance , welken het parlement in 't jaar i6o5
ingevocrd heeft. RAPIN, Vol. VIII. p. 262."
(i) Oath, of fupremacy, die in 1534. ingevoerd is. RAPIN,
FQ't. VII. P. 385:
„ (k) Deeae eed voerde het parlement in 1674 in , om do
Roomsdigezinden van de openbaare bedieningen
to fluiten.
4.1N$ ,r4
3c)8 4c2,
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.te leggen en daarenboven den pretendent of te zwe,
ren (1). De beide laatfle eeden worden ook door do
pairs afgelcgd. Elk lid van het hoog- en laagerhuis,
gelijk ook de koning zelf, heeft her regt om iets voor
te ttellen, op dat daarvan eene akte gemaakt worde (m)_
hulk een fchriftlijk opgeftelde voorflag word eene bill
genoctud. Wanneer dezelve cirietnaal gelezen, overwo.
gen , en door de meerderheid in het een huis goedge4
keurd is, word dezelve naar her andere gezonden, oat
daar toegefternd te worden; en deze toetlemming vol.
gendQ , word zij aan den koning ter goedkeuring voor.
gelegd (n). Na deze goedkeuring beet de bil eene parlententsakte (act of parliament), en krijgt de kragt eener
wet. Eerie bill behelst of bijzonddre of algemeene zaaken , of geldbewilligingen. In het eerfle gevat word zij
eene private-bill , in het tweede eene public - bill, en in het
dcrde eene money bill genoemd , en volgens dit onderTcheicl zijn ook de koninglijke goedkeuringen onderfcheiden (o). De fpreker van het laagcrhuis, moet een man
vnn groote bckwaatnneden en ervarenheid zijn, inzonderheid in parlementszaakco. Zonder hem kan het laagerhuis nicts doen. De kanfelicr is de fpreker van bet
hogrhuis , in 'het welk ook de twaalf regters van-Engeland (*) tegenwoordig zijn, op dat de. lards hen, in
ge„, (I) Deeze cod is zedert 1702. in gebruik. TINDAL 'S continua,'
p. 2 A6. "
Vol.
(ern). Men zie 71.7 confiitution of Engeland, by j, L. do
LOLME. B. H. Ch. 4. p. 207."
tto; Qf RAPIN.

„ (n)
Hij kan ze egter afkeuren, doch dit gebeurt zelden."
„ (o) Bij eene public bill beet het; le roi le vent: bij eene pri,
*ate bill; foit fait comme it est deice: bij eene moneij bill; le roi
rIn.:rcie far loijaux Sujets , accepte leur benevolence, et ausfi le vent.
Maar wanneer de bill den koning nick behaagt , beet bet; le roi
.Vavifera ;. het welk eene volitrekte, fchoon b.eleefde, weigering word aangemerkt. Daar door is zullte bill vernietigd."
(*) Nopens deeze. twaalf regters yen Engeland deelt ons de Autbear war laager, na dat hij van de gemeene Regtbanken gewag
gemaakt had, het volgende onderrigt =de, „ Van deze regtbmken kunnen de zaaken vcor de koningli.ike hooge geregtshoven,
p;rrokken worden, waar van 'er due zijn. Het hof van des
honing! regtbank , daar lyiThaflijke en andere zaaken, waarin de
■••= 0-3-a p..rtij is , gevc.noisd wol;den. z. gut hof ('er gemee-nelt

17) P 5
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gewigtige zaaken s om raad zouden kunnen vragen. De
pairs hebben het voorregt om hunne item door gevo/.
magtigden (proxies) te geven. De leden van het Mager.
buis ftemmen naar hun goeddunken, zonder de coeftemming van hun , die hen afgevaardigd hebben , nodig te
`hebben. Want zy verbeelden .niet enkel dezen, maar
t e zamen de geheele natie. Gedurende de zitting van
bet parlement kunnen zij om geen oorzaak, uitgezonderd hoogverraad en 'andere groote of halsmisdaaden, ge.
vangen gezet, oak niet in regten vervolgd warden. De
Engelfche afgevaardigden moeten op eigen kosten Leven;
maar die van Schotland krijgen daggelden (p). Het
laagerhnis maakt het grootst getal in het parlement uit,
en deszelfs gezag is daarin van groot gewigt (q)."
pleideotif 't mike de zaaken tusfchen de onderdaanen hepleit.
3. Bet hof van den Exchequer; waarin allel zaaken; de koninglijke inkamften betreffende , beflist worden. In elk zijn vier segters,
welken te zamen de twaaif regters van Engeland genoemd warden. Deeze hooge geregtshoven houden hunne zittingen te Wes:Inunfier, en viermaal in het jaar. De twaalf regters doen, twee
en twee, alle jaaren eene reis door alle de graaffchappen des rijits„
1k/elk daarom in zes gerigtskreitzen (circuits) verdeeld is, en hon•
den daarin regtdagen, welken men the Asfizes noemt. In deze/ven warden zo wel de zaaken, die in de vierdendeeljaarfcheregtdagen onbeflist zyn gebleven , als andere b ,rgerliike en Iiifftrafiijko
zaaken, door hun en twaalf gezworenen afgedaan. Zi CFIAMBEZLAYNE, P. I. B. E. Ch. 13. p. 125 , 126. MIECIE, P. I. Ch. n.

p. 261, 262.
„ (p) Over bet parlement in 't gemeen, zie CHAMBEILAYNI,
P. I. B. II. Ch. rt. en MIRGE, P. 1. Ch- 3."
„ (q) ZiC LE BLANC, Min. I. Lett. 21. p. 2611.

Verhandelingen over het Burgerlyke Rechtsgebied , onder de
regeering der Graeven uit de Huyzen ,van Holland,- Henegouwen en Beijeren. Door MR. PIETSR VAN SPA AN
Griffier in den Raede en Leenhove van Braband en Landen van Overmaeze. In 's Gravenhage by J. A. Boa.
vink , 1780. In groot taavo 12,6 bladz.

n,de overweening van het Hooge Rechts gabled , dat de
‘05 Beer ea Mr. van Staarh in eene voctrize Verhande.
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ling befchouwd heeft , (*) volgt in deeze de nafpooring
van het Burgerlyke Rechts gebied , onder de regeering van
die zelfde Graaven ; welk onderwerp zyn Ed. met die
eigenfte oplettendheid en onpartydigheid behandelt. De
hoofdzaaken , 'welken bier omtrent in aanmerking komen, fchikken zig natuurlyk naar de verfcheidenheid der
12.echters ingevolge van bet onderfeheid der gefchillen,
welken in het Burgerlyke voorvielen. Uit dien hoofde
rnaakt zyn Ed. , met dp voortielling van zyn bedoeide,
gepastlyk eene vyf, of wel zes ledige verdeeling. „ Twist/5 zaeken, zegt hy,, van eenige aengelegenheid, ten plat,' ten Lande voorvallende, wierden door de . Hooge Vier,' fchaeren ; die van minder belting door de plaetfelyke
Rechters, afgedaen. De ftedelyke Overheid beoor?
„ deelde de, rechtsgedingen hunner poorters. Zy,, aett
wien het toeverzicht over de Dyken met den aenklee3) y e van dien was aenbevolen, oeffenden desweegens
rechr. Eyndelyk hadden de Geetelyken. zommige
weereidlyke zaeken, welke tot den Godsdienst eenige
,r5 betrekking hadden, aen hunne uitlpraek onderworpen.
Het rechtsvermogen dier opgenoemde Ge)5
rechtsbanken uic 's Lands oude Handvesten na to f1)00■
>5 ren , en dan de algemeene regelen, welke in de Burgerlyke Rechtsvordering des tydes in acht genoment
moeten worden, op to geeven , ['t welk het zesde
Hoofdftuk deezer Verhandelingc uitmaakt ,] is het
„ gewichtig auk, het welk ik thans naar vermogen zal
„ trachten uittewerken.
Naar deeze inrigting, geeft zyn Ed. eerst een afzonzonderlyk verilag van iedcr der vyfopgenoemde Gerechtsbanken, op zigzelven ; met aanwyzinge van derzelver
gezag en uitgebreidheid. Hierop volgt dan ten laatfte
eene beknopte ontvouwing van de voornaamile vereischten der Burgerlyke Rechtsoefening hier te Lande in de
vroegae tyden. En wat voorts het geete betreft , dat
de Lyfaraflyke en Burgerlyke Rechtspleeging met elkanderen gemeen hadden, hieromtrent beroept by zig op
7,yne voorige Verhandeling ; waarmcde dit Stuk vplledig
is. Alleenlyk zou bier nog te overweegen ftaan , volgens
welke Wetten en Rechten oudtyds bier to Lande recite
ecfproken werd; „dan daer de Flea Ten de Oiegel ,zegt
V) Z ig 110

bladz. 339.
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hy,, in het tweede en derde Hoofdftuk van zyne trefFe„ tyke Verhandeling, over. den Oorfpronlc en Historie der
full( reeds voldongen heeft,
„ Vaderlandfche Rechten ,
Het
.35 acht ik zulks ten eenen maele onnodig. "
doorbladeren deezer Verhandelinge zal, den Liefhebberen onzer oude Vaderlandfche Gefchiedenisfen , geen
minder genoegen geeven , dan de voorgaande over het
Hooge Rechtsgebied. Eene geleidelyke ontvouwing van
't Burgerlyke Rechtsgebied toch is niet minder opmerkenswaardig; en de Heer en Mr. van Spaan heeft dezelye op zodanig eene wyze uitgevoerd, dat ze daadlyk,
in verfcheiden byzonderheden, ter ophelderinge van dit
onderwerp ftrekke. Om dit een weinig nader onder 't
oog te brengen , zullen wy den Leezer hier mededeelen, den hoofdzaaklyken inhoud van 't geen zyn Ed.
voordraagt , ten opzigte van de Stedelyke Overheid;
doch om dit Artykel niet te breedvoerig te maaken, zallen wy het meerendeel van 's Mans bewyzen, voor zy..
ne ontvouwde byzonderheden, agterwegen laaten ; verwyzende den onderzoekenden Liefhebber daaromtrent tot
het Gefchrift zelve.
Met den aanvang gemeld hebbende, hoe blykbaar het
zy, dat de Graaven aan de Stedelingen een Rechtsgebied
over Burgergefehillen verleenden, toont by verder aan,
hoedanige fchikkingen. zy beraamden am den Steden
het duurzaame genot daarvan te verzekeren.
Ten dien einde werd gelyk zyn Ed. in de eerfte,
plaatze opmerkt , in de Steden . een Schout aangefteld.,
Deeze Amptenaar was, by den aanvang zyner bedieninge, gehouden met plechtigen Eede te flaaven ,dat by der
Steden voorrechten bewaaren , en een iegelyk recht zou.
doen. Ook hebben de Graaven, by onderfcheiden HandVesten , zorg gedraagen , dat de Schout in alien deele
zyn plicht zou volbrengen, en den Steden niet hinderzyn. Naast denSchout , vervolgt onzc Autheur,
Waren de Schepenen, aan wien, als. de oudfle Stedelyke,
Overhcid , de macht gegeeven was, om, benevens hem „
Keuren tot welzyn van de Stad te maaken, die egter
maar voor een jaar, (en zomtyds flegts voor een half
jaar ,) duurden , en nimmer tegen het recht der Graaven
ftryden mogten (*). Byzonder was aan deeze Sehepe.
nen
3,

(*) De bewyzen van 411 itede,lyk, voorrecht, om, bebouthra.
bkt
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nen het Rechtsbellier aanbevolen, en zy fpraken , ter
mai:lisle, van den Schout , rccht over alle twistgedingen,
tusfchen hunne poorrers voorvaliende.
Voorts licten de Graaven, gelyk Mr. v. Spann verder
meldt , ook niets onbcproefd , om het gczag dier Stedelyke
echtbanken te ttyven : eene geregelde Rechtspleeging in
Zy verboden daar.
de Steden was hun hoofddoel.
om alle fchadelvke twecgevegten, de bronnen van zoo
vecle verwarringen in de middeleeuw. De wederfpau
nigheid tegen Schepenen, hen te lasteren, of op hunnen
eed to fpreeken, wordt in de Stedelyke Privilegien als
geen gering wanbedryfaang,emerkt. Ook waren de Schepenen der Steden, ten aanzien van hunne rechtsoefening,
in de onmiddelyke befcherming der Graaven, die hen
voor alle geweld en overlast , in de bediening van het
recht aangedaan, kragtdaadig beveiligden. En eindeiyk
ging het Stedelyk Rechtsgebied den Graaven zo zeer ten
harte, dat zy, wanneer het zelve to kort fchoot, al hun
magt en gezag , ter handhaavinge van 't zelve, gaarne
te werk itelden.
Met zulke luisterryke voorrechten begiftigd, vervolgt zyn Ed., waren de Steden van den Rechtsdwang
der Hooge Vierfchaaren in Burgerlyke zaaken, zo raszy
Stadsgerechtigheid bekomen hadden, ontheven. En menzou met grond mogen gisfen , dat , wanneer in de Hand-.
vesten der Steden , by voorbeeld van Rotterdam , 12 Aug.
1412. § 8. (Zie MIERIS Charterb. d. 4. p. 211.) gezegd
wordt: „ Item foo fld onfe gewaerde Rechter,, [dat is,
„ de Schout ,] ter Vonnisfe van Schepenen binnen onfer
„ Stede berigten , na den regt van onzen Stede, alle fa„ ken, die binnen onfer Stede gevallen of gefchi en mo„ gen , ook wat fake dat zyn, fonder hem iemand anders
„ hem
„ het Graeffelyke gehied, keuren te maeken, zyn in menigte aen.
gehaeld in de Obferv. over DE CROOTS Inl. d. r. bl. 12 en d.

„ 4. lei. 191. Intusfchen fchynen de Graeven in laetere tyden be.
„ geerd te hebben, dat hunne Schouten Beene Keuren, door 'de
„ Gerechten der Steden gemaekt, zouden goecikeuren, voorenal,
„ eer zy die aen den Graef en zynen Raed aengehracht hadden.
„ Men zie de gifte van let Schout . Ambacht te Delft; 26 Juny
1408. by MIERIS Charterb. d. 4 bl. 1o5. Men leeze en herlee.
„ ze voorts op dit Stuk de uitneemende aentekening van den HeeZ
,, V. D. WALL. op de Priv. Van DORD. N. 23.”
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$, hem daeraf cc bewincien ," wel ciegelyk daarmede ook
bedoeld word, plc uiffluiting, van het Rechtsgebied der
Hooge Vierfch.:aren over Burgerge (Chiller'. En hierom be.
oordeeiden ook de Stedelyke Reehtbanken die twistgeciingen , welken, op her platte Land voorvaliende, ter kennisfe van de Hooge Vierfchaaren, en Met van de Nederrechters , fionden.
Wat wyders den Band der Perfoonen betreft, hieromtrent kon , zegt onze Authcur, in de Steden weinig of
geen verfchil vallen , daar ieder poorter een vry Man,
was : en het verkryeen van Stadsrecht bevrydde de In,
gezetenen, tegen het opbrengcn van eene jaarlykfche
fomme gelds, en het leveren van eenige Manfchap, van
alle Hofdientten. Ja de Graaven bevorderden zelfs zo
zeer den aanwas en bloci der Steden, dat zy een dienstman , die jaar en dag ongemocid in eene Stad gewoond
had, vry verklaarden. Indien 'er egter over den
Rand of geboorte der poorters eenig verfchil viel , zal
zulks, buiten ,twyfel, door Schepenen beoordeeld ge.
weest zyn.
De Beer en Mr. v. Spun telt verder onder de voorrechten der Stedelingen , boven die van het platte Land,
in deeze dagen, de volgende byzonderheden. -- Het
toeverzigt over der Weeskinderen goed, en de berechting van de kwaade behandeling , door derzelver Voogden hun aangedaan, op het platte Land aan de Hooge
Vierfchaaren aanbevolen, werd door de Graaven aan den
Stedelyken Rechter oudtyds mede toegekend. — Veel
minder waren de poorters der Steden genoodzaakt, om.
tegen de aanfpraake, die men op hun onroerend goed
aakte, zig buiten de plaatze hunner wooninge, even
gelyk de •pgezetenen van het platte Land, voor de
Hooge Vierfchaaren to verdeedigen ; daar in de Steden
vastgeftelde Rechtdagcn bepaald waren, op welken over
den eigendom van Huizen en Erven gedingd werd.
Bet was ook in de magt der Stedelyke Overheid, on)
hunne poorters betering van het ongelyk, en den boon,
zo zy dien geleeden hadden , to doen erlangen. En het
is nit dien hoofde, dat in de onderfcheidene Handvesten
op iedere fchampere bejegening niet .ilegts eene breuke
voor de Hooge Overheid, maar ook eene boete, ten
voordeele van den beleedigden, vastgefteld werd. Was
ten poorter gekwetst, de begrooting der fmerte, hem.
daar-
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aangedam, en welke vergoeding by ter diet
zaake vorderen kon, werd door Schepenen zyner maalitede
beflist. De naauwkeurige Mr. 'an Matthysfe zegt daar.
om te recht „ fmarten van buten grooten alleen in der
Steden die Scepenen ende Mannen te Lande
Zo zeker was het , dat alle die Burgergefchillen, welken,
op het platte Land, door de Hooge Vierfchaaren be.
recht werden, in de Steden by Schopenen Vonnisfe geeind werden: want, of wel by Been uitdrukkelyk Hand-.
vest aan de Steden de kennisneerning over het verzuirn
der poorters, om, des ontbooden zynde, ter Heirvaart
te komen, toegekend worde, vloeide zulks nogtans tat
den aart der zaake zelve wort: Daar de Steden, by
haarlieder Handvesten, verpligt waren, om den Graaf
met cen zeker getal van Manfchap te dienen, moest het
dus aan de Stedelyke Overheid vrygelaaten zyn, hunne
onwillige poorters daartoe te noodzaaken: 't welk ools
eene oude Keure der Stad Haarlem van 8 April 1393.
ten voile bevestigt. Zie van ()OSTEN de BRIAN Gefch.
der Stad Haarlem. d. 175. Hierbenevens
haddep de Graaven, door verfcheiden Voorrechtsbrieven, behoorelyke fchikkingen gemaakt, tot bevordering
van den Koophandel, die in de Steden voornaamlyk gedreeven werd; als mede on) te bezorgen, dat de poorters des te gerceder aan hun deugdlyk agterweezen,
welk zy van buitenlieden te eifchen hadden, geraaken
konden. Ook waren 'er, tot meerder gerief voor de
poorters, en om de invordering der onderlinge infchul.
den hun des te gemaklyker te maaken, in zommige Stem,
den drie of vier Jaargedingen ingefteld, waarin , over allerhande fchuld, kort en onvertogen recht gedaan werd.
Deeze was de treflyke inrigting van het Burgerlyk Rechtbeftier in de Steden Kan Holland en Westvrieiland; en, daar het houden der Hooge Vierfchaaren,
floor onwilligheid van Welgebooren Manner), orn het
Rech-

daardoor

P9

„ (*) Pol. Reg. der Stad Rrielle bl. 255. waer by met veel oordeel onderfcheid maekt, tusfchen het bezien del Wonden door

3', den Chirurgjm, en het bepaelen der vergoeding veer de gelee-

„ dene pyn door den Rechter , welke laetfte by finaitert van ba;, ten noemt. Men zie ook het fiantiver; aan Loychn 1166. by
v bums Charterti. d. A N. $44.7
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Rechterampt waar te neernen , niet zelden vertraagd
werd, mogten de Stedeiing,en zig boven de Landlieden
op eene welgeordende en fpoedige Rechtspleeging beroemen. - Vocg hicr by, dn ., althans in de vrocgfIc
tyden, de Burgergeichillen, door de Schepenen der Steden, by eindoordeel afgedaan werden, en dat 'er van
hunne gewysdens geen beroep viel.
Op eene hieruit ontflaane • gedagte, dat de Poorters
der Steden, uit hoofde van dit voorrecht, aan de Stedelyke Rechtbanken gegund, gevaar liepen, om door
orikunde der geenen , die het vonnis ftreeken , in hun
goed recht benadeeld te worden, brengt eindelyk zyn
Ed. ons, ten dien opzigte, het volgende nog onder het
oog.
By de Graaflyke Handvesten was zorg gedraagen, dat,
Waar,, in moejelyke Rechtszaaken, der Sch'epenen kunde
en wetenfchap faelde, zy, door den raad van wyzeren,
in de ,uiting van het Vonnis voorgelicht konden worden:
by voorheeld, die van Gouda door die van Leyden, die
van Schiedam door die van Dordrecht, en zo ook in
meer andere Steden. Deeze gewoonce, om in duistere
gefchillen andere Rechters ,door hunne meerdere Rechtskunde beroernd, raad te pleegen, was ook in die tyden
volftrekt noodzaaklyk. Daar men in alle zaaken, in de
Handvesten niet uitgedrukt , 's Lands oude herkomen
en costumen volgde, is het ligt te begrypen, dat de
Rechters der oudfle Steden daarin ervaarener waren, dan
die van zodanige plaatzen, welken eerst met Stadsrecht
begiftigd werden. Het is des niet te verwonderen , dat
men, in de vroegfte tyden, zelfs tot vreemde Rechters
zyne toevlugt name; zonder dat egter daardoor eenige
onderwerpin g aan hun Rechcsgebied erkend werd. Dit
ging zelfs zo verre, dat, niettegenflaande de Schepenen
der Steden of Dorpen hun Vonnis by hoofdleering elders
gehaald hadden, het nogtans op hunnen naam uirgefproken werd. - Het beroep uit hoofde van Rechtsweigering, in de middeleeuw anderzins zo zeer gebruikelyk , kon in de Steden minder te pasfe komen, daar
Schepenen telken jaare met heiligen eede belooven moes.
ten , Recht te tuigen, recht te zegelen, recht te wy.
3! zen, tusfchen twee Man, taal, pa inhoud der nand.
liefde , nyd, heer,t
35 vesten, " en dat niet na te laaten ,
fchapsgebod,noch angst van den lyre. En cen poorter , aan
wier2
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wien recht geweigerd was, mot alle Rechtsplecging
doen fthaken , tot tyd en wylen hem recht sredaan ware.
Vergat iemand der Stedelyke Reenters zo zeer
zyn ced en pligt, dat by uit eigenbelang en om geldsgewin een onreehtvaardig vonnis gaf, ook daar tegen kon
men by den Graaf herftel erlangen. 'timers hebhen de
Graaven , van welken de Steden hier te Lande, zo als
elders in het Franfehe en Duitfehe Ryk (*), haar rechtsgebiecrontleenden , by derzelver Handvesten diergelyke
gevallen aan zig voorbehouden. Fn na dat de Vorilen
uit den Huize van Beijeren de regeering deezer Landen
bekomen hcbben , fehynt ook de beroepelykheid der
Stedelyke Vonnisfen , ten minflen de gewoonte, om, zo
men zig daardoor mcrkelyk vcrongelykt rekende, die
ten Hove nader re doen onderzoeken , allengskens ingevoerd te zyn" (t).
„ (*) Over deeze floffe verdient nageleezen te warden de ken„ rige Verhandeling van den vermaarden A. CONKING de Urbibus
„ Germania. §. 73, 106, No ;118 r19 en 127. En in de Hand„ vesten , ten opzichte van Holland en Westfriesland, zyn de be„ wyzen daarvan overvloedig voor handen.”
„ (t) Zie de keurige Aantekening van den Heer v. D. WALL
5> op de Priv. van Dord. Id. 24.”

De (Jude en Hedendaagfche Kerklyke Gefchiedenisfen, van wylen

den Hooggeleerden j. L. MOSHEIM , Kanfeller der Hoogefchoole
te Gottingen, van den Aanvang der Tegenwoordige Eeuwe , tot aan
het zes- en zevenfligfte jaar derzelve , vervolgd ; of Proeve eener
volledige Kerk-Historie der Achttiende Eeuwe. Door j. A. c.
VAN EINEM , Predikant to Genthin en Rotzdorf. Uit het Hoogduitschvertaald. Tweede Deei. n Utrecht, by A. v. Paddenburg,
en to Amfterdam, by W. Holtrop. In gr. 8vo. 517 bladz.

verflag van het Eerfle Deel deezer Proeve eener KerkgefchieO nsdenisfe
van de Achttiende Eeuwe (*), heeft onze Leezers ge-

noegzaam den aanlee en aart daar van vertoont. Het toen aangemerkte geldt ook omtrent dit Tweede Deel, in 't welk de beleezene VAN EINEM denzelfden voet houdt, en op veele plaatzen
Diet van langdraadigheid kan vrygefprooken worden : welker verdrietlykheid vermeerdert door eene vertaaling , die vloeibaarheld, cierlykheid, en, Diet zelden, duidelykheid ontbreekt. Hier
van voorbeelden op te haalen , zou weinig moeite kosten; doch

wy
(*) Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef hier boven ,b1. 298. enz.
II. DRILL. ALG. LETT. NO. 13.
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wy zullen 'er ons niet Mede ophouden. Mar ]sever den Hoofdin.
bond van dit Deel aanwyzen , en den enkei Calk ter Proeve Inc:de
declm.
VAN EINEM, in het voorgaande Deel, de Algemeene Kerkgefchiedenis , of derzelver nor- en Nadeelige Lotgevall'n, gelchetst
fi ebbe.nde, gnat, met dit Deel, over tot do Gefchiedenis der Byzondere Kerken, en vestigt ecrst hot cog op de Proegere Kerken,
waar onder de Roomfche Aerk de eerfte plaats, en vetre het giootfIe gedeelte deezes Books beflaat.
Van de Pausfen, die, in deezeEenwe, den Roomfchen Kerkzetel beltle,:d hebben, vinden wy eon tamelyk breed berigt: ass mode van den tociland der Monnik• en E!ooster Orden : waar in de
Lotgevallen der yefuiten , in onze Bett y/ zo opmerkelyk, naar
eisch , behande'd worden. - De P:eg,tighedon en Kerkgebruiken ; de Kerktuge; de uiterlyke wasdom en gelukkige lotgevallen
der Roonfche Kerke, vermeldt onze Gefelliecifchryver : ons tevens
eene Schets geeveniie van de Geleerdheid, Geleerden en voornaamfie Schryvers ender de Boonychen; van de verbetering der
Schoolen ; en der Univerfiteiten. - De vermihdering der
Roomfche Kerken , benevens de Poogingen door de Roonlchen aan•
gewend, ow de Proteganten op hunne zyde te brengen, cn ontwerpen van verecniging, maaken goon onaangelegen gedeelte deezes Werks nit. -De vervolging der Disfidenten in Poolen
en der Prottflanten ii1 Frankryk , hrygt haare beurt, en voeglyke
verf van haatlykhe,id.
Den Inwendigen Staat der Roomfche Kerke befchryvende, hrengt VAN EINEM ons onder. 't Doge
Kerk.vetgacieringdn; bet Leerilelzel ; de welfpreekenheici op den
Preaikftcel; do Zedeleer en Gefchilltunde; de Bybelwerken; het
Leeven en den wandel der Roomfchen. - De Gefcbillen in
de Romniche Kerk gevoerd, verhandelt onze Ke:Tgefehiecifchryy es, met eene breecivoerighoid, Welke de.zelve voor den Ploteflantfchen Leezer verveelend maaltc; (loch ,tevens , oin ons,
in veele gevallen, met verwondering to vervullen, over de damen dwaasheid, noch heerfcheude in eene zo verlichte lieuwe als
de ooze.
In het Tweede Hoofdfluk, geefr VAN EINEM ons de Gefchiedenis
der Griekfche en Oosterfche Kerke , en beichryft ecrst den Toe
stand der Griekfche Kerke , under de gehoorzaamheid der Turkerr,
vervolgens onder de Rusfen; en ciudelyk de Onregtzinnige Kerk ;
of Secten. - „Ten opzigte van dit ganfche gedeelte der Gcfchiedenisfe, merkt onze Schryver op, dat van de Griekfche en
Oosterfche Reek, by gebrelt van menivuidige en cchtc be,ichten,
minder is te leezen, dan ecn Lien-,e1Ther haarer Historic wenscht
to leezen; doch mogelyk zo veel, als ter voldoeninge van het
groctst gedeelte onzer Leezeien genoegznam is" Dan eene beknopter behandeling van het Eel fte Hoofdal,k , en Cen rainier ge•
bru:k van do echte bronnen tot het Tweede, die by zelve ann.
wyst, zou aan het wetk eene vocgiyher houding, en rdeerder eonpaa-
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paarigVeids bygezet hebben. Maar wy herinneren ons , dat de
Ge:ecrde VAN EINEM , in het eerfte Deei,reeds nederig verk!aard
heeft. wry willen ons den titel van Historiefchryver niet aanmaatigen. Die is voor ons te groat en te eerwaardig. Wy winen
flegts het ooze tragten toe te hrengen , om een goed fondament
voor come goede gelchiedenis onzer tyden te leggen. Anderen
mogee 'er vervelgens een gebouw op ftigten, 't welk meet even.
redigheid, bevaliigheid en fraaiheid heeft."
Het lust ons , ter Proeve uit dit Deel, een fink van algemeenen
fmaak uit te kiezen , en , met onzen Schryver, den Stan der Geleerdheid in de Roonifche Kerke te beichouwen. Hy laat zich dus
hoo,en: Wat bctrefc de Weetenfchappen en Geleerdheid in de
Roomfche Kerk; men kan Met ontkennen, dat ze , in zeer veele
deelen, tot een veel grooter volkomenheid, dan ooit in deze
cemr, zyn gekomen Men ban dit wel van de geheele Roomiche
Kerk niet zegen. Spanje,Polen, en andere Landen , wierden nog
met eene groote duisternis en ongemeen bygeloof bedekt. Doch
oak in deze Laden bomt men, allengs • verders, en wy hebben
het beleefd , dat de Koningen van Span: en Portugal Academien
der Weetenfchappen, der Historic en Kunfren, in kunne Landen
hebben opgeregt. In Spanje zyn opgeregt , de Koninglyke Spaan-

fche Academie, de Koninglyke Academie der Historie ; de Koninglyke, zo gtmoond- Ferdinandifche, Academie der drie'edele KU0811
der Schilder Reeldhou,r- en Bon ykunde; en de Koninglyke Academie der Artzen te Madrid. Deze geleerde Genootfchappen fleeken, even dis in andc.:re Roornfche Linden byna taxer uit dan de
Univerfiteiten. Oetbrak het in Spanje niet aan de vryheid der
Di ukpe:ste en aan de onofhabglykheil van de Cenfuur der Inquifitie , dan zou de Geleerdheid nog veel hooger klimmen. Maar nu
worden, door doze gob> eken , de werken van vernuft en oordeel
onderdrukt, of te eenemaal bedorven. Men flaat 'er meer over
verzet, dat de Span:aarden in de Kunften en Weetenfchappen,
nog zo verre gevordord zyn dan dat men zig verwonderen zoode, waarom zy niet verder zyn gekomen. Elk Boek meet ten
minften drie vergunningen hebben, vdOr tat het onder de Pers
gelegd worth. Gemeenlyk worth het van even zo veele beoordeelaars van Boeken geleezen, en van alles, dat hen niet aanthat, naauwkeurig gezuivcrd, vtiOr dat het onder de oogen der
Menfehen verfchynt. De Clasfifehe Schryvers, die Cell geleerd
Nan, in de Kouinglyke Bibliotheek te Madrid , opiloeg, hebben
alle, op den titel, de woorden van dien banblikfem, iluthor Damnatus (een veroordeelde Schryver.). Geheele Voarredens zyn doorgehaild. Veele Spanjaarden belyden zejve, dat de verboden Boaken, doorgaans , de leezenswaardigfte waren. Welke florinen hebhen menige Spaanfche Schryvers moeten doorflaan! Wie weet, by
voorbeeld, niet, dat de heroemde JOANNES DE MARIANA tot eene twintigjaarige gevangenis veroordeeld wierdt, en , uit vrees van
ietnand tc beledigtn, zyne Histerie niet heeft mOgeu vcrvolgen?
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En wat moet men daar by denken, dat de Koning zynen OnIerdnanen volftrekt verboden heeft, de Historic van CAREL DEN V
te fchryven ?"
wy vertrouwen, dat 'er zulk een Verbod van den Spaanfchen,
Monarch is, fchoon vArr EINEM ons geen bewys daarvoor opgetft , trouwens dit ontbreekt by we/ meer byzonderheden; doch
het &mkt ons -vreemd dar de Vertieiler, dit te bock ftellende,
niet geweeten of zich niet herrinnerd 't geen in Spanje
onlangs, ten opzigte van ROBERTSON , is voorgevallen: dit halt
eene Aantekening verdiend, en wy zullen het hier ter eere van
den fmaak der Spanjaarden opmerken. RosErrsoN , die , in zyne Gefchiedenis van America, beweert, „ dat de Spaanfchen
„ Iangzaamer hand edehnoediger en onbekrompener gevoelens
„ dan die banner Voorvaderen beginnen te verroonen", ]evert
bier van een doorflaand bewys op, immers melden Brieven uit
Madrid , dat, op den achtften van Oogstma'and des Jaars 1777,
eene Vertaafing van eenige ftukken uit Dr. ROBERTSON ' S Gerchiedenis van America, henevens eene Beoordeeling van dit Werk ,
in eene Vergadering van de Koninglyke Academie d6r Gefchiedkunde voorgeleezen zynde, deeze Academie hem , met eenpaarigheid van ftemtnen, tot Medelid verkooren heeft (het eerfte
Proteflantfche Lid zeker deezer Aeademie :) eene eere hem heweezen, „ ter hetuiginge (dus luidt de verklaaring der Academie zel„ y e) van haare goedkeuring voor den yver en moeite , met
„ welke by zich op de Studie der Spaanfche Gefchiedenis heeft
„ toegelegd, en als eene belooning voor zyne verdienften, van
„ zo veel toegebragt hebben, om dezelve op re helderen , en
„ de kennis daar van te verfpreiden , ander vreeinde Nation,
„ zo door zyne Historie van Keizer CAREL DEN V , als door
„ die van de Ontdekking en Verovering van America: twee tyd•
„ ftippen, welke, in de Spaanfche yaarboeken, de gedenkwaar„ digften zyn, en de vrugtbaarfte in ongemeene Geheurtenisfen.
„ Wyders heeft de Academie een haarer Ledo) benoemd om zyne
G chiedenis van America in de Spaanfche Taale over te zetten.”
In de voorige F,euw, /uidt de gepaste aanmerking van zeker Schryver, zou zyn verhaal van het begin en den voorigang
der Hervorminge, en zyn verflag van de wakkere poogingen der
Castiliaanen, tot verdeediging hunner Vryheid, genoeg. geweest
zyn, om zyne Historic van CAREL DEN V te doen veroordeelen,
en door heuls handen te laaten verbranden, en de menigte van
fcherpe aanmerkingen, over het. Geestlyk , Handeldryvend en
Burgerlyk Beftuur van Spanje , in het beheeren der Spaanfehe
Volkplargingen , zouden ten minften zyne Gefchi ,!tienis van Anse•
rica eene plaats hebben doen krygen, op de lyst der Verbodene

f

Boeken (*).
(*) Zie het Voorberigt des Vertaalers van
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&erica, wear hy,van dien vermaarden Man, eene Leevensfcbets geeft.
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Zodanig lets hadt den Vertaaler, die zomtyds Byvoegzels maakt,
niet behooren te ontglippen; loch by fchynt, op 't geen hedendaagsch voorvalt , niet zeer te letter, anders hadt by van GANGANELLI, in 't breede fpreeliende , ook zeker diens Brieven en 't
geen daaromtrent getwist is, met eene Aantekening verwa2rdigd.
Dan, wy fchryven geene Berisping des Veltaalers, en gaan voort
met het verflag des Gefchiedfchryvers , door deezen nooftett
huitenftap afgebrooken.
„ Te Lislabon wierdt, in het Jaar 1721, door Koning josistxze
V eene Academie opgeregt ; die de Historie moet beoefenen.
In Polen begirt men de Weetenfchappen, in onze tyden, insgelyks tterker to oefenen en de Schoolen te verbeteren. Onder de
Poolfche Kerklyken en groote Heeren, zyn eenige, by voorbeeld
de Graaf mum, met zyn Broeder, welke het bygeloof en de3
onkunde tragten te verbannen, en Licht en kennis in vecle dingerz
te ontfteekcn en te bevorderen. -- In andere Landen der
Roonrche Kerke , inzonderheid in Frankryk en Italie , zyn de Weetenfchappen, in onze tyden, nog hooger geklommen. En het is
cone bekende zauk dat de Roomfche Kerk , in doze eeuw , op
eon tarnelyk groot getal van geleerde, welfpreekende, en bekwaame Mannen roemen kan. Doch alle Weetenfchappen zyn niet,
op dezelfde wyze, beeefend. In Frankryk legt men zig, inzonderheid, alleen toe op de fraaije Weetenfchappen, eenige takken der Historic, de Natuur- en de Medicynkunde.
In Italie, zyn de Gefchiedkunde en de Oudheden byna het eenige, wat mag beoefend worden. Eenige Weetenfchappen zyn
van die natuur,, dat ze, volgens de gronden der Roomfche Kerke,
voor- en omzigtig moeten behandeld warden. De Godgeleerde
Weetenfchappen kan men daar zo niet behandelen, als order de,
Proteflanten. Want men moet zich hoeden, lets te zeggen , het
goon tegen de oude geloofsleer zou aanloopen. Dus moot, in deze Weetenfchappen , de verbetering zeer gering zyn. By de
Rechtsgeleerdheid zyn, in de meeste Roomfche Landen, mode
niet vele veranderingcn voorgevallen. Eu zulks is ook niet wet
mogelyk. Het Kerklyk Recht is 's Pauzen bolwerk; en bet zoude
hem kwalyk bekomen, die 'er eenige verandering in maaken wilde. Gevolglyk moet het by het oude blyven. De Franfchen aheen
hebben, in het Kerklyk Recht, meerder vryheden genomen, dan
de overige Roomfchen. Het Burgerlyk Recht biedt het Kerklyk de
handen, en hierom moot het, in de Roomfche Kerk , insgelyks
zynen ouden ftaat blyven.
„ Maar in de Wi g - en Medicynkunde, in de Historie- en Natuurkunde, mitsgaders in de fraaije Weetenfchappen, ziet men
groote veranderingen in onze tyden. Zn lang als het Ketterierecht nog alle zyne magt hadt, en de Pauzen nog alles konden he.
veelen , wat zy wilden, zo lang moesten de Wiskunftenaars ,
Starre- en Natuurkundigen, by de voordragt hunner Leerrcellingen,
zeer groote omzigtigheid gebruiken. In de voorgaande Eeuw,
aeft
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geraahte de beroemde Florentynfche Wiskunflenair en Starrel tundige GALILAEus A GALILETS, deswegen in handen der
en in groote utheijelykheden, 0111 dat hy opentlyk beweerde, da:
de Zon fiil flondt, en de Aarde rondom dezebe draaide. Dergetyke ftellingen noemde men toen nog Ketteryen. De Groot Hertog van Florence, in wiens dienst deze Man was, hadt veel moeite oM hem uit'cleze moeilykheden te redden , en OALILAEUS moest,
wilde by zyne vryheitl we ierkrygen , zyn fleiling herroepen.
Maar hoe zeer zyn de tvden veianderd! 'Dims flaat het elk vry,
zyne gedagten in deze Weetenfchappen te niten, zonder dat hy,
iviregens zyne leerftellingen, verdriedykheden behoeve te duchten.
„ Met de Wysbegeerte is bet, byna , op dezelfde wyze, gelegen. In de voorige Eeuw moest men, Frankryk uitgezonderd,
nog geftTiadig, filar de oude fchoolwyze philofopheeren; maar in
craze tyden, heeft men van deze flrengheid afgezien, en men heeft
hoope, dat do Philofophie, ook in de Roomfche Landen, veol
hooter trappen zal heklimwen. --. In DuitscWand , begint
men do oude Philofophie te verftoJen, en de meer zuivere to
bevorderen, hoewel het eene bekende zaak is, dat zig de
Landen, zeer merkelyit, door licht en duisRoomfche
en
ternis , zelfs in andere Weetenfchappen, onderfcheiden. P. AN.
nn. GORDON, eon Benedidyner Monnik , en Hoogleeraar in de
Wyshegeerte to Erfurt , Heide de nieuwere "nolfiaaniche Plzilofoplaie boven de Schoollche', hoewel by, cieswegen, verkeerde oardeelen van zybe- Medebroeders moest verdraagen. In Beijeren ,
tragtte oak de Keurvorstlyke Academte de nieuwe Philofophie
uit te treader.' In Frankryk philofopheert men, gelyk bekend is,
vry. In Italie wetpt men, in het Venetiaalfche en Florentynfche ,
meer en meer de Gude bander] af. In de Landen van den Pans ,
gaat men nog omzigtig to work. Allengs zal men, denkelyk, de
Ariflotelifche ilaaverny verbannen. Inmiddels blyft nog ongemeen
veele onkunde in alle Weetenfchappen in de Reonfche Berk overig. gn men moet zig verwonderen, dat aan den 6enen kant eene
menigte Van kloeke, bekwaathe, en fchraludere Mannen opkwaMen , Maar aan de andere zyde 'er eon nag gruotere menigte
Ian blind..., ionkunclige, en bygeloovige M im,en in deze Kerke
23r. Dit kwaad ontflaat maastal van de Roomfche Academien ,
die nog de moeder der oukunde in de Roomfche Kerk zyn. Zo
Lang als deze . vdedfters der weetenfchappen en geleerdheid gecite
meet zuivere en voedzaame mellt aanbieden, zo lang zal do
geleerdheid maar eon zwak kind gelyk blyven. Men laat bet
nog meestal, by het oude berusten. hoewel men niet ontkennen
kan, dat men eenige Roomfche Univerfiteiteu , van welke tyy
vervolgens zullen fpreeken, veranderd en verheterd heeft. Meerendeels zyn die deelen der Geleerdheid, welke in de Roomfche
Kerk geoefend worden , niet op de Univerfiteiten , maar door
andere geleerde en kloeke Mannen, verkterd geworden. Do
voor-
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voornaainfle Univerfiteit , in de Roomfche Berk, i; wel din van
Parys. Duch men heeft daar nog niet zo veal roemwaaldige
fchreeden ge4-dan , als men hadt moeten docn. Die hat hart hebben, nucte veranderingcn en nieuwigheden te maaken, hebben
gemeen veel verdriet. In onze tyder, heeft zig de herGemde
ROLLIN toegelegd, orn de Welfpreekenheld en Weetenfchappen
op eenen beteren voet te brengen. Hy heeft ook met groote
goedkeuring geleeraard. Maar zyne Amptgenooten hebben hem
ook vervolgd, en, hadt by gees fterken arm aan 't Hof gehad ,
den zou by, zekerlyk, in groote moeilyneden zyn geraakt. nit
voorheeld rnaakt de overige Prafesforen ow- en va,-,rzigti,g. Zy
leeraaren daeeom even zu als hunne V('orvaciers deaden. En even
als te Parys , zo is bet ook met andere Roony-che Univerfiteiten
geiegen. De voornaamfte redo daarvan is, dat de nude Acadernifche wetten, die sevens de leerwyze voarfchryven , nog meestal
haare kragt behouden. Dewyl 'er zig de Profesforen naar woeten fchikken, zo kunnen zy niat barer en wyzer leeraaren, Daze oude etten nu itunnen niet wel ,eer worcicn afgefchaft,
vdOr dat men den Pans, ender welken de floogefchoolen flan,
de matt daarotntreut alit:1)gs beneemt, getnerkt , ze als cen gedeelte der Geestlyhheid heft:110=cl worden. En te Rome heeft men
dit arinhartig gtoncibeginzel , daar meet niets worden veranderd,"
----■`-_, ■,,,- -••,_•---

Zedenkundige Grondflelling y n gevolgd , in eene
Zedenleer voor Kinderen. Twee Deel n. Te iimfterdam by M.
de Bruyn, 17 g 0. Behalvoi het Poorwerk 618 bladz. in gr.
odavo.
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een en andermael ons nirgelaten hebbende, over het nut
Reeds
van CELL ENT 's voortreflyke Zedeu/awzclige Lesfen (*), zal 't

niet noodig zyn op nieuw daervan te gewagen; alleen ant ons,
met de afgifce van daze f edenleer roar Kindsren met een Kurt
woord te melden, het gebruik dat men in dit Gefehrift van
's Mans Grondfiellingen gemaekt heeft; en verder can fidel van
de uitvoering zelve te geven.
Gemerk: de Hoogleeraer zich in zyn Zedenkundig Werk inzonderheld de ftuderende Jeugd voorflelde, zo is men , de alge,.mene nuttigheid van het zelve inziende, te rade geworden, bet
enigermate in eon anderen vorm te brengen, am bet ook your
min geoefe.nden, en zeifs voor Kinderen , dienftig te waken. Met
dat bedoelde heeft de Schryver van dit Stuk het 'eu op toeg,eheld , ow het ligtfte nit het zelve by can te zarnelen , en dat
op cue nieuwe en gereed bevatlyke wyze voor te dragen; ten
elude dus ene volledige Zedenleer ten voorfchyn te brengen;
dit
C) Zie lIer12/1,7. Tel,:e;. '.
tici - n- r.
D.
33. Cil III D. 1.1. 453.
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die wel met de grandaellingen des Hoogleeraers inftemt, maer
tevens met vrucht door Mil) kundigen gcbruikt, en door KindeYen gevodd en betracht kan worden. Als zodanig een Gefchrift
maekt hy het, vooral ten gevalle van hun , dien de zedelyke
opvoeding der Kinderen , (een auk zekerlyk van 't grootile gewigt!) reek ter harte gaet, gemeen; !net e::e beknopte aenwyzing, op welk ene manier Ouders , Leermeesters enz. 'er een
nuttig gebruik kunnen makcn; om den Kinderen vroegtydig
do kennis der Deugd in to boezemen, en hen tot derzelver betrachting op to Leiden.
Wet de uicvoering betreft, dezelve is zeer wel gefchikt tor bereikinge van dit loftvaerdig oogmerk; en men mag dos deze Zedenleer poor Kinderen met regt
houden voor een nuttig Huishoek; waervan men zich, naer de
aenmoedigende lesfe van Salomo , Spr. XXII. 6, Leert den jon-

gen de eerge beginzelen, naor den eisch zynes wags; als hy ook
sod geworden cal zyn, zal by 'er niet van afwyken, met ene
ge:vonde hoop op een gewenschten uitfiag kin hedienen.
1\n en ourdecle, wegens do manier van nitvoering, eenigzins nit
hot vo!gen f verllag van den inhoud der voorftellingen nopens
do Neigingen; eon onderwerp, dat, zo omtrent Kinderen ais
itejaerden, wel ene ernftige opmerking vordert.
Met derzelver aenvang word ons ecrst opgeteld ene menigte van
gewacrwordingen , die in onze ziel voortgeplant worden, als
doer zyn fchrik , vreugde , vrees, hoop, zagonoedigheid, wreedheld, enz. enz. enz. Do Autheur merkt daeromtrent verder aen,
hoe het geftel van lichaem en ziel in dezen zawenwerke; als mede dat bet ene, naer de gefchapenheid der zake, meer in 't lichaem , en 't ander wetter meer in de zielhgge. Het ontvoawen van
't goon 'e lichaem betreft voor de Genee4cundigen overlatende,
bepaelt by zich inzonderheid, otn na to gaen, hoe het inwen&g
in de ziel 'er mode gelegen zy; 't welk, gelyk by kortlyk toont,
een flak van ongemeen veel belmg is. Dm , ter duidelyker voordr..gte hiervan , oordeelt hy 't dienftig, nog eerst de voornaemtte
uitdrukkingen, die des aengaende in de Zedeleere voorkomcn,
op to helderen.
„ \We, zegt hy, tot zekere der bovenopgenoemde dingen, bijzonder geneigi is , van zulk een mensch zeggen wij, dat hij eene Neiging hceft voor deze of geese zaak. Gaat deze neiging
zeer verre , zo ontftaat daar nit de Drift of de Hartstogt , bij
wel': woord men zich eene hevige begeerte na eene zaak voorItelc. Drift bevat derhalven cone fterke neiging in zich. Daaruit kunnen wy befluiten, dat de neiging kan toeneemen. Dit
doet zij, en wel gefchiedt dit door eene geduurige gewoonheid;
wanneer ik de zaak beftendig onderhoude, en daardcor zulk eene
vaardigheid *or COQ verkrijge, die inner grooter, en op die wyze
tot eon drift word. Zo heeft iemand eene fterke drift tot het
fpei. 7.ne vaardigheid wordt 'er immer grooter t.0:; ; war de
drift fiat to at; begeette La Wins;.
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Verder duet de Schryver ons gadeflaen, dat die velerleie neigin•
gen good of kwaed zyn , naer de zaktn, omtrent welken zy vetIteren; dat zommigen openhare ondeugden , anderen zwakheden
zyn , en dat 'er oak driften voor het goede gevonden warden;
doch dat men gewoonlylt onder drift iets kwaeds verftaet; als zyndo in 't algemeen eene te fterke aendryving van zekere krachten.
„ Wanneer, naamlijk de neiging , (gelyk onze Autheur vervolgt,)
to verre gaat, wanneer men haar to Berk aanzet, even als een
boog, dien men overfpant , en die eindelijk fpringen meet ; zo
itan zij oak zo verre gaan dat wij haar niet beteugelen kunnen.
De drift tot het goede kan alzo dweperij warden; en deze kan
ienland op \erfcheiden en allerleie zijdwegen Aleiden, zo als dit
ondervinding !cert. 1-let is des altoos bet beste haar in even,
wigt to houden, en nimmer tot cone drift te laten aangroeijen."
(Tit deze voorafgaende aenmerkingen, oordeelt hy, is 't nu
germegnem blykbaer , wet men bed; ele , al men zegt , die
mensch is zeer tot fchrilt , tot zachtakedigheid of rot lief de, en
deigelyken weer, geneigd. Te weten, men heeft daer mede het
oog op eigenfchappen, die onze ziel in zich heeft, welken geed
of kwaed zyn: en als iemand ene Drift of Begeerte nacr enige
zaek heeft, zeggen wy, Hy heeft one Neiging tet dit of dat.
Bier oft leid by af, dat de woorden Neigingen, Driften of Begeertens wcinig oncl.rftheidende woorden zyn; en dat ene hedge
Drift, ene grate Begeerte, ene fterke Ncigirg dat gene flitch-ilia
war wy Hartstocht noemen. Nopens deze Neigingen nu , laet by
zich, ter verdere cnderrichtinge, aldus nit.
„ Alle die menigvuldige Neigingen , welken zich bij de menfchen vertoonen kunnen , zijn niet gelijklijk bij ieder mensch: ten
minften zo veel kunnen wij met zekerheid flaande houden, dat zij
niet bij alle van gelijke fterkte zijn. Wanneer men zichzelven
aandachtig onderzoekt , zal men twealei foot= in zich outdekhem Voor east, zijn 'et zekere neigingen, die bijzonder in ons
opkurnen, en tot welke wij liefst overhellen. Ten tweede vindt
men 'er, die ons geheelenal eigen , of om zo te fpreelten natuur, of van de natuur zelve ingegeeven zijn, en welke in ons ontthan , zonder dat wij het befpeuren. De neigingen daarom, die
wij het !fettle voldaan hebben , zijn geliefkoosde Neigingen. Die
neigh gen welke wij zo hgt en met lust volgen, en die ons als beftendig vergezellen, liggen in de natuurlijke inrichting eener eige
byzondere gefteldheid, of in de natuur °nut ziele, zo dat zij
ons niet zwaar vallen , maar zich ongezocht vertoonen; dit worden
illeigingen van het Gefiel genoemd.
„Is 'er een onder u, Kir-it:then! dat, zo haast het eenen armen
hulp hehoevende gewaar wof dt, terflond buitergewoon geirolfen,
en Com rode is , dat het Met terflond hulp be.wijzen ban , dat aan
zuike lieden gaarne alles geeven zoude, dat tot zijne Ouderen
vliegt, en met alien crust voor den armen om erne gift bidt, zo
Q cl 5
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words u cult van de natuur ingegeeven. Is 'er can ander onder u ,
dat het te„,,endeel bctoont , dat den armen hard afwijst, zich niet
'hat verinurwen, door zulk een gezig,t , maar de deur 'er voor
toefinijt; zo ziet gij dat de neigingen Hitt gelijk zijo. Het eene
geftel was weldaarliee gezindheid en medelijs ! cnd gevoel; het ander geftel was oneevoeligheid. Het eerfle is eciel, het andere
verachtelijk. Het eriele kan te verre gedreven worden, en het
onedele ook, zo dat hat beide eene hertiitocht wordt, die minder of meet fellatio toelyrengt. Steit het gavel dat uw 's Vaders
geftel en geliefkooaie neiging de wcldaedigheid was, meat dat
hij die te verre cireef, en alias wag gaf zich en de zijnen 'er
van beroofd , en daardoor zich zelven , zijne Vrouw en iiinderen , aan den betielzak , en in de ellencligfte owftandigheden
bragt. Is dit nu geene verkeerde hartstocht, die tegengegaan
tnoet worden? Want ik gaa mij zelven, en de mijncn gean mij
!neer aan , dan vreemden. Ik inner niet de laatite gclulikig, en
de eerfte ongelukkig maaken. Maar wie den armen niet zo veal
als hij in ftaat is , of geheel niets geeft., wie zijn oor voor hunne klaeten toefluit; die maakt zijn gemouti ftee:is harder, hij
verdelgt de menfchenliefde, en wordt van tijd tot tijd geduurig
nicer tot een fchandelijk welgevallen aan wreedheid vervoerd.
Is 'er een Kind, dat voor zijne Ouderen groote tederheid hoestart, dat die tederheid aan hen niet gcnoeg weet te betoonen,
alle ogenblikken dezelve met vicientic liefkoozingen overhiadt:
zo vertoont zich dit als een natuurlijk good van het geftel. Zijn
'er andere die dit niet hebben, die knorrig, fluurs en bcesaartig
zijn, die geene waare liefde voor de hunne gevoelen, die hen
geenen vriendelijkcn opflag geeven: zo heeft dit Kind weder
een geheel ander geftel. Vindt men een Kind, dat beflendig
leeren wil, alias tragt te wecten, ne atlas vraagt , leads met , de
vroegfte jeugd alierlei nuttigen arbeid begint te onderneemen ,
flendig in de bocken zit, en zich door niets daarvan laat afieiden;
20 wijst dit reeds, eene bijzondere geliefkoosde neigh g tot oaf:ening aan.
„ Om kort te gean; hier nit ziet gij, hoc ondericheiden de neigingen der menIchen zijn, en hoe wij die , naar heare verfcheidenheid, te verklaaren en te beichouwcn hebben. Gcef 'Naar op
zelven ncht, en dan zult gij veal onaieliken , dat hier op dienen
ken. Vindt gij iets waar toe eij eene bijzolidere neiging hebt ; zo
v/aagt u zelven, vraagt uw Geweeten , of het geed dan wet kwarld
zij? Zockt het eerfte limner meet te verbeteren, en bet laetfte
gheel te onderdrukkcn. Wanneer gij bet nu daar op toelegt,
zuit gij a verwonderen, hoe verre gij het, g;j nog zo
icing zijt, bier in brengen kunt.' Gij zult n verheugen, wanneer
gij eene kwaade neiging verdreeven, en in ha:re pl:iats eene
goede aangenoomen heht. Gij nit het bevinkn , tint hct niet
het zelve is wat men doet. Gij ziet dat nit de neigingen onze
handelingen ontftaan ; naar dat de eerfte goad of lcwaad zen,
won.
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worden het ook de 1an lie. Fiebt gij (led-I:d ye goede neigingen,
da,r uit voorzacr gocdc
vdgen: en z1
zo
is het ook wedcr omge:xtd. Aan zulkc onderz . )ehingen is on1:),:grijpelijk veel gelegen."
Om dit Gerchrift . vuor Kinderen des te gevaliiger te inaken ,
heft mcn 'er ook eenige leerzame Dichtituhi.es hygevocgd,
waervan het volgende, dat ten tytel heeft, illgeateene Gelukzalighad , in dezen nog ter proeve kan itrekken.

Het voorregt dat de Deugd dien geeft,
Die naar heur ,rot en voorfchrift leeft ,
Dat geeft
ook aan ieder een,
Die haar naar zoekt in 't algezneen.
Niets aardsch flond ooit in ons goveld ,
Ons lot Ivor* zonder ons baleld;
't Verkr!'gen ran geluk kost tijd ,
En , bovenal, gelegenheid.
Geboorte alleen brengt ons ten trap
Van doorzigt en van wetenfchap.
Niet ieder een komit dit te baat,
God gaf niet elk een greaten Heat.
Vermogcn, rijkdom , goed en eer
Was aller dtel ook nimmermeer !
Thar deeze in button ned'rig lerft,
Len and,r weer naar hoogheicl fireeft.
Gezondkid , 't aller grootfli goed,
Lliordt ook niet overal ontmoet :
Deez' weigerde natuur dit heil ,
Die had het voor de wellust veil.
Dock does wij 't geen de Deugd gebiedt ,
Reerscht over ons de hartstocht niet,
En zwiigt de drift in ons genmed ,
Zijn wij to vreen bzj weinig goed;
Dan hebben wij een Rental-1,1!
Riertoe float ieder een
lVoch rang, emelt fland onset buiten fiaan
Dit heil gaat alle menfehen,aan.
Bri:-
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Brieven aan een yang Edelman, na dat hy de Schoole verlaten hadt ,
door Dr. BOLTON. Deken van Clarislen. Uit het Engelsch
vertaald. Te Utrecht by M. v. Loopik 1780. In groot oEtavo,
I go blade.
onge'ingen, welken, van de kindfche opvoeding der Ouderen

J oncaaagen, in eene mindere of meerdere maate, ats op zigzelven beginnen te flaan, en hunne eigen openhaare verkeering in
de Waereld aanvangen, mogen deeze Brieven wel eens leezen en
herleezen: weinigen zullen 'er gevonden worden, die 'er geen
daadlyk nut van kunnen trekken. Zelfs zyn ze van die natuur,,
da ze, fehoon inzonderheid voor de Jeugd gefchikt, egter ook
ten aantal van Lesfen behelzen, Ouder van dagen , zig nog
we/ eens leevendig mogen herinneren , of die zy, wanneer ze hug
vroegcr niec voorgeited mogten weezen, wel cons met oplettendheld mogen nagam ; meerendeels zal het met vrugt kunnen gerchk.N.
den. Bi-fchop .802;ran fchryft als een oordeelkundig Zedenleeraar,
zo ernaig als, en Met avenger dan, onze redelyke Christelyke
GJdsdienat vordert : daal benevens is zyne fchryfwyze duidelyk ea
inneemend; bier en daar met gepaste voorbeelden en !charafters
doorv;ogten; 't weik de leezing voor veelen veraangenaamt.
Een voorafgaande Brief, weike als ter inleidinge ttrekt , behelst
eene aanpryzing van den Godsdienst in 't algemeen, en gaat wel
hyzonder over den invloed , dien dezelve natuurlyk op het
menschlyk hart behoort te hebben. Verder maakt de Bisfchop,
in tien agtetvolgendeBrieven,'er zyn werk van, oin den jongen
}leer te wapenen tegen alle verleidelyke Gezelfchappen, waarin
hy mogte vervallen; om hem zig te doen wagten, voor eenige
verbindtenis met kwaad Gezelfchap, en in tegendeel te noopen,
tot een opwekkenden omgang met Menfchen van weezenlyke
kunde en deugd. Zyne nadruklyke lesfen over dit onderwerp
beiluit by zeer gepast in deezervoege. „ indien itandvastig ons te houden in onzen pligt de beste dienst zy, welke
ons gedaan kan worden ;
indien zy , die onze Vrienden
zyn, ons daar in dienftig zyn willen; indien de deugd.
zaamen alleen onze Vriendtn zo zyn kunnen, zo moet onze verkeering vooral met deugdzaamen weezen alle gemeenzaamheid
met ondeugenden moet vermyd worden; hen, die onze deugd
zoeken te hederven, moeten we voor onze vyanden, voor onze
ergfte vyanden houden, zo Tang zy ons pogen te beroven van
den grootflen zegen, welken het in onze magt is te verkrygen."
By deeze onderrigtingen,nopens de Verkeering in de Waereld,
komt wyders nog eene tweeledige foort van Verhande!ing over
de Onmaatigheid in 't Eeten en Drinken. Na eene beknopte
oatvouwing van 't geen de Maangheid, zo ten aanzien van de
hoe-
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hoeveelhei a als van de hoedm i gheid der fpyzen en d r rnken vor.
dent, dringt de Autheur de volgende redenen ten kraatigfle aan,
welken by uitftek gefchikt z n,n, om een ieder van de Onmaatigheid in deeze of te fchrikhen.
Hy, die zyner neiginge ter Bt asferye den teugel viert , maakt zig
fchuldig aan een zeer grof rrnsbruik van de milde gaaven der Veer2ienigheid , en veriaagt zig zelven op de laagfte en fchandelykfte
wyze. Daarbenevens heeft zodanig een de lastigfte ongemakken
en ziekten in t algerneen, en een fpoedig verval zyner kragten ,
aan zyne onmaatigheid te wyten. Zulks raakt het Lichaam; dan,
't geen nog verder gaat, de onmaatigheid heeft insgelyks eon nadeeligen invloed op de Ziel: ze verhindert dikwils het gebruik
van onze edeler vermogens, en is in that dezelven op 't laatst
tnerkelyk te verzwahken. Voeg trier by , dat de bekrompenheid
en engte, tot welken veelen niet zelden daardoor gebragt worden,
hen wel eens tot wa! bedryven doet vervallen , van werEen zy anderzins bet uiterfte afglyzen gehad zouden hebben.
En deeze dingtaal tegen de Brasfery pleit niet minder fierk tegen de Dronkenfchap. Zy tech geeft hem die zig 'er aan fcLul.
dig maakt, eene veragtelyke vertooning. Zo dra wy cos te huiten gaan in 't onmaatigc gebruik van geestryke Dranken, kunnen
anderen weinig vertrouwen op ons ftellen, in zaaken , die geheimbonding vorderen ; en eerlang zullen Guiten en Bedricgers een
groot en gevaarlyk voordeel over ens hebben. Ook ftaan wy,
vroeger of l:ater, bloot voor de kwaade uitwerkzelen, die deeze
toegeevenheid aan den trek tot Drank op ons Lichaam en onze
Ziel kan hebben: wear by nog komt, dat de Dronkenfchap ons
tot veeler leie ondeugden en misdaaden gefchikt en geneigd , en tot
de grootfte Schelmflukken bereid , maakt. Aan het veerftellen deezer drangi edenen hegt de Schryver verder eenige Lesfen, voorhun , die zig gaarne van de Dronkenfchap wagten willen ,
welken by tot de zes volgenden brengt.
„
Mydt zorgvuldig het gezelfchap der genen, die zich daar.
aan overgeven.
. Zit niet lang coder de genen, die in een losbandig !even be.
fiendig voortgaan.
3. Indien gy dikwils bevonden hebt, dat gy u zelven niet meet
rneester zyt, wanneer gy een weinig te veel drank gebruikt hebt,
rroet gy wel toezien, van u zelven altyd veel binnen die maat te
bond en.
4. Houdt den flerken drank niet veer een noodzaaklyk middel
tot uwe verkwikking.
5. Neem dear nimmer uw toevlugt toe , om u te verzetten,
wanneer gy u in zorgen of droefheid bevindt.
6. Weet u zelven altyd eenig werk en nutte hezigheid te vetfchaffen , of eene onzondige uitfpanning te verzorgen, op dat de
tyd n nimmer tot eenen last worde".
leder deezer Lesfen breidt de Autheur beknoptlyk uit; en gemerkt
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xnerkt ons voorgelcomen is, dat de vicrde en vyfde Les aan
veelen onzer Vaderlanderen , hovenal , niet ie veeivuldig ingeprent
kan worden, zo kunnen we ons niet wel onthouden van derzelver
eitbreiding bier nog te plaatzen.
„Houtic, zegt onze Zedenleeraar,, houdt nooit eene zelsere hoeveelheid v fterken drank voor eene hartfterking, of eon nood2aaklyk middel tot uwe verkwikking. De reden, waarom ik deze
vermaring zeer dienftig ache, is, on dat, indict) de hoeveelheid
van drank, zonder welke wy niet zyn kunnon, in den beginnezecr
gemaatigd is, dezelve waarfchyniyk al haast grooter zal worden,
en op 't laatst zo groot wezen, dat zy ons 't ergfte moot doen
vreezen. De oorzaak , waarom de hoeveelheid vernwedelyk grooter' worden zal, is , on dat een weinigje ank, door het gewoon
en dagelyksch gebruik, zal ophouden onze Geesten op to hearer;
en gevolg:yk, wanneer met het drinken van denzelven tech bedoeld wordt de Geesten op to beuren, zullen wy dat op 't
laatst zoeken to doen, door eene veel grootere hoeveelheid van
drank, dal die in 't eerst tot dat einde nodig was.
Vorder kan daze waa;fchouwing dienen, ten elide wy nini.
Bier onzen toevlucht tot r'. en fterken drank mogen neinen ,als cane
pulp, ow ons, in eene droefgeestige luirn,onder de zwarigheden,
of kwellingen, wat to verzetten. Van vrees en zorgen, van vcrIegenheid en te leuftelPgen, van onrust en moejelylcheden is
xiemant Try Een onbedachrz:rm mensch is ongeduldig, by beseert eene fpoedige hulp, of verligting; en, dewyl do geestrylle
eranken daartoe van dienst kunnen zyn, wordt by te rade derzelver kragt to beproeven.
„ Dan , hoe onvcorzichtig zy handden, die door zulke middelen bun geinoed zoelcen te bevredig,en , is allerklaarst. Tanners
wordt door ons zeiven to verzetten ,
door op onze raindoor onze gedachten daarvan of te
pen niet te denken ,
wenden, — do grond en oorzaak van ons verciriet geenzins
weggenornen. In veele gevallen maakt men het kwaad, 't welk
W Y door 'er niet op te denicen heelen wilden , door die levens.
wys zelve, veel ei ger, dan het anders zoude geweest zyn; ja
zortityds gaheel red en hulpeloos. In ails n, hoe minder
ons Brein verhit is, en hoe weer rust en bedaardheid wy behouden , des to beter zyn wy gafchikt om ons zelven te redden; das
te bekwaainer on ens Lego') alle zwarighoden te verzeten, om
voor to komen, dat wy daar Wet woolen ingewi'_keld, of, zo dat
niet zyn kan, ons zelven d,:ar fpoedig nit to ontwikkelen.
„De verligting, welke men door den Drank verkrygt, is flechts
die van cenen Droom; wanneer wy wakker worden, zyn wy wecitron dezelfdcn ; in den cigen flint en onilandigheden , als to
vooren, of inislchien in eiger. Wat zal dan de volgende flap
wezen ? Zo ras de verbazende uitwer:;ingen van den ee,.ton
Drink geciaan zyn, moec 'or eon ander genomol worden; xvaar•
van het zeker gevols- is, Lc men ' or dot mate non gewennen zcaialc,
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dat men de begeerte tot dezelve te vergeefsch za1 trachten te
overwinnen, offchoon zelfs de eerie aanleiding daartoe niet nicer
voorhanden zy. Om hiertegen op zyne hoede te zyn, gelyk het
voor on; alien, en een ieder onzer in 't byzonder, van de uiterfte aangelegenheid is , zo is ook daartoe alleen de zekere
welt, door zulk eene begeerte terftond in 't begin zelfs tegen
te ftaan en te fluiten; door in or;gevallen, of eenigerhande zwarigheden, nooit tot den (bank onzen toevlugt te neemen , maar
alleen tot zulke middeis, welken de Reden en de Godsdienst aan
de hand geeven; de cenigen, in de dead, tot went= men zich
wyslyk , en met een goed gevolg, in alle nooden en benaauwdheden , begeven kan, en welke dikwils krachtig bevonden zyn,
our 'er ons uit te helpen, wanneer het 'er met ons zelfs 't wanhopigfle uitz:et.
„Eon wys Man meet nimmer zichzelven verlaten. Daar zyne
eigene' Itragren te kort fchieten, kan de waakzaame zorg van eene
allesbeheerfchende Voorzienigheid tusfchen komen,en hem nit zyne nooden redden. Maar Tulip en (teen tegen ons verdriet uit den
Drank te halen , is cone geheele verlating van ons zelven, 't is zo
veel, of men onzen ftaat , als gantfchelyk verloren , opgaf;
't is even, als of men zyne eigene voorzienigheid, en teffens a110
hoop op den godlyken byfiand, liet varen."
Wyders verledigt zig Autheur nog, ter verzwakkinge en
afwyzinge van 't voornaamile, dat zommige onmaatige Lieden,
gewoonlyk, ter hunner verfchooninge inbrengen; en vomts beQuit
by zyne laattte afdecling, met eene aanpryzing der foberheid onder
de Christenen, nit de geregelde Wetten veeler ongeloovige Volkeren desaangaande gemaakt. — In deeze laatrce afdeeling waarfchtmrt by ook nog inzonderheid dezulken die juist zo veel en zo
lang niet drinken , dat zy l.m verfland verliezen; man die inn'sfchen meer drinken, dan ter hunner verzwakkinge dientlig is, en
zyne aanmerking deswegens molten wy wet by de bovenaangehaaldo Lesfen voegen. Daar laatende het gcen by zegt van de verkwisting van tyd en middelen, met de nevelNeande nadeelige gevolgen op Lichaam en Geest, die 'er by voortgang nit ontilaan,
krent de aanmerking , die wy inzonderheid bedoelen , hierop
uit.
„ Wanneer wy meer drinl:en, dan genoeg is mu onze Geesten
op te. y ekken , worden maze drifter aangettoken , zo dat wy
niet !anger under den invlocd blyeen van die zachte en hedaarde
gemoedsgeflalte, welke onze eenige veilige Raadgever is. De
eaaste ftap , buiten en hove!) cone verkwikking, is die tot vrolykheid , welke ons vecl vrye en onbedachte woorden duet
voortbrengen , en tot verfcheidene onvoorzichtige daaden vervoert ; welke onzen icostbaren tyd vernielt, niet alleen
teroyl wy met drinken bezig zyn, maar, naardien zy ons hoofd
in kWillOrd4,1 brengr, en ens tot alle inipanning , en opmerking,
tot bezighetlen, — tot eene Haile en naauwkeurige overweeging
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ging van eenige ernftige zaken, ongefchiltt maakt. Zo dra onze Geesten boven hunne juiste hoogte z,n opgeftegen, y in len
wy alle ontwerpen van vermaak en tydkortingen good; wy zyn
voor ernftige zaken onbeltwaam, en de gedachte van zich da
in hezig te houden, kan 'er daarom niet lang huisvesten.
Bovendien , vallen onze Geesten naderhand wecietom neder , naarmate zy in de hoogte zyn opgeklommen geweest. 't Is lig:elyk
te vermoeden, dat men dan, wanneer men ze dus neergellagen
ziet, op nieuw zynen toevlucht nemen zal tot dat gene, 't Welk
men , als een beproefd middel tegen zulk eene hezwaarnis , bevonden heeft; en hierdoor zal men verleid worden , zo niet tot
eene overdadigheid, welke ons van onze Reden berooft, nochtans tot eene hebbelykheid, tot eene gewoonte van overdadig
drinken, welke veelligt verciere fchadelyke gevolgen met zich
Zo wy ons dikwils en by aanhou ienheid tot drinfleept.
ken begeven, als noch onze dorst,, noch de vermoeidheid,
— noch ons lichaamsgeftel dit vordert, hebben wy zekerlyk te
vreezen, dat wy ons, tot de ergfte uitfporigheid toe, aan den
Prank gewennen zullen. Door dikwerf Drank te gebruiken , wordt
onze geueigdheid tot denzelven veel iterker , tot dat wy op 't laatst
niet zo veel op ons zelven vermogen, dat wy de Fles verlateu
zouden, zo lang wy in ftaat zyn dezelve op te ligten."
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I

I het voorige Stuk maekte de Hoogleeraer een aen-A- vane: van zyne berchouwing der Schriften des Nieuwen Verb6nds, van ieder op zichzelve, ten einde deft.
Lezeren ecn oordeelkundig vcrflag te geven, v n deper
foonen door welken, den tyd wanneer , de ge!egenheid
waerby , en 't oognierk- waerrnede , dezelven gefchreeven
zyn; mitsgaders enige aenmerkingen over derzelver in,
houd, en zommige byzonderheden daerin voorkomende,
mede te deelen. Met de uitvoeringe hiervan bragt onze
Schryver het in dat Stuk reeds ter overweginge van enige Brieven van Apostel hulas; en dezelve word in het
tegenwoordige achtervolgd. Op de afhandeling hiervan
gaet hy, naer de gebruikelyke rangfchikking der Boeken des Nieuwen Verbonds , over, ter foortgelyke befehouwinge der Algemeene Brieven, te weten een van
:"acobus , twee van Petrus , drie van yoannes en een van
7tidas; waerby ten laetfte ook nog komu de Openbaring
van yoannes. Nopens ieder dezer Sebriften, van Paulus
en de andere Schryvers, deelt zyn Hoogeerwacrde, gelyk hy gewoon is te fchryven , vrypostig zyne gedachten mede; die hy verder aen den tocts van oordeelkundigen overlaet : 't Welk in dezen nog al te nicer plaets
heoft, gemerkt zyn Ed. omtrent vericheiden ftukken,
hierin behandeld, tot geen genoegzame zekerheid heefc
kunnen l:ornen , ja *el eens geen crap van waerfchynlykheid h eft kunnen vinden , op welke by zich betrouwde : terwyl by zich echter over andere ftukken meet
uitlacc. Onbevooroordeelcle Lezers, die ailes vry,
II. DEEL. AEG. LETT. NO. 4.
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1noedig durven onderzoeken, zullen des bier boven al
een ruimen voorraed vinden, om hunne onderzoek1usc
arbeid te verfchaffen ; zo ze des Hoogleeraers twyfelingen, of ftellige gedachten nagaen. Zie
bier , tot ene proeve, een flukje van de laetfte foort,
dat, by andere behandelingen van dit onderwerp, wel
Bade geflagen mag worden. Het betreft naemlyk de vergelyking der Leere van Paulus en yacobus , over de recht.
vaerdiging door het geloof zonder de weaken , of door het geloof en de werken te gelyk. De FIoogieeraer is van oordeel, dat de gewoone vereenigingen der beide Apostelen
niet gegrond zyn, in derzelver Schriften : en 't komt
hem voor,, dat men die Apostels zelven maer moot hoo-ren fpreken , om alle tegcnzeglykheid te zien verdwynen.
„ 't Is klaarblijklijk , zest hy, dat PAITLUS wanneer
by beweert, wij worden door 't geloof reciztvaardig , niet
bet geloof aan cent: iegelijke menfchelijke of Theologikite waarheid verftaa ; by voorbeeld, niet het geloof,
dat ALEXANDER bij Arbela de overwinning hebbe behaald,
of dat 'er Engelen zijn , of dat de Waereld door God gefchapen zij; maar het geloof in CHRISTUS en in zyne
ofTerhande. Niemand, die het derde Hoofdftuk van den
Brief aan de Romeinen leest , kan daaraan twijfelen, alwaar
PAULUS, kort van te vooren v. 22 , het geloof, waarvan
hij fpreekt, uitdrukkelijk het geloof in j Ezus cnttisius,
v. 2 5 het geloof in zijn bloed , en v. 26 het geloof in JF.zus genoemd hackie.
„ 't Is even zo duidelijk, dat jAcolius , in 't tweede
iloofdfluk van zynen Brief, v. I.I. — 26, van zulk een
geloof niet fpreekt. Het onderwerp (objeEunz) van zijn
geloof, dat ter rechtvaardigrnaaking ontoereikend is, is
niet CHRISTUS en zijne offerande, maar de leere van een
tenigen God. Deeze zaak blijkt duidelijk uit het 19 vers.
JACOBUS beroept zich, om te bewijzen , dat het geloof
zonder werken ter zaligheid niet genoeg zij, op het voorbeeld der Duivelen , die niemand zalig zal noemen : zij
gelooven, zest hij , dat 'er maar een God is, en zij fiddeyen. De dubbelzinnigheid der Duitfche taal verleid bier
menigen leezer, die de woorden , 'dat 'er een God is, van
Gods beftaan verflaat; vermits nochtans veel meer een,
als een telwoord , moet gefchreeven en uitgefprooken
worden, en de ftelling, daar is een God, der veelheid
van
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van Goden tegenoverflaat. Men zal de meening van
jAcorus , en de kragt van zijn bewijs , vollediger inzien,
wanneer men zich ce binnen brengt , dat, volgens de gewoone uitlegging , welke de Jooden van den af godendienst maak ten , en dewelke PAULUS ook ] Cor. X. 19,
2o, 2 goeclkeurt , de Duivel in de afgoden gedient
worde. Deeze gedachte was met de natuur van den afgodendienst zeer gepast. De Heidenen ftelden zich bunne afgoden niet als den allerhoogilen, oneindigen, en
als zulk eenen God voor, die van aile onvoimaaktheid
vry was, maar als Geesten, die in 't midden tusfeheti
Hem en ons zyn, omtrent even gelijk wij over de Engelen denken; en noemden ze ook ex,,,,e;y1z. Nu moet
dat, buiten tegenfpraak, booze., een van God afgevallen Gast of Engel zijn ,die van de menfchen godlijke
eere eischt , of zonder de lIerkfte afkeuring aanneemt.
Deeze Duivels , die als Goden geard worden, zegt JACOBUS , zyn volkomcn overtuigd-, dat 'cr maar an ddnig
God zij: ze zijn in dit auk zoo rechtgeloovig, als men
zich ABRAHAM eenigzins kan voorflellen: maar hunne
werken tlemmen niec met hun geloof overeen, Zy hebben vermaak in den afgodendienst der menfchen, en laaten zich game aanhiddcn. Is 'er dus verre van
daan , dat zij door hun geloof zouden zali worden ;
het vergroot flechts hunne fchuld, en zij fidderen voor
dien God, die hunne leugenachtige godheid verttooren,
en hen zelven wegens de Verleiding der menfchen zal
ftraffen.
Dat dit geloof rechtvaardig maake, dat is, dat ie.
mand reeds daarom een recht tot Gods genade en het
eeuwige leven hebbe , dewij1 hij een Orthodoxe rood
zij , zulks had PAULUS nooit geleerd. JACOBUS moet zekerlijk eenige menfchen kennel], die zulks leeren, want
anders zou hij tegens deeze dwaaling niec zoo ijverig
ftrijden maar dat zijn teen leerlingen van PAULUS, maar
van de rooden (a). Deezen fpraken zekerlijk ook bij
Gen.
„ (a) Het zou crvertoilig zijn plaatfen uit Rabbijnfche Schriftett
aan to haalen , maar ik zal 'er uit PHILO, die met JACOBUS in eenen tijd leefde, een paar bijbrengen. In de Mangeijfche uitgaavo
D. II p. 442. Daarom words gezegd, dat hij het eerso Gode beheld hebbe : want hij had het eerst de vaste en onkeweeglijke fletling 4,
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Gen. XV. 6. en op andere plaatfen , van het geloof,
als het welk rechtvaardigt en zalig maakt , en zelfs
FAMMED heeft dit van hen overgenoomen (b): maar hun
geloof heefc alleen de zuivere leere van God, of mis*hien van de toekomende Weereld, tot earl voorwerp:
Wanneer nu JACOBUS ontkent, dat dit geloof zonder de
werken de kracht hebbe van rechtvaardig te maker:,
zoo doet hij niets inc26.r, dan het Been PAULUS, in het
tweede Hoofdfluk van den Brief aan de Ronzeinen met
andere woorcien gedaan heeft : want dees beweert , tegen
dezelfde dwaaling der a'aoden, dat niet de hoarders der
wet, maar de doenders , voor Gad rechtvaardig zijn,
en dat de kennis der waarheid de zonden der yooden
maar in een hoogeren trap ftrafbaar maakt.
Even zoo verfchiliend bedienen de beide Schrijvers
2ich van het ander hoofdwoord der ilrijdig fchijnende
rechtvaardigen. Dit kan beteekenen iemand, die
te vooren gezondigd heeft; voor rechtvaardig en niet
sneer flrafwaardig verklaaren, dat is, hem de zonden refgeeven. In dien zin gebruikt PAULUS bet baarbiijkiijk
Rom. III, en dan blijkt het, dat ons , uit hoofde van
onze goede werken, welke wij huiten dien verpligt zijn
te doen, de ftraffe der voorige zonden nog niet verfreevan is, dat immers niet eons voor menfehelijke vierfehaaren gefchiedt ; en even zoo min konden de werken
der LivieOfche wet, en het offerbloei der dieren, vergeeving der zonden uicwerken. Ons, die wij veal meet
aan PAULUS Schriften en uitdrukkingen , dan aan die van
jACOPUS, gewoon zijn, fchiet doorgaans flechts de heteekenis van het woord rechtvaardi:gen te binnen, welke
bij PAULUS gebruikelijk, en in onze Theologie overgenoomen is: maar zij is daarom niet de eeniglie. Het
kan immers ook dat oordeel van God beteekenen, waardoor Hij iemand voor moreel rechtvaardig, dat is, voor
een
•9

ling, dat 'er edne hooglte Oorzaak

rad , en alles in de Weereld zorge.

, en dat deeze voor de WeeEn
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ook p. 602,

6o3:."
„ (b) Gelclovigm, wien hij de eeuwte zaligheid pleegt te beMoven , zijn bij hem die genen, die de ddnheid van God beneffens de Orftanding der-dooden gelooven, en ongeloovigen (Cafr

rin) die 4dri van deeze twee Artikelen ontkennen."
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ten heiligen en vroomen man verklaart. Bij voorbeeld,
wanneer Hij van JOB zegt, hij zij geen huichelaar, en
dat zijns gelijken met op garde zij, flecht en recht, godvreezend., en die het kwaaue mijde. \Vie kan JACOBUS
verbieden, om dat woord in deeze beteekenis te neemen ? En in deeze neernt hij he t inderdaad, vermits hij
het door de bijvoeging, en lnj is een vriend van God ge'mama! geweest, verklaart. IVIaar alsdan is niets gegronder dan bij v. 22 beweert, dat geloof en werken (amen
ABRAHAM tot een rcchtvaardigen gemaakt hebben , toen
hij zijnen ZOOII IZAAK offerde. Want hadde ABRAHAM,
bij g zijn geloof in God, dit groote werk der gehoor_
zaamheid geweigerd , zoo zou hij niets minder dan een
rechcvaardige hadde hij in tegendeel zijnen zoon,
zonder geloof in God, of in de almagt van God, weike
hem van den dood kon en zou opwekken, geofferd, zoo
zou hij of een moordenaar, of een fchender van het altaar, of nochthans in zijn hart een godslasteraar geweest
zijn. Want hij hadde God voor meineedig moeten houden, die gezwooren had, hem in ISAAKS nakomelingen
wel te doen, en nu IsAmc, eer hij nog nakomelingen
had , tot een offerande nam.
Uit het geen , dat tot dus vc. rre gezegd is , volgt ntt
ook, dat JACOBUS oogmerk, 'bij het fchrijven van deezen
Brief, geenzins, zoo als men dikwerf voorgeeft , geweest zij, de valfche verklaaring van PAULUS leere voor
to komen. Want het is in het geheel niet de verdraaide
leere van deezen Apostel, maar de gewoone leer der
yooden, dewelke hij even zoo goed, als PAULUS anders
pleegt te doen, betwist. En dit betwisten van hunne
dwaaling was niet eens het oogmerk van zijnen Brief,
maar hij komt bij gelegenheid daar op te fpreeken , tom
hij voor zekere zonden, als voor het onduldige klaagen
jegens God in 't lijden , en voor de verachting der arnien gewaarfchouwt, en daar bij ingefcherpt had, dat
het niet genoeg zij de wet te weeten , maar men most
dezelve ook doen en houden. Het zou inderdaad een
vreemde manier zijn, om het misbruik of de verdraaijing
van eene waare lecre voor te komen, wanneer men zich
zoodanig uitdrukte, dat het den leezer moest toefchij.
nen, als beweerde men juist het tegendeel van die leere
welker valfche uitleggingen men ilechts wilde verwerpen.
Wie dat oogmerk heeft, en niet vijandig wil fchrijven,
r3
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die zal zich wel wachten , van Beene ultdrukkingen to
verkiezen , welke den fchijn eener tegenzeggulijeneid
opleveren; en de leere, welker misbruik hem flechts
haagt , bepaalen of naauwkeuriger verktaaren. Onze
JACOBUS mag de oudere of de jongere zijn, zoo zal hem
wel geen leezer van de Ilandelingen der Apaitelen , zclfs
geen Ongeloovige, zulk eene geticiloc vij4ncii .chap tee en
PAULUS ten laste leggen , dat bij zijne uitdrukki;igen met
opzet zoodanig zou ingericht hebbcn, als of hij PAULUS
leer veroordeele, wanneer hij voor derzclver misbruik
waarfchouwen , of veel mcer van eene geheel andere
leere, welke onder de Jooden bekenci was, wilde fprceken.
Dan ik ga nog eencn flap verder. Ik kan mij niet
voorfleilen, dat JACOBUS zodanig zou gelehreeven hebben ingeval hij ooit den Brief aan de Romblon g,eieezen
of PAULUS gewoone fpreekwijze en tropes pixdio3 gekend
hadde. Hij zou denkelijk wel dezelfde waarheden voorgedraagen, maarze met andere woorden gegeeven hebben ; bij dewelke hij niet den fchijn hadde, van eene
waarheid to ontkennen, dewelke P:131.US als eene grondwaarheid vocrdraagt. Want men kan web den ichijn,
en den zeer grooten fchijn, der tegenzeglijkheid, niet
ontkennen, vermits, zoo veel ik ten minfIen weet, de
vereenigende verklaaring , dewelke ik in 't voorgaande
heb voorgedraagen, zoo weinig door de uitleggeren is
opgemerkt."
Met opzicht tot het denkbeeld, dat JAconus het oog
gehad zou hebben , op het misbruik der Leere van PAULUS, in zijnen Brief aan de Romeinen, komt bier wyciers
nog in aenmerking, of , niet de Brief van JACOBUS v6Or
dien van PAULUS geichreven zy? lndien dit bewyslyk
ware, zou het algemene gevoelen gehcel vervalien, en
't zou dan van zelve fpreken, dat peones dien Brief
Diet gelezen hebbe. De Hoogleeraer zich , wat lager ,
in dic Werk, over dat Stuk uitlatende, bewecrt, dat
de gronden zeer zwak zyn, op welken men den fchryftyd van den Brief van JACOBUS in 't jaer Co of 61 be.
paelt, en dus ongeveer twee of drie jarcn, na dat I' i.1".
LUS, omtrent het einde van 't 5811e jaer van enaisgus,
zynen Brief aen de Romeinen fchreef. Her kornt hem in
tegendeel waerfchynlyker voor, dat deze Brief vroegcr
gcfchreven zy, en wel vrocger clan PAULUS onder
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Heidenen uitgegaen is, aen zuike Gemeenten, die nog
gene plichten der broederlyke liefde, omtrent geloovi o
-gewordnHi,hacwertnm.„Hij
„ zest hij, van den ouderen of jongeren JACOBUS
„ gefchreeven zijn , zoo zet ik hem nochthans voor
1 , Hand. XIII. en denkelijk ook nog voor het iterfjaar
„ van den ouderen Jacos g s, die naauwlijks tien jaar na
3 , CHRISTUS Hemelvaart, en dus , misfchien in 'c jaar 43
of 41., onthoofd is geworden."
„ D eenigfle twijfeling, vervolgt zijn Ed., dewelke
ik mij zelven bier tenons maak, is, of PAULUS dat gene
wel zou gefchreeven hebben, wat wij ROM. III en IV
leezen , wanneer de Brief van peons reeds destijds ware in 't licht geweest? en of hij niet zou getracht hebben, door eenige uitdrakkingen, den fchijn der tegenftrijdigheid nog meer te vermijden? Dan ik dent: ook, het
zij mooglijk , dat dees Brief, di(, maar aan gemeenten in
Egijpten , Cyrenen , Sijrien en Cyprus gerichc was, (want
in deeze gewesten was misfchien het Christendom des.
tijds verfpreid ,) te Romen niet bekend was; waarom PAULUS minder oorzaak kom hebben, van te zeggen , dat hij
eenen Brief niet tegenfpreeke, van welken de Romeinen niets wisten; voornaamelijk vermits toch op 't einde
bleek , dat hij niet van 't geloof in cm eenigen God,
maar van 't geloof in CHRISTUS bloed, fprak.
„ Alle die genen , welke onzen Brief aan den ouderen JACOBUS toefchrijven, moeten in de omftandigheden
des tijds behalven dien met mij overeenftemmen; ik haal
gevolglijk niemand van hen met naame aan. Maar ik wil
niet ongemerkt laaten, dat BEDA fchoon hij onzen JAconus voor even denzelfden houdevan wien paueus
Gal. II fpreekt , nochtans gelooft, de Brief zij kort na
den dood van STEPHANUS aan hun gefchreeven, die van
Yerufalem vertrokken, of, zoo als de Handelingen der
Apostelen C. VIII. 4. fpreeken , ver/trooid waren. Hij
ftelde dus de dagtekening van den Brief insgelijks zeer
vroeg. Men vindt de plaats, welke mij in haar geheel®
verband te Lang is om of tefchrijven, in zijne Expofitio
fuper Epiflolani yacobi bij C. I. I. in 't vijfde deel zijner
"welken peg. c73. (naar de uitgaave van Keulen.)
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AITJSELTM flAGANUM, ENZ.

Mufeutn Haganum Historico.Philologico.Theologicum.
Tomi IV. p. T.
et
Symbolm Litterarim Haganx. Cl.
Fasc, II. flagx,
apud
Munniklatizen et C. Plaat 1780. In oaavo.
Lier dozer Verzamelingen , wellter onderfcheiden in•
richting reeds bekend is, behelst weder een aental
van Verhandelingen , die zeldzaem afzonderlyk te erlangen zyn, en nieuwe medegedeelde 'flukken; gaende over
leerzame onderwerpen , die den oefengragen ter nadere
overdenkinge aengeboden warden.
Met den aenvang van 't Wenn; word ons onder 't oog
gebragt ene geicerde nafpooring van den Eerwaerden
Biel , over het Hout uyt Libation , tot den Tempelbouw
gefcnikt volgens i Ron. V. 6-- To en 2 Chron. II. 8. (*)
De onzekerheid der vroegere Oosterfche benamingen
van Planten en Gewasfen , enz. baert, gelyb: bekend is,
Ineermae/s verfchillende gedachten over onderwerpen van
die natuur in de Bybeibladen getnelci; en 't komt 'er niet
zeer op aen, aen welke betekenis men zich houde; dan
't is echter vocr hun, die der Philologifche Studien toegedaen zyn, niet ongevallig te ondcrzoeken, wat men
'er waerfchynlykst van moge bepalen. Volgens het gene
nu de Eerwaerde Biel, nopens dit Hout nit Libation,
bybrengt, ziet men ten minfte, dat 'er vry goede reden
zyn, om te beweren, dat trfIN Cederen , Cypresfen ,
en COM11 `71A Pynlmonien aenduiden. Het navorfenen hiervan
firekt in deze verhandelin ge, ter ophelderinge van deze
en gene byzonderheden en fpreekwyzen der gewyde en
ongewyde Schryveren, tot dit foort van Boomen be.
trekkelyk. Hieraen volgen Opmerkingen van den
Hoogleeracr Hagenbuchius , wegens de loffpraek der
Bereers, als edeler dan die van Tliesfalunica , hand.
XVII. H; welk getuigenis bier zeer onaerfeneiden oordeel(*) Daze Exercitatio mut de lignis ex Libano Hierv^rolymitanuns
petitis , word ouk afzonderlyk uitgegeven, ten gevalle van hun, die 's Mans hooggerchatten Tbefaurus Philologicsa
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ei P el- en taelkundig ontvouwd word. Aen 't hoofd van
dit gefehrift ontmnct am in de iniciding ene opheldering der benaminge Ilagenooten, die men 'cr niet gezogt
zou hebben, waerom wy 'er een kort verfLg van zullen
mededeelen.
Ear zeldnme afleiding van 't woord Hugenooten' any
7Z1, EVVY.:751, ills waren ze , even gelyk de Bereers,
edeler dan anderen, of wel als waren ze dus genee,-pd,
om dat ze het: edele Huis van Bourbon vooHlonden,
doer den Hoogleeraer enigzins uitweiden over den oorHet geen by dcswegens
fprong dezer benaminge.
uit Hafnerus bybrcngt, komt in die geval vry voldoende
vow (*). Deze naemlyk maekt gewag van een Fransch
Gerchrift encr Geestlyke Dame te Geneve; welke in
dat Gefebrift, op het jler 1530, van deze party fprekende , zegt, men nc.,enit dezelve Eagenot , c'est a dire en
Francois Bon Allie , zo veel als Goede Bondgenoot. Uit dic
gezecde leid Ilafnerus af, dat de Savoyaeruen , het Hoogduitfche Eydtgenofz , in 't Nederduitsch Eedgenoot niet
wel kunnende uitipreken, in fie& van Eydt , Ett , en in
plaets van Genolz Genot, gezegd hebben ; waerdoor
dan Eydtgenofz in hunne fpraek verbasterd zy tot Eugenot. De reden, vervolgt by, waeroin die van Geneve
Eydtgenofz genaemd wercien, zal geweest zyn, om dat
ze diescyds verbonden waren met de Eydtgenofzifche
Staten van Bern en Freyburg. Van bier is 't ook, dat
deze Dame *at lager, op het jaer 1532 van deze verbintenis gewagende, zegt, dat die van Geneve befloo_
ten , zich te houden aen hunne alliance Eugenote , dat
zeggen wil aen die verbintenisfe, welke zy als Eedgenooten aengegaen hadden. Gemerkt nu Calvinus meeren,
deels te Geneve zyn onderwys gegeven heeft, en zyne
Leerlingen van daer in Frankryk gekomen zyn , terwyl
ook de Lyonfche Kooplieden dikwerf door Genevetoogen ; zo is 'er gem redo om te twyfelen , of de benarning Hagenot is oorfpronglyk uit het Hoogduitfche woord
Eydtgenofz ; 't welk de Franfchen in den aenvang niet
verftaen of niet behoorlyk gade geflagen zullen hebbcn.
de
(*) FR. HAFNERVS

in Theatro Saloduren

1666. T. I. p. 451, 452.
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De Hcogleeraer Hagenbuchius beweert , in gevolge
hiervan , niet oneigen , dat Calvinisten , Geneeffche en Hugenooten gelykluidende benamingen zyn, ter aenduidinge
van hun die het met de Zwitfcherfche Eed- of pondgenooten btelclen, waer onder ook die van Geneve waren,
welken de gevoelens van den Geneeffchen Leoraer
vinus omhelsden. En overeenkomilig bier male nuemde
men, gelyk by vervolgt, de aenhangers van dcn Zurichfen Leeraer Zuinglius met de benamingen van Zuinglianen
Zurichfchen en Sacramentarii , dat , zynes oork . Le;s, dan
het zelfde zegt als Hugenooten ; ter aencini•lin g e \ an de.
zulken , die zich , door een algemenen Eydt of Sacrament
als Eed. of Bondgenooten, met de Zwitteherfebe Ver.
bintenisfe vereenigd hadden, of aen dezelve toegedaen
waren.
Wyders behelst dit Mufeum , buiten een Gefchrift,
dat de in later tyd berocmde Spanheim in zyne jeugd opgefteld , ter verdeediginge van de oudheid der Hebreeuwfche Sprake , boven andere Talon , nog een be_
knopt verilag van de onderfcheiden geLtrukte Boheemfche uitgaven der Bybelfchrifcen. lit Stukjc, vervaerdigd door den Eerwaerden Elsnerus , dient ter vervuilinge
van de gebreklyke meldingen, die 'er tot nog in de Letterkundige Historie van gemaekt zyn. Buiten het Been
de latere dagen betreft, leeren wy, onder anderen hier
uit, dat de Boheemfche Broeders, op het uitvinden der
Boekdrukkunfte, mede al vroeg de hand aen 't werk ge.
flagen hebben, om de tot dien tyd gefchreven gewyde
Bladen, [door de drukpers , algemener to maken. Le
Long had dit, op het voetfpoor van anderen, gebragt
tot het jaer 15o6, houdende de Boheemfche uitgave•te
Venetic, in dat jacr, voor de eerfte. Dan latere onderzoekingen hebben getoond, dat doze Venetiaenfche reeds
de derde was; als zynde zulks voor de eerftemael gefchied , to Praeg in 't jaer 1488 ; en vervolgens ten
tweede mael in 't jaer 1489, in civitate Cutnz hove [vermoedelyk het tegenwoordige Guttenberg in de Czaslauwer kreits.]
Bctreffende voorts de tweede verzameling, of de Sym.
bolce Litterarice , hierin komen ons eer(telyk voor : Bedenkingen van den Eerwaerden Rutz, over de gewoon.
lyk aengenomen Wysgeerige bepaling van een Beeld in 't
genteen. Veelal hood men zich aen de volande bepaling.
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ling. Het beeld ener take is iets ,dat aen die zaek gelNk is, en
nzet dat oogmerk voortgebragt is, op dat het aen dezelve gelyk
zoude zyn: of, met andere woorden, die center in de
zaek op het zelfde uitkomen : Een beeld is een svezen, dat
aen een ander wezen gelyk is , en tot dat einde gemaekt is,
dat hetzelve het andere svezen zoude vertoenen. Dan deze bepaling voldoct zyn Eerwaerden niet ; waerom by zich
bevlytigt , om cc women, dat dezelve geenzins volledig,
rechtmatig noch gegrond is; en verder te doen zien,
wat men in acht hebbe te nemen, om ene juiste bepaling van een Beeld in 't gemeen te geven. Langs dczen
weg komt hy eindelyk tot ene bepaling, welke, volgens
zyn inzien, den keurigften redenkunchgen toots kan uitftaen; welke aldus luid. Een beeld is een yezen, dat gelyk
is aen een ander wet en , met opzicht tot deszelfs onderfcheidende kentekens, die, svel voornaentlyk volftrekt en op zichzelve,
nzitsgaclers op ene andere onderfcheidende wyze, aen 't zelve oorfpronglyk eigen zyn; en 't Welk ten dien einde gemaekt is, op
dat een verftandig ivezen zich , door nziddel van hetzelve , eel's
rechtmatig denkbeeld kunne vormen, van het yezen dat die
kentekens oorfpronglyk bezit. Uit den 4envang en 't verdcre
beloop van dit Gcfchrift kunnen wy vermoedelyk afnemen ,
dat de Eerwaerde Rutz het zelve opgeftcld heeft, als ene
foort van voorberciding tot cue Vcrhandeling over den
Mensch als het Beeld van God, ter ophelderinge van
het voorftel van Mazes , dat God den rnensch naer zyn
beeld en gelykenis gemaekt heeft, Gen. I. 26, 27 ; van
waer hy den naem voert van Gods Beeld, I Cor XI. 7.
Het gebreklyke der bepalinge van een Beeld in 't gemeen
heeft, zo 't hem voorkomt , het zyne toegebragt tot de
verfchilrende Godgeleerde gedachcen over dit Stuk , en
hy fchynt zich enigermate te vleien , met het denkbeeld , dat zyne voorgeftelde bepaling min of meer ge.
fchikt kan zyn, om den wcg te banen , tot vereffening
van dit Godgeleerd verfchil. Of dit van enig verder gevolg zal zyn dan niet is onzeker ; maer 't zal , zo 't
ons voorftaec, terwyl wy 's Mans redenkundige bepaling ten voile goedkeuren, 'er grootlyks op aenkomcn,
om duchtig te bewyzen , dat ;Mozes zo bepaeld redenkundig de woorden Beeld en Gelykenis gebruikt heeft.
De vraeg is in dit verfchil niet , „ in welken zin de
Mensch Gods Beeld genaemd kan worden; " dit kan,
31
in een gezonden zin, op velerleic wyzen gefchieden;
macr
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maer de vraeg is bepaeldlyk , in welken zin zegt Mozo,
dat God den mensch naer zyn beeld en gelykenis gemaekt
heeft? Men heeft bier, als men 't Stuk onpartydig tefchouwt , zo veel wy zien, nict zo zeer een Dogmatiek
of Leerftellig als wel een Exegetisch of Uitlegkundig
verfchil; waerin des Schryvers gewoone denkwyze en
ftyl bovenal in aenmerking komen.
Nevens dit weluitgevoerde Redenkundige Gefehrift le•
vert men ons bier nog, ene achtervolgende verklaring
van den XXXVIften Pfalm, door den Eerwaerden Med,
hurst, mitsgaders van Bileams Godfpraken , bepaeldlyk
de derde Godfpraek, Num. XXIV. 3-9 , door den
Eerwaerden Swaying. Hunne Eerwaerden , hierin op
denzelfden voet voortgaende, als zy deze hunne opheldering dier Bybelftukken aengevangcn hebben, vcrleenen ons verfcheiden oordeel- en taelkundige aenmerkingen, die men met genoegen nagact, en welken duidelyke
blyken van der Schryveren oplettende beoefeningen van
dezen tak der Ge/eerdheid onder 't oog der Lezeren
brengen. Voorts komen bier by nog twee Brieven van
den geachten Alberti aen den beroemden Biel, in den jare 1738; waeruit men kan afnemen, dat deze twee Geleerde Mannen ten hoogfte met elkanderen ingenomen
waren: als mede een van den vermaerden Andala aen de
Schryvers der Affa Lipfienfia, in den jare 1 7 15 , wegens ene verkeerde vooritellinge zyner Leere, door hen
op het Papier gebragt. En eindelyk ten floc enig Letternieuws , met hier en daer bygevoegde heknopte oordeelkundige aenmerkingen, van den geleerden Uitgever
dezer Verzamelingen, den Eerwaerden Ba,rkey ; die door
zyn aenhoudende vlyt , met het uitgeven van zodanige
Stukken, de Lief hebbers van oefening aen zich verplig
fonaekt.
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Specimina Philologica Critica, feu Nova Verfio Cap. I.
et II. Vaticin'orum JF,sAtiE. Harderovici Gelrorum.
Excudit 7. Mooien. Absq. Prxf. 64 pp. in quarto
f. m.
inzien van de rieuwe vertalin g der Godfpraken van
H etden
Propheet yefaia , door den Hoogeerwaerden
Lowth, met nevensgaende aenmerkingen, in 't Engelsch
uitgegeven, die de Lief hebbers van Bybeloefening met
ene algemene gretigheid ontvangen hebben, heeft den
Harderwykfchen Hoogleeraer Scheidius bewoogen, om
net den Eerwaerden Zutphenfchen Leeraer van der Bank
te over wegen , of het niet raedzaem zoude zyn ene
Latvnfche uitgave van dat Werk te ondernemen, en dezeive , met enige verdere bygevoegde aenmerkingen, door
de drukpers het Licht te doen zien. Dit nu heeft voorts
aenleiding gegeven , tot het opflellen dezer Acadentifche
Proeven, in welken de Hoogleeraer Scheidius , naer 't opgerneide voorbeeld, enige ftalen verleent van ene nieuwe
vertolking der Godfpraken van e jrdia, met bygevoegde
aenmerkingen. 'Er is ons een drietal van dezelven ter
hand gekomen, gaende over de twee eerfte Hoofdauk..
ken dier Godfpriken, welken door de Heeren v. Kroon ,
Muller en Mahlfiede , Studenten in de Godgeleerdheid,
op afionderlyke tyden, ter nadere onderzuekinge , op de
Harderwykfche Academie, voorgefleld zyn. Ongetwyfeld zal de uir,'oering den Liefhebheren wel gevallen; en
zulks zal den Hoogleeraer, hoopen we, aenmoedigen,
om zynen beoogden arbeid voort te zetten.
Het Hooglied van SALOMO verkleard door J. P. LUDERWA LD,
Dr. der H. Godgel. Hertorl. BronswyVchen Superintendent, en eerflen Leeraar te Vorsfelde. Uit het Hoogduitsch
vertaald, en met aantekeningen verrykt. Te Franeker, , by
D. Rornar,, 1780. Behalven het I7oorberigt 196 bladz.
in gr. offavo.
ants enige jaren hebben verfeheicien Uitlegkundigen
zich meer dan voorheen toegeleid, op de Verklaring
van Salomo's Hooglied, om den letterlyken zin daervan na
te
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te fpooren, en ten (lien cinde bovenal na te gaen, de
gelegenheid by welke, en 't oogmerk waermede , die
Vorstlyke Dichter het zelve gefehreven heeft. Dan tot
nog kan men niet zeggen , dat men 'er groote vorderingen, ten beteren veraande van deszelfs geheele beloop,
mede gemaekt hebbe. Ten aenzien van deze en gene
byzondere fpreekwyzen op zichzeiven, heeft men ons
nu en dan meerder lichts verfchaft, door bepaelder het
oog te vescigen op de gewoonten en fpreekwyzen der
Oosterlingen, en met oplettendheid gebruik te maken
van 't geen bekwame Reizigers door 't Oosten deswegens aengetekend hebben. Maer als 't 'er nu op aenkomt om den zin dezer fpreekwyzen gezet over to brengen op het bedoelde in dit Lied, naer 't oogmerk des
Schryvers, verienen ons de latere uitle ggingen genoegzaem geen Licht,- waerop men met enige gerustheid kan
afgaen. Zo vele Uitleggingen zo vele Vooronderaellingen, die, zelfs van de beste zyde befchouwd zvnde,
niet hooger klimmen, dan tot het Problematique , of
Stellingen , die Voor- en Tegenfpraek onderworpen zyn.
In dit algemene lot der Schriften over dit onderwerp,
deelt ook doze Verkiaring van den Earwaerden Lud er.
Zyne vertolking van den text, en letterkundige
aenmerkingen of uitbreidingen , mitsgaders de door den
Vertaler daerbygevoegde aentekeningen, zyn gemeenlyk
wel gepast; maer de Vooronderftelling, op welke alles
overgebragt word, is, naer ons inzicn, verre van ovcrtuigelyk, of ais van ene meerdere waerfchynlykheid,dan
die van anderen, aengedrongen.
Volgens de gedachten van dezen Schryver heeft men
dit uitnemend Dichtftuk te befchouwen, als een Lied,
waerin Salem cle Liefde van God jegens Israel, en van
Israel jegens God, onder ene doorloopende Allegoric of
Gelykfpreuk, ontleend van de liefde in een kuifchen
Egt, opzingt. Salerno gevoelde zich bier toe opgewckt,
door de befchouwing van den uitnemenclen gelukaaet
zynes Volks, dat onder zyne Regering op de luisterrykfte wyze biocide.; waeruit hem ontegenzeggelyk ,
dat God zyne Regering, tot hell van zyn Volk, met
zNnen dierbaren zegen achtervolgde ; waerdoor die Vorst
ook by uitftek decide in de achting en gcnegcnheid vnn
zyn Volk. Onder zodanig ene befehouwing dichtte S a ionzo volgens onzen Uitiegger,dit Lied, wcl bepaeidlyk,
,,
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daarin voor te ftellen de Liefde Gods jegens Israel,
en Israels jegens God, ook in 't byzonder jegens
9)
3) eenen van God aan dit yolk gerchonken goeden Ko') ping, met byvoeging tevens van alles, wat de Israeli9) ten van God ontvingen, en voor welke natuurlyke ze„ geningen zy hem te roemen verfchuldigd waren."
Naer deze vooronderitelling gaet de inhoud van
dit Dichtftak grootlyks over den gelukflaet van Israel,
onder de regering van Salon° , en de grootheid der Godlyke gunfte daer in op ce merken. Overeenkomftig hier
mode is ook dit Gefchrift van den Eerwaerden Luderavald , ter ophelderinge van dit Lied gerchreven, getyteld , als „ ene Gefchiedkundige verklaaring van het zel3) ve, uit de ornftandigheden van het Volk Israel, inzenierheid ten tijdc van Salozno;" het geen zyn Eer.
waerde in 't ganfche beloop zeer nauwkeurig in acht genomen heeft. Voor de verklaring zelve gaet ene
uitvoerige Inleiding , dienende byzonderlyk om zyne
Vooronderftelling te wettigen ; doch dezelve behelst
niets dat ons bepalend toefchynt eens toegeftaen zynde , dat by hetooge, dat zulk ene verklaring niet vreemd
is van de denk- en dichtwyze der Oosterlingen, ook
bier en daer in de gewyde Schriften blykbaer,, dan verleent zulks nog gem genoegzamen grond om die verklaring zo bepaeldlyk op een gefc'nrift over te brengen ;
hiertoe worden, ten minfte onzes achtens , byzondere
kenmerken in dat Gefchrift vereischt , welken ons daertoe aenleiding geven; hoedanige kenmerken zyn Eerwaerde in de2:en Hier bygebragt heefc, en wy tot nog nergens kunnen befpeuren.

,, om

Verhandeling over de Rotkoortzen , welke in de voorige jaaren , voornaamentlyk van 177o tot 1774, zo wel te Land,
air inzonderheid op de uitgaande 0. 1. C. Scheepezz, geregeerd hebben, enz. Door JOAN FERDINAND ELLERTIECIC,
Opper. Chirurgyn in dienst der Ed. 0. L Comp. Te Rotterdam, by J. Bronkhorst, O p. in gr. 8vo. 176 bladz.
Heer Ellerbeck levers ons, in deeze Verhandeling,
eene zo volledige en nauwkeurige befchryving van
de Rotkoortzen, welke op de uitgaande 0. I. C. Scheepea
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pen gercgeerd hebben, dat wy dezelve niet dan mec het,
grootfle genoegen geleezen hebben. Alles wat de Autheur over den oorfprong , voortgang en waare gefteld.
beid deezer ziekte zegt, en de Geneeswyze, welke by
in 't werk ftelt , bewvst ten klaarften, dat hy een Man
is, die niet alleen met de Neste Schryvers, van vroegere en laatere tyden bekend is; maar die ook daarenbo'y en zelfs in flan is , om , zonder vooroordeel, den loop
der ziekte tot in haare kleinfte afwykinge, gade to
ilaan.
Wy zullen, zo veel ons beftek roelaat, korte/yk den
inhoud, en de wyze, op welke de Schryver dit Onderwerp behandelt, mededeelen. De Verhandeling zelve
is in agt bvzondere Waarneemingen afgedeeld. In de
eerfte deelt hy ons zyne gedagtcn mode, over de oorzaaken der Rotziekten, die hy voornaamentlyk aan eene
21gerneene fchaarsheid van levensmiddelen toefchryft. De
reden, en de ondervinding van alle tyden, hebben ons geleerd, dat niet alleen de verfchillende climaten , en afvvisfelende jaargetyden, maar ook de geduurige verandcring
van het weer, de lugt, en de winden, beitendige veranderingen, in den loop en de gefteldheid der Epidemifche Ziekten , voortbrengen. Ingevolge deezer grondftelling, geeft ook de Schryver, voor en aleer . by tot de
befchouwing van de Kentekens, Aart en Toevallen deezer Ziekte overgaat, een korte fchets van de ftreek
der winden, de veranderingen der lugt en het weder ,
zo als hy dezelve op bet 0. L C. Schip 't Huis-Om,
in den jaare 1773, heefc waargenoomen.
In de Befchryving van de Kentekens, Gefteldheid en
Toevallen der Ziekte', heefc ons de Schryver, zo wel
wegens .zyne kortheid en duidelykhejd, als ook wegens
zyne nauwkeurigheid, ongemeen bevallen. Naa dat hy
in de derde, vierde en vyfde Waarneeming, de verfc'nillende graden deezer Ziekte, opgegeeven, en ten klaarfle
aangetoond !weft, hoe, geduurende zyne reize, de beitendige afvvisfeling der lugtftreek en het weder eenen
onmiddelyken invloed op den aart der Ziekte, en derzelver meerder of minder k-waadaartigheid, gehad heeft ; zo
gnat by de zesde Waarneeming , over tot de Befehrvving van den loop der Ziekte en dcrzelver verankierin
in de Haven van Falmouth. Ven3crs , by bet pasfeeren
der Linde, tot aan de Kaap de Goede Hoop. la de zevende
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de waarneeming geeft de Schryver een verflag, van de
Genees.ryzc dozer Ziekte, die kortelyk daarin beftaat,

om door Braakmiddelen en zagte Buikzuiveringen, de bedorven ftoffen uit te dryven, en den verderen ,voortgang
der Ziekte, door eene zuivere lugs, en bederfweerende
middelen, tegen te gaan. De Autheur dringt zeer fterk,
en met reden, op het fchielyk gebruik der Braakmiddelen, en ievert zeer fterk tegens de PraEtici, die, ,wyzer
dam de natuur willende zyn,de Braakmiddelen verbieden.
LIy heeft waargenomtn, dat het verzuim van fpoedige
zuiveringen , zornwylen , onherltelhaare Buikloopen ten
gevolgen had. Omtrent de febres putridce , in Indian,
zegt de Heer Ellerbeck , bladz. 96. , en wel die op Bata=
via grasfeeren ,„ heb ik opgemerkt , dat deeze verfchrik„ kelyke kwafl niet anders week, als op eene volkome,, ne zuiverende uitloozing., Wanneer ri:en dezelve fpaarzaasn in het werk fielde, of wel geheel verzuimde,
„ en de Patient niet door aandryveAe werking, uit zig
„ zelven tot uittoozing , geraaken kon , dim b( f peurde men
„ , dat zodimig. een Patient, in korten tyd, geel wierd,
„ de Symptomata , en vodrnaamentlyk de anxietates prae„ cordiorum, namen toe; het Ligcba n zwol op inet he„ vige pynen; de gangrxna en Spltacelus Lieecien de irate„ Tina aan; en in deeze onittandighe,len heb ik de Pa„ tienten , na verloop van bier= en twintig uurenj'ook
„ wel - op den tweecten of derden dag, naa den eerflen
„ aanval , ellendig den geest zien geeven; terwyl hun
„ Ligchaam, reeds, eer zV dood waren, eenen bedorve„ nen reuk van zig gaf.” Onder die micidelen, welke
den verderen voortgang der Zickte tegenfland booden,
roemt de Schryver voornaamentlyk de Kina en de Campher.. Veele onzer beroemdfle Waarneeniers hebben ons
het gebruik van de Campher in Rotziekten, als een flerk
beierfweerend midcei , ilangeprcezen. Wy kunnen niet
nalaaten, by deeze gelegenheid, aantemerkcn, dat wy in
gevallen van deezen aart, waar naamentlyrk eene Iterke
verrorting der vochten plaats had, de goede uirwerking
van de Campher waargenoomen hebben; dus het ons zeer
aangenaam is, het nut van dit Geneesmidcel, door nicuwe proefneemingen, bevestigd te zien.
Voor en aleer wy van deeze Verhandeling afftappen,
zullen wy nog met weinige woorden de gethichten van
II. PEEL. ALG. LETT, .1tiO. 14.
Ss
den
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den Schryver , omtrent het aderiaaten , aan onze Leezers
mededeelen.
, Zo y eti ons do ondervinding leert, (zcgt by bladz.
is het aderlaaten, in zodanige kotziokten niet
„
nuttig
noch dienilig, in well gedeelte Cer weereld
3)
zulks zyn mag; en in hem Landfireeken, gelyk in
„ de Indien, als ook op de Zee, onder den Zonnekeer„ kring, is het zeive ten hoogfien nadeelig, en verzwakt
„ do reeds verflapte eaten- nog nieer. Do krachten van
„ de menfchen, die zoodaanigc Landftreeken bcwoonen,
„ of van eenen ter Zeevaarenden verzoopen Matroos „
33 en van cenen, door een Zielverkooper uitgcrusten
„ Soldaat , vereifchen bovendicn het hulpmiddel van aderInaten zeer zelden, dewyl doeze Lieden weinig in het
geval zyn , om zig over overtolligheid van blood to
beklagen.” Naa dat de Schryver, in de agttle Waarneemiug , eenige Behoedrniddels, tot zuivering der Lugt,
,tan de hand gegeeven heeft, zo beiluic by zyne Verhandeling met een Betoog van do nuttigheid der Driedeks boven de Tweedeks Schepen, en cone aanwyzing van
verfcheidere misbruiken in do Schepen ,,,benevens de mid-delen tot herftel derzelven.
BefclIryving'', -door J. iT. v. sWINDEN Hoogleeraar in de
Wysbege-erte op ''s Lands Hooge Schoole te Franeker , Lid
Van •verfcheide Genootfchappen, enz. 'van een -KanstRuk,
verbeeldende een volledig beweeglyk Heinelp. Geftel ,uitgea'agt
en vervaardigd door nisi: EISINGA 'Read de
Vroedfchap der Stad Franeker. Te Frandkei' by D. v. d.
Siuis en D. Romar 1780. Behalven het IZoorwerk 124.
bladz. in gr. ocravo.
rife Eifinga, de vervnardiger van het bovengenoemde
Kunstftuk , tot wiens lof dc Hooglecraar ran , Swinden deeze befchryving opgeftcld heeft, ten cinde den
Man naar verdienfte nicer bekend te doen•zyn, wordt
ons , ten aanzicn van zyne kundighcden ,- voor en onder
het inaaken van dit Homels . Geflel, indwzorvoege be.
fchreeven. „ Hy bozit alleen kundigheden in de
„ grondbeginzelen: der Wis, en Storrekunde, welke men
„ r.omtyds by de Liefhebbers dier Weetcnichappen ann.
„ croft: maar by had nimmer cenige handlciding tot de
,, be-
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befchouwende of werkdadige Werktuigkunde gehad;
van nieinant, hoe genaan-d, eenige hulp genooten,
55
nimmer of Planetarium, of befchryving, of teekening
van Planetarium gezien, of boeken , over deeze ftoffe
„ handelende, geleezere" — Desniertegenflaande heeft
by een zo kunftig beweeglyk Hemels-Geitel uitdagt, berekend en vervaardigd, dat het ter verwonderinge ftrekke van alien, die het befchouwen, en in ftaat zyn om
over deszelfs kunstryken toeftel te konnen oordeelen.
's Mans verdienften cen deezen opzigte worden , door de
befchryving, die de Hoogleeraar 'er van geeft, in 't rechte daglichc gefteld; en tevens ftrekt dit Gefchrift, om
den geenen, die het zelve aan 'c huis van den Maaker
bezien , eene handleiding te verleenen, ter betere inagtneeminge van -al het nierkwaardige dac 'er zig in opdoet;
ten einde men de verwonderlyke kunst, die zig in ally:
deszelfs doelen , en derzelver onderring verband, opdoet,
te juiscer gade te flaan. Op de befchryving alleen km.
men niet nalaaten van zich te verwonderen over des
Maakers natuurlyk vermogen en aangewende vlyt: dit
alleen is reeds genoeg , om eens -ieders boezem met
hoogagting voor hem te vervullen, en de Liefhebbers
bartlyk te doen wenfeheir, dat een Man van die bekwaamheid verder aangemoedigd moge worden: en 't is
gereedlyk te bezeff.en, dat zodanige aandoeningen, als
'er op het leezen van dit Gefchrift ontftaan , nog merkelyk moeten toeneemen , wanneer men 't Kunstftuk
zelve befchouwt. — Laat 'er ons eenigermaate eene
proeve van neemen , door onze verbeeldingskragt te
hulp te roepen, onder her nagaan der algemeene Schetze van het geheele Kunstftuk, by welker mededeeling,
de Hoogleeraer ons het zelve, ais 't ware, in des Kunftenaars woofing onder 't oog brengt.
waarin het Konstftuk ftaat,
Het Vertrek, zegt
55
en tot welk het als behoort, is een langwerpig vierRant, dertien voeten breed en ongeveer zestien lang.
De fchoorfteen is in 't midden van twee fehuifraamen;
en de zde Over de fchoorfteén i g zeer netjesbetimmerd,
met eene bedftede in 't -midden, en eene has aan weerskanten. De ruimte boven de deuren der kasfen en de
beditede is. met drie paneelen voorzien; bet rniddelfte
en grootfte , dat boven de Beditede is, word van de
twee amieren, door twee pyla-sterties, gefcheiden.
SS2
„De
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De Kamer heeft eene dubbele zoldering; de ee;-e,
J5
die op de Balken ligt , en in de Kamer niet to zien is ;
de andere vyf a zes duimen van de Balken af, zo dat 'er
zich geen Balken in de Kamer vertoonen. Deeze zoldering is effen. Het eigenlyk gezegd Planetarium is aan dezelve gehecht, en het raderwerk in de gemelde ruimce,
van vyf of zes duimen, verborgen. Zie hier hoe zich
alles vertoont , wanneer men voor de fehoorileen, of
in 't midden der kamer,,
De Oogen naar boven flaande, ziet men een Planeetgeftel op 't weak alle de Planeeten , zich rondsotn
de Zon, in derzelver waare tyden en betrekkelyke afRanden, beweegende, vertoond worden, en boven dien
de Maan, die in eene maand, zo wel om haaren As, als
om de Aarde draait, eu teffens met de Aarde in een jaar
om de Zon gevoerd word. De Planeeten zyn alle BolJen, van welke de halve oppervlakce verguld is, welke
vergulde zyde naar de Zon gekeerd is. De ftyltjes, op
welke die Bollen gevestigd zyn, gaan door fleuven, in
de zoldering cirkelswyze gefneeden. Saturnus beweegt
in eenen cirkel van tiers voeten middellyn. Deeze Cirkel word door eenen anderen omringd, op welken een
Wyzer de fchynbaare plaats en beweeging der Zon,
mitsgaders de Teekenen, Maanden en Dagen aanwyst.
„ Verder naar de Bedftede treft men op dezelfde
zoldering drie Cirkels aan. Op den rand van den middelften, die twee voeten in middellyn beflaat , zyn de
naamen der zeven dagen van de Week geteekend, ea
ieder dag is in vier- en twintig uuren zeer zigtbaar
verdeeld. Een Wyzer, die in zeven dagen eons rond
draait, wyst iederen dag en ieder uur deszelven aan.
In de ruimte tusfchen den rand en 't middelpunt is eene fleuf, in welke men het jaargetal ziet. Dit getal
blyft een geheel Jaar {taan, en verandert 's nagts van
den 31 December op den eerften January daar aan volgenden; zo dat men met het begin des jaars een nieuw
getal aantreft.
,5 Aan de regterhand van deezen Cirkel is "er een,
waarop de plaats van den klimmenden Knoop der Maan
aangeweezen word , en aan de linkerhand een ander,
die tot aanwyzing van het Verfte-punt der Maan dient.
If Boven de Bedftede, in het middelfie paneel, treft
men een fehoon .Planisplariuna of Hemelsplein aan, door
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tale Horizont of Gezichceinder van 12 duimen omringd.
De rand der Horizont is in uuren verdeeld. Op hetHemelsplein zyn de voornaamfte Sterren geteekend, en ook
eene in Teekenen verdeelde Ecliptica, op Welke zicheen
Zonnetje beweegt, Het Hemelsplein doet dagelyks met
de Zon eene omwenteling, en de Zon doorloopt bovendien de Ecliptica in een Jaar. Men ziec derhalven op
ieder oogenblik des daags de plaats der Zon in den Hemel, en 's rnorgens en 's avonds de plaats, en het uur,
van haaren Op. en Ondergang. Ook word men deflandplaatfen, den Op. en Ondergang der voornaamfte Sterren, die te Franeker gezien kunnen worden, alle oogenblikken des daags en des nagts, gewaar. Om de Sterren te gernaklyker in den Hemel, 't zy door haare regte
opklimuningen , 't zy door haare afftanden van de agt
voornaamfte ftreeken van 't Compas , te kunnen vinden,
na dat men ze op het Hemelsplein gezogt heeft, gaan
en naar de Horizont, uit het Middelpunc van het Hemelsplein, eenige regte Uurlynen ; en uit het Toppunt
eenige kromme Lynen , die de gemelde ftreeken verbeelden ; zynde alleen de Meridiaan , zo als het behoort,
refit.
„ Op het zelfde Paneel, naast het Hemelsplein, is, aan
ieder kant, een klein Cirkelfluk; dat aan de linkerhand
wyst het uur van Zons opgang, het ander dat van Zons
ondcrgang aan; behalven dat beide deeze uuren op het
oogenblik, dat de Zon inderdaad op. of ondergaat, door
de nagebOotfte Zon op de Horizont van het Hemelsplein
aangeweezen worden.
„ Op de twee pylasters, die bet middelfte paneel van
de twee anderen affcheiden , zyn vier kleine wyzers,
twee op ieder Pylaster. De bovenfte aan de regterhand
wyst den afftand der Maan van haaren klimmendenknoop
aan; de onderfte den afftand der Maan van Aries , of haare lengte langs de Ecliptica gereekend; de bovenfte wyzer aan de linkerhand toont aan, hoe ver de Maan van
haar Verfte punt van de Aarde of is ; en de onderfte
dient ter aanwyzing van den afftand der Maan van de
Zon , waaruit haar ouderdom, en haare Phafes of LichtGeftaltens kennelyk zyn.
„ Eindelyk is 'er op ieder der zyd.paneelen , boven
de Kasfen, een wyzer : die aan de linkerhand wyst aan
Ss 3
het
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het uur van den Opgang, en de ander dat van de Ondergang der Kian."
Decze uiterlyke vertooning, en verfeheidenheid van
bewxguig is reeds op zich zelve der verwonderinge
waardig. Dan bet kunstvermogen des Meakers,vertoont
zig nog duidelyker als men nagaat op hoedanig eene wyo
ze by dit elks in beweeging gebragt heeft, zo dat het
in eene beflendig regelmaatige bc'.veeging blyve. Alle
deeze beweegingen naamlyk, die in en op Kaaren behoorelyken tyd gefehieden , worden veroorzaakt, door
een Uurwerk, dat eons 's weeks opgewonden wordt, en
uit flegts vier Ncleren beltaat. Dit brengc al het overige in beweeging; wear toe ongeveer honderd Raderen
of Rondzels of Ringen behooren, die te zamen ruin vyf
duizend negenhonderd Tanden bedraagen. Het ganfche
zernenfiel deezer beweeginge is heflooten in de run-rite,
die 'cr boven , rusfchen de Bedftede en Kasfen, Pylesters en Balken is; 't welk den Kunftenaar,, die zyn roefiel near zyn vcrtrek moest fchikken, niet weinig belerrrnerd moet hehben; dat by egter gelukkig te hoven
.gekomen is. Voorts vallen 'er omtrent deeze beweeging, gelyk de Hoogieeraar ons vender doer opmerken,
nog twee din;en gade to ftaan.
„ I. Hoewel alle de deelen van dit Kunstituk, zoda.
nig underling en met het Uurwerk verbonden zyn, dat
zy elle te zaatnen hunne beweegingen volbrengen, kan
ewer ieder Stuk gemakkelyk weggenomen warden, zonder dat de beweeging der overigcn geftoord worde: 't
welk noodzaakelyk is, om alle wanorde voor te komen, wanneer 'er, in ‘'t vervolg van cyd, aan het eon
of ander ituk lets mogt koomen te ontbreeken; en te
beletten dat a pes, om het gebrek van een ituk, zoude
behoeven ftil te than.
„ 2. Hoewel het geheel Werktuig zyne beweeging
van een Uurwerk ontvangt; kan het 'er echter zeer geTnakkelyk van afgezonderd, en door een ander middel in
beweeging gebragt worden. Ten (lien einde laat men
het rad, dat de beweeging van't Uurwerk ontvangt, en
aan alle de overige raderen mededeelt, door bet wcgneemen van een pear wiggetjes zakken. Dan ftaan elle de
beweegingen, behalven die van het Uurwcrk, itil. Vervolgens word een As, die aan 't eerie eind een Schyf,
daar een touw omloopt, en aan 't andere ecne Schroef
zon-
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gander eind,draagt,door het losmaaken van een fchroefje, neergelaaten; de dra2d van de- Schroef zonder eind
vat als dan de koperen takken van een rad, 't welk met
alle de overigen verbonden is. Dit touw loopt henceden in de Bedftede over cen fchyf„ welke in eene der
Kasfen , door eene kruk, bewoogen word. Wanneer men
dan de kruk omdraait, word het geheel Werktuig met
de hand, even als te vooren door het Uurwerk, bewoogen. Deeze afzonderlyke bewceging is om twee redenen zeer dienftig. Voor eerst, om, 't zy aan liefhebbers ,
zy aan leerlingen, indien men het Werktuig tot onderwys, daar het zeer toe gefchikt is, wilde gebruiken, alle de verfchynzels, die door de beweeging van
bet Uurwerk niet na verloop van veele Jaaren kunnen plaats hebben, in een zeer korten tyd aan te toonen. Ten anderen , om, door dit middel, den coeftand,
die in voorige • tyden reeds plaats gehad heeft, of in
volgende jaaren plaats flaat te hebben, na te gaan."
Bu4en deeze Algemeene Schets geeft de Hoogleeraar
v. Swinden nog eerie afzanderlyke befchryving van de
byzondere deelen van dit Kunstfluk, met nevensgaande
aanmerkingen over dezelven, die de voortreffelykheid
van dit Kunstftuk in een volkomen daglicht ftellen; en
toonen dat de Hoogleeraar zig niet tea onregte bevlytigd
heeft, om het =l y e, tot eer van zynen Stadgenoot,
algetrieener bekend te maaken.

Genees- Natuur- en Huishoudkundig Kabinet , uitgegeeven
door j. VOE;EN van ENGELEN, M. D. Lid van bet Provintiaal Utrechts Genootfchap van Konfien en Weetenfchappen. Eerfte Deel. Te Leiden, by J. v. Tiffelen en B.
Onnekink.. In groot oPtavo.
nnder deezen Tytel heeft de Heer Voegen van Engelen
"--" in den jaare 1.779 aangevarigen, een Tyclichrift uit
te geeven, dat ook nog heden met eene algemeene goedkeuring agtervolgd words. De afzonderlyke ftukjes voor
't jaar 1779 als. tot een eerfte Deel, by cen vergaderd,
Vet de daartoe vereischte Registers, leveren eene groote verfcheidenheid van Jeerzaame Verhandelingen en Berigten, die in het Gences- Natuur- en Huishoudkundige
haaSs4
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haare weezenlyke nuttigheid hebben. Het Werk is
naar de algerneene inrigting,vierle'dig. In de eerfte plaatze behelst het ontvouwingen van,en bedenkingen over,
allerleie foorten van onderwerpen, die tot de opgemelde
Weetenfchappen behooren; met nevensgaande ingekomen
berigten en aanmerkingen over zormnigen dier ftukken.
Daaraan volgt eene verzameling van nieuwe uitvindingen , ontdekkingen, verbeteringen en berigten, betrekkelyk tot verfcheiden Konften en Weete . fchappen ; benevens Natuur- en Geneeskundige byzonderheden ; mitsgaders Prysvraagen en Berigten der meeste in- en uitlandfche Maacfchappyen , betreklyk cot Genees- Natugr- en
Huishoudkunde ; als mode Geboorten- en Sterflysten
van eenige plaatzen , zo binnen als buiten 's Lands.
Hierby komen Meteorologifche byzonderheden , waarneerningen en aanmerkingen : en eindelyk eene Naamlyst
van nieuw uitgekomen In- en Uiclandfehe Boeken , met
bctrekking tot de onderwerpen , die Kier voornaamlyk
in aanmerking komen ; van welker inhoud ook nu en
dan, als het dienitig fchynt , een beknopt verflag gegeeven words.
Men mag deeze Verzameling over
't geheel als nuttig aan nerken, en de Ultgeever verdient tot een verderen voortg mg aangemoedigd te , worden; daar de byeengebragte Stu l,:;,.en met oordeel uitgekoozen , en naar den eisch uitgevoerd zvn. Leezers
van verfchillenden fmaak , wier aandagt maar eenigLins
op Genees- Natuur. of Huishoudkunde vale, vinden
bier eene verfcheidenheid , die zeer wel gelchikt is, , om
hunnen leeslust te voidoen; en. hen tevens te noopea
tot eene gczetter beeefening van Kunften en Weetenfchappen zo verre zy daartoe gefchikt zyn, en hunne
omitandigheden zulks gehengcn.
Ilimdleiding tot de Phyfionomiekunde. Eerfle Deel Te
Dordrecht by A. Blusie en Zoon 1780. In groot oct avo 247 bladz.
t lot veeler Kunf1en en Weetenfchappen , dat ze
eens fterk beoefend, dan weder naauwlyks gade geildagen wordcn , en, na verloop van eenigen tyd herieeven , is by uititek het lot der Weetenfchap, in dit Gefehrifc verhandeld,bekend under de Griekfche benaaming
Play-
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Phyfionomia. Men beet ze in 't Nederduitsch Gedaantekunde in 'c algemeen, of in een bepaaldcr zin Gelaatkunde , in welke laaiite betrekking zy ook inzonderheid in
aantnerking komt. De groote zaak naamlyk is, het inwendige, het charaCter van een Mcnsch, aft zyn uit-wendig voorkornen, of te leiden ; en wet voornaamlyk,
uit de inrigting en de trekken van het Gelaat, iemands
inwendige hoedanigheden te kennen. Jn vroegere dagen
was deeze Kunst in groote hoogagting; maar ze is in den
laateren tyd gemeenlyk niet zeer ter harte genomen; tot
dat de Eerwaarde Lavater de hand aan 't werk floeg,
dezelve opzetlyk te behandelen , en ten fterkfte aan te
pryzen. Zints dien tyd is veeler onderzocklust opge.
wekt, zy ow na te fpooren wac men van de gegrondheld en 't nut deezer Weetenfchap hebbe te oordeelen;
't zy, de gegrontiheid en 't nut, (die zommigen betwisten,) vastgefteld zynde, ow zig meer bedreeven te maaken, in 't kennen en beoefenen . der regelen, naar welken
een Phyfionornist , zal by in zyne Kunst gelukkig flaagen,
te werk moor gi n. En dit heeft onder des ten Voorflander der Phyfiononziekunde opgewekt, toe het fchryven
cener Handleidinge , gefchikt om den eenen en anderen,
die lust en bekwaamheid heeft, tot het onderzoeken en
beoefenen deezer Weetenfchap, behulpzaam te zyn. De
Opfteller deezer Handleidinge komt in dit Gefchrift voor,
als iemand die zig daadlyk meester gemaakt heeft van 't
onderwerp dat by behandelt ; en by behandelt het zelve
op zulk eene manier , dat by waardig zy om gehoord te
vvordcn; 't zy men omtrent de Phyfionomie zelve gunftig
of ongunftig denke. Men onderzoeke het Stuk, en oordeele dan onpartydig, in hoe verre deeze Weetenfchap
IA of niet te beoefenen zy. Zie bier de wyze, op
welke onze Autheur zig voorftelt dit Stuk te ontvouwen, , en waaraan by in de uitvoering zeer wel beantwoordt.
„ Men zal ,zegt hij, in 't algemeen het phijfionomiesch
gevoel der Leezeren, zo veel mogelijk-, langs y am be-

ginfelen, en bevattelijke proefneetningen, zoeken te verbeteren , te bepaalen en op te fcherpen. Men houde zich
verzekerd, dat de Schrijver tegen zijne verbeelding met
alle magi op zijn hoede is, en de kenzaaden dier verlustigende weetenichap bedaard en alleromzigtigst voor zich
en voor zijne Leezers onderzoeken wil. En daar de GelaatSs5
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laatkennis een dies weetenfehappen is, die met ons meer
of min geboaren worclen; rnaar die wij echter, zondez
eene geduurige opmerkinge, zonder 't mense'nlijle aangezicht aan zijden te betragten, om de toonen van al
deszelfs trekken te vatten , nimmer met eenig goed gevolg kunnen beoefenen; zo zullen wij daartoe den Leezer gelegenheid zoeken te geeven, met hem vericheiden
Gedaantens en Pourtraiten in dit ons Werk voor te leggen, om ons over dezelve en over hunne betekenis bezig te houcien, en ons onderling te vermaaken, om lungs
(lien weg het phijfionomiesch Zintuig of gevoel, al doen.
de, op te fchcrpen en te verbeceren. Dan eons zullen
wij deze beeldtenisfen in welgelijkende copijen, zo zuiver mogelijk , daarftellen; of anders hiercndaar de copijen eenigermaate veranderen, alleen om beeld den
Leezer onkenbaar te maaken. Dit deck zed enkel gefehieden, on!, door het bekcnu maaken van 't 6erfprongelijke, dikwijls geen flof te gceven tot Ipotternijen, of tot
nadeelige gevoigen voor 't geleverd beeld van den Perloon, door wiens beeld wij enkel bedoelden den Leezer
te onderrichten.
3, Gedaantekennis zal bier zijn de famenhang van al
dat geen, vooral in 't menschlijk aangezielit, te zien,
waaruit het inwendige meer of nun gekend kan worden.
Voornamelijk zal men zich op de trekken van 't gelaat
tocleggen, zonder echter 't overige, dat in den mensch
phijfionomisch is, geheel voorbij cc. gaan. Op de ftrengRe wijze zal men de daadelijkheid van zulk eerie weetenfehap , waarbij men door het uitwendige tot het inwen.
dige hefluit, zoeken te bewijzen: op 't onpartijdigfie zal
men voorts alle de zwaarigheden, die de tegenlireevers
dezer gedaantekennisfe, of ons eigen nadenken ens aan
de hand hebben gegeeven, aan 't oog der Leezers vertegenwoordigen. Den Leezer op 't beste ftandpunt te
piaatfcn., em zelve op goede gronden dit gelchil over die
weetenfchap te kunnen beflisfen , en hem voorts yeilig
te leeren, waar, en in hoe ver hij al , en in hoe ver hij
niet gerechtigd zij, zich daarvan in 't gemeene leven te
bedienen, zullen beide zaaken zijn, zo wij 'er in
flaagen , den Wijsgeer en den Vriend van waarkid en
menfehen niet onverfehillig kunnen zijn."
Naar deeze inrigting, volgt op de Inleiding, die verder een verflag van (lit Gefehrift behelst, in de eerfle
plants,
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plats, eene ontvouwing van de Phyfionomie, zo in 't
a.tgerneen, als in derzelver byzondere deelen, en daaraan
hegt de Autheur eene overweeging van den Mensch, zo
-ale dezelve het voorwerp der Phyfionomie is, dat reeds
ter aanpryzinge deezer Weetenfehap firekt.
Men
2a1 ligtiyk hierop denken, laat de Phyfionomie, uit hoofde van het edele voorwerp, voortreffclvk genocmd worden; het zy zo! mar is ze gegrond.2 Hierover laat one
ze Schryver zig vender uit in een Hoofdftuk, gefchikt,
ten hewyze van de Waarheid der Phyfionomie, welke
by aldus omfchryft. „ De overeenftemming, die 'er
3) tusfehen al 't inwendig en het uitwendig voorkomen
van den mensch gevonden worth; en de mogelykheid
31
om deeze overeenftemming, dat verband, in te zien,
33
omdus uit 's menfehen gedaante en weezenstrekken
3)
zijne innerlijke vermogens en neigingen of te Leiden,,
33
dit alle y begrijp ik onder de waarheid der Gelaatkun, de." Raakende het tweede lid deezer omfehryvinge,
de mogelykheid, zo dat het den menfehen doenlyk zy
hierin te flaagen, zulks , zegt hy, zal by andere gelegenheden wet nader btyken; ea hierom bepaalt hy zich,
in dit Hoofdftuk, byzonderlyk tot het eerfte ,naarn1yk; om te toonen, „ dat de fimcnhang van al het uit3) wendige in den mensch in verband ftaat met zijne in33 wendige geestgefteldheid." In de ontvouwinge hiervan begint hy net de mogelykheid, vervolgt hy met de
waarfehynlykheid, en fluit ten laatfte met de zekerheid
der Gelaatkunde. Begun men dit gevoelen onderfteund
te zien door Gezag, door Mannen van Naam, die min
of meer het zelve toegedaan geweest zyn ; onze Aucheur
brengt dezelven , zo van den vroegen als laater tyd te
berde; waaronder,, met betrekking rot de daadlyke Gelaarkunde, het oordeel van een Haller, een Sulzer, en
een Gellert by veelen nog al opmerking zal verdienen.
Heeft men, desniettegenftaande, nog eenige zwaarigheden tegen de Phyfionomie in te brengen; derzelver
Voorftander bevlycigt zig vervolgens om die bedenkelykheden , welken hem voorgekomen zyn, te beantwoorden. Hy brengt ze, in 't hoofdzaaklyke, tot de vier
volgende. (i.) De Gelaatkunde is gantsch onzeker, en
dus ten eenemaal ongegrond. (2.) Z is ten uiterfte moeilyk , en dus niet te beoefenen. (3.) Zy is nutteloos ,
ovettollig ,• en daarom volftrekt onnoodig. -(4.) De Gelaat-
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laatkunde eindelyk geeft , in de handen der menfchen„
noodzaaklyk aanleiding tot talloos misbruik , en is zeker
een bron van enkel onheil en verderf. — We zyn
niet vreemd van te denken, dat de laatfte zwaarigheid
veelen, bovenal, afkeerig maakt van deeze Weetenfehap; zelfs dezulken, die 'er antlers, onder de vereischte bepaalingen, toe zouden overhellen; en zulks
beweegt ons den Leezer hier onder 't oog te brengen,
'c geen de Autheur, dien deeze bedenking ook meermaals
De
inoeice gebaard heeft, deswegens aanmerkt.
zwaarigheid ftelt by dus zeer wel in haare kragt voor.
„ Men kan zich de beoefening der Gelaatkunde niet zonder liefdeloos en zeer veel misbruik verbeelden. 'tZija
33
de beste menfchen , die 'er doorgaans 't meest door zul33
„ len verliezen. En de Phyfionomiekunde is altoos een
„ rijke bron van zeer veel onheil.” Zyn antwoord hicrop luidt aldus.
„ Het is zo! de Ge.lnatkunde wordt veelal misbruikt ,
en is maar al te cii`K wils een losfe grondflag voor liefdelooze en 1p:Ielijke vcrmoedens. Dan
„
Heeft zij dit niet met zeer veel andere kundigheden en voorrechten der menfchen gemeen? Wat
is 'er toch, hoe heilig, hoe rechtftreeks tot ons geluk
beftemd, 't geen wij bij de meeste menfchen niet tot
een fnood en onverantwoordlijk misbruik gebezigd zien?
— Hoe weinig zijn wij in 't algemeen gefchikt, om
onze verftandelijk.e vermogens op de beste wijze aantewenden? — Bij den mensch vinden wij overal krachten; maar krachten meestal misbruikt; meestal
op eene verkeerde wijze beoefend. Zal men 't des de
Gelaatkunde niet moeten te goede houden, dat zij zich
zelden, zonder misbruik en icfdelooze verdenking , laat
beoefenen? Of zal men, in deze wetenfchap alleen, van
nimmer kan ons 't
dien billijken ftelregel afgaan;
misbruik van 't recht gebruik eetier zaake of houden.
„ b. Zo gij, door het ter zijde (taut van deze Wetenfchap, al 't voorbarige, en al 't liefdelooze in de beoordeeling van anderen zou kunncn verhinderen, dan zou
uw voorflag, om de Gelaatkunde in de vergetelheid te
verbannen, de grootfte opmerking verdienen. Maar dit
is immers gantsch ondoenlijk. De zucht, om elkander onvoorzichtig te beoordeelen, is, met , en zonder , de Gelaatkunde, algemeen, en gantsch natuurlijk. Men vet00r-
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oordeelt zijnen evenmensch door vooroordee/ eigen_
min, drift, en zonder de minfte re gels ; of men is hun
op eene verwarde wijze, en vaak zondcr grond, op !Inn
voorkothen , geneegcn. De weetniet in de Gclaatknode
is, zo hij een liefdeloos en fnood hart heeft, altoos de
onbarmhartigfte richter van zijne broederen.
daar dit oordeel over andcren onder de menfchen zo volftrekt algerneen is, wat dunkc u, Leezer ! is 't dan niet
veel beter de menfchen in dezen, zo veel mogelijk, nit
hunne verwarring te redden; en hen in ftaat te Mellen ,
om het aangezicht van hunnen broeder,, niet door vooroordeel, en door een onzeker gevoel, mar voorzichcig,
geregeld cn op gronden te beoordeelen?
c. Natuurlijk zal hij in een verbasterd Menschdom
zeer vcel kwaad en fnoodheid bernerken. En het ongenoegen dieswegens is, zo gij wilt, voor den Gelaatkenner, op zichzclve een ftellig kwaad. Dan, juist dit
kwaad is voor hem de kortfle weg tot zijn voordeel,
tot zijn waar geluk. Immers dit zal zijn afgrijzert
voor 't kwaade, en zijne tederite achting voor het goe.
de, zijn zedelijk gevoel, ongemerkt moeten ontvIam.
men en bevorderen. Naar mate hij 't goede zeldzaam
vindt , zal hij het te fterker leeren hoogachten en beminnen. En zijn tegenzin regen onovereenkomst gewron.
gene of kwaadaartige trekken, zal hem natuurlijk ver.
pligten, om zelfs bij den hoozen nog naar bewijzen van
daar zijnde krachten, en naar goede g,efteldheden te vrna.
gen. - Het waare fchoone words altoos door den
kenner het gemakkelijkst onder de puinhoopen opgezogt,
en met vreugde gevonden. „ De menfchen ," zegc daarom zeker Wijsgeerig Schrijver,, „ zijn meer dwaas dan
Mood: door hen naauwkeurig te onderzoeken zullen hunne kwaade hebbelijkheden niet meer uitblinken dan hunne goede. Zo zij aan den cenen kart verliezen, zij zullen 'er aan eene andere zijde door gewinnen. De greetIle kenners zijn in alle gevallen de minst ftrengfte Rechters. --Zij, die de menfchen best kennen, zullen hun
hunne gebreken 'c gemakkelijkst vergeeven. De Wijsgeerte , als de grondflag der Gelaatkunde, zal hun leeren , om de onvolkomenheden door daar zijnde bevalligheden , en de ondcugden door deugden , te vergoedeR,
Deeze zal hun leeren, om van alles het meeste
voordeel te trekken ; geenzins daarin gelegen, om zich
gantsch
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gantsch van de zodanige te verwijderen, of 'cr in Mien
geval enkel kwaad van te verinoecien; maar om voordeel
te doen met het goede, 't welk zij bezitten, zonder zich
vruchteloos over hunne kwaade zijde te vertoornen; terwiji men door, voorzichtige maatregcls zich flechts hoeden zal, orn geen voorwerp van hunne boosheid te worden. - Men zegt, men zal 'er menfchenfchuuw door
worden, wanneer men de menfchen zo naauwkeurigkent.
Naar is 't dan een zo groot kwaad , dit tot een zeker
punt te zijn ? Niet iedereen, die wil , kan zulks.
Wat het voorgeven aarpelangt , dat men 't geflacht der
menfchen leert verachten, naar maate men het zelve
kennen leers. Dit, zo 't waar was, zou in de Gelaatkunde, die ons 't cha-rakter der menfchen leert, niet
_veer kunnen gevonden worden , dan in de Gefchiedkuode, welke ons hunne bedrijven melds. Zo de Gefchiedenis ons fnoode handelingen verhaalt, zij bericht ons.
ook goede. - en zo men 't aan de Gefchiedkunde
nog nimmer heeft voorgeworpen,dat zij nadeel toebrengt
aan de menfchen die zij onderwijst; en welke zij, al
onderwijzende, vormt; met wat grond zou men tilt dan
aan de Gelaatkunde kunnen verwijten , die nog veel ze.
kerder is; gemerkt zij ons de menfchen op zich zelven
doet zien, en onafhankelijk van alles, wat hen oniringt,
en hen dikwil g tot weinig eer verftrekt."
„ d. 't Is daarenboven ten eenemaal ongegrond, dat
men de menschheid al phijfionomizeerende zou leeren
verachten. Klaarblijk-elijk heeft de Gelaatkenner aan ale zijden de fterkfte aanleiding, om de voortreffelijke
waarde der menschheid te bevroeden. Of zal men, ontelbaar veel fchoonheid en overeenftemming in 't flechtst
Gelaat nog- kunnen gewaar worden ; en dat, zonder de
Lets, dat, naar
menschheid te leeren hoogachten?
't eenftemmig getuigenis der Zedelceraaren,. altoos een
rijke bron is van zeer veel deugd en voortreffelijkheid".
Onze Authela tot dus ver de Gelaatkunde in 't algemeen ontvouwd, derzelver gegrondheid aangetoond, en
de daar tegenopkomende bedenkingen beantwoord hebbende, verledigt zig voorts nog in dit Deel, oin den
Leezer te onderrigten, nopens de eigenlyke zitplaats,
daar men het Phyfionomifche te zocken hebbc; waarop
men het oog vooral behoore te vestiges, of hoe men 't
aangezigt gelaatkundig mocte befchouwen. En hier aan
hegt
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beg by eindelyk eenc ontvouwing van de algemeene
grondtialingen, gefchikt , om het aanleeren en beoefenen dcezer Wcetcnfchap ecnigzins gemaklyker to maaken dan de ontvouwing hiervan gebragc hebbende, tot
aan 'dc ftelregels, die zeker voorkOrnen met zeker zielsgettel, of ze.eren trek met zeker charader verbinden
oordeelt by 't raadzaam de verderc voordragt bier van
„ Iv'erfeheiden ftukken, zegt hij,
uit to flellcn.
7) dienen 'er nOg vooraf to gaan, ecr mijn Leezer ftuks1) wijze tot die bepaalende 'ftelregois kan worden inge» leid. Onder veele anderen, de behandeling der tem» perarnenten, der evenrcdigheid en der bijzondere dee5) len in 't menschlijk aangezicht. Onderwerpen, die
9) wij, met andere, dus liefst voor een volgend Dee!
zullen overlaaten."
Wyders heeft do Schryver van dit Werk, overecnkomflig met het plan, dac wy by den aanvang gemeld
hebben, bier en daar, in zone ontvouwingen, ingevlogten, een aantal van verfchillende Gedaanten en Pourtraitten; die by den Leezer leert befchouwen, door nevensgaande onderrigtingen van 't geen men daaromtrent
op te merken heeft. Gemeenlyk komen ze, behalvert
slit onderrigtende oogmerk , in, by manier van eene uitfpanning, om het drooge der Phylionomifehe lesfen, als
'c ware, eenigzins te vergoeden. Le verlevendigen ook
daadlyk de behandeling van 't onderwerp; te meer daar
by niet alleen verfchillende gedaanten, die onderfcheiden gelaatkundige characters vertoonen, bybrengt; maar
ook nu en dan des Leezers oog vestige op Pourcraitten,
die men niet wel onverfehillig kan befchouwen, als daar
zyn, die van Prins Willem den I , van Cornelis en .7 oan
de Witt , van de Veltaire , van de Zeeuwfche Gebroeders
Naerebout en anderen.

Tableau de PHistoire generale des Provinces Uniec , par A. M. CP:RISIER• Six Tomes. A Utrecht, chez B. Wild, a Londres ,
chez P. Elms;ly,, &c.
in den jaare x777 zogen de twee eafte Deelen van dit Tapeels
fereel der algemeene Ilistorie van de Vereenigde Nederlanden
het

Licht; wy hebben 'or ook diestyds eerIang eenig burigt van ge-

gee-

ftz
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geeven (*): zints beet de Heer Cesifilr zynen arheid agtervorgl,
en onlangs is ons het zesd! ()eel ter hand gekomen. Een famenloop van omitandigheden heft veroorzaakt, dat ongemerkt,
zonder eenig opzet, van de verdere uitvoering deezes Werks geene melding gematect hebhen; 't welk wy ons eerst met de ontvangst
van het zesde Dee herinner en , en ens nu noopt om eenalgerne,.a
verflag van de inrigti g deezes T fereels, zo verre het nu openbaar a won geffeld is te leveren.
Van het oog nerk deezes Gefchie ifchryvers, en de euttigheid,
van dit Werk hebben wy in het bovenaaneehaiiide beriJ genoeg
gezegt, on en leder min of meer te doen begrypen, dat deeze
nierve hearheid ng der gerchie ienisfen van ons Vaderlatil haare
weezenlyke waarde heeft; en met regr de optnerking i,ordert van
alien Jewiken die zig op deeze edeie ocfening toeleggen.. Het
gunftige denkbeeld , dat wy 'er ons, op het doorbladeten der twee
eerfte Deeien, van gevormd hebben , is op het nagaan der volgenden niet verzwakt. maar eer veraerkt; te nicer, daar we
zagen, dat de gefchiedkundige Cerifies zig beftendig bevlytigt • om
ap es mee een welwikkend oordeei na te gaan, en onpartydig te
boek te !teller): dat bovenal in de laatere Deelen doorataalt.—
De twee eerRe D • elen behelzen eene oorieelltundige nntvouwing
onzer oude Gerchi2denisfen , die zig , zedert de komst en vestiging der Batavieren in deeze Getvesten , uitbreiden tot op de dagen van Keizer Karel len V; en wel tot op dien tyd dat deeze
Vorst, afftand doen ;e van zyn geheele Ryksbewind, het heftier
deezer Landen, met goedvin len der Sta iten in de handen van
zynen Z )on Philippus overgave, in den jaare 1555. — Het
derde D el is bepaald ter voordragte der geweldige overheerfchinge van Philippus, en van den tegeniland der Staaten, onzer de
heldhafrige pongingen van Prins Willem; die dezelven eeriang,
ten m nRe met betrekking tot onze Vereenigde Nederlanden, in
=like onaftandigheden bragt dat ze te Utrecht de grondflagen tot
ten nieuw Gemeenebest konden leggen; 't ;vat de afzweering van
Rotting Phitippus ten gevolge had; eu waarop Prins Willem tot
de Graaflyke waardigheid verheven zou zyn geworden, zo niet
eerr verraaderlyke aanflag hem het ieeven had doen verliezen in
den jaare 1584, — Op de herchottwing van dit tydperk, met
welks afloopen ons Vereenigd Gemeenebest zyn aanvang flaw,laat
onze Gefchiedfchryver in het vierde en vyfde Dee!, volgen , ee •
ne overweeging der lotgevalien van dit Gemeenebest, zedert dien
tyd tot op den dood van Prins Mauritz, wellte in 't jaar 1625
voorviel. En verder fchikt •hy het zesde Deel ter onNowvinge
der lotgevallen van onzen Staat zints die dagen, tot op de helmelyke en in laater tyd zo veelgerugts maakende, onderhandelingen
van onzen Staat met het Hof van Vrankryk ,
de jaaren 1662
en
(*) Zie Hedend.
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en /661, wnar in de Rawlsponfionaris de Witt en Lie Graaf d'EYtrades ter wederzyde de voornaame hand haddeo.
Ieder
deezer 'Pyribeftekkela, welken de Heer Ceti tellrens in kleiner

tyuperken y ercieelt, hehelst eene reeks van aaturieikelyke voorva/len, die hy, naar maate van derzelver gewigt en invioeci, beknop*
ter of breedvo,rigex behandelt. Zulks verrigt by, met eene oordeelkundige aancenfehalreling, die juist ge.fchikt is, otn derzelver
oorzaaken en gevoigen in een fielder licnt te ftellen; waartoe hy
ook, wanneer de omftandigheden zulks vereifclhn, zyn gefchiedverhaal vcrgezeld doer gaan van gepaste annmerkingen, die hy,
ze:fs in n...telige emftandigheden, met ails vrymoedigheid, dochl
fteeds met eerie onberispelyke. bercheicknheid, ‘'oordraagt. Wyders outmoet men in dit Gefchrift, aan t einde van ieder Tydbelick , een irort verflag van de zeden en gewoonten der Natie
die dagen , mitsgath.rs van 't germ den Burgerflaat lxtrefr, als me"
de van den toeftand der Kunften en Weetenfchappen, beneVens
eene beknopte melding van do beroemdftel\iirinen bier te Lande,
en meer dergelyke byzonderheden, die zig in 't Gelchiedverhaal
niet wel laaten invlegten. Zyn Ed. heeft dit alles op zodanig eene wyze uirgevoerd, dat de Lief hebbers onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen t over reden hebben , orn na de voltrekking
van dit Tafereel te verlaegen, 't war de Autheur zig voorgefteld
heeft , tot op het rnidden tier tegenwoordige Eeuwe te brengen.
Zic bier imuslchen, tot een hyzonder ftaal, uit dit zesde
Deel, hot II,ofdzaaklyke van des Gefchiedrchryv ers berigt, wegens tie geheime onderhandeling van den Raaripenfionaris de Witt
met den Graaf d'Estrades; we:ke maar al te dikwerf in een vetkeerd Licht geplaatsr is geworden.
Onze Gefchiedfchryver gemeld hebbende, hoe de Staat zig in
den jaare 1662, na de h:rftelling van Karel den II op den throori
van Groot Brittanje, met de ;evolgen daarvan , en de nevemgaan.
de orderhandelingen met bet Franicbc Hof, in gevanlyke =Randigheden be y ond, dear men rem de eerie zyde vot,r tie heerschzug.
tige ougmerken van Franlsryk, en aan de andere zyde voor eene
Vredeb,euk met Engel and te dug; en had; gceft verder een verflag
van t voorgevaliene ter ,.e.ydeiirge van 't o'.ginerk van Fiankryk,,
om zig meester van de Spaaniche Nederlanden to maaken.
De Graaf d'Estrades , door Koning Lodewyk den XiV, tegen
het afioopen des jaars 1662. naar Holland gezonden , kwam bier
bovenal, om te onderflaan hoe de Vereenigde Provincien mind
waren; ten eincie te verneemen, in hoe verre de Koning ftaat op
dezelven konde maaken, of dezelven had te wantrouwen, in gevalle by de Spaanfche Nederlariden wilde vermeesteren. Mar
de Witt, zyn oogmerk 000rgrondende , nam op zig het zelve
does mi;lue ken.
De Witt behoorde niet onder dat flag van Staatsmannen, die,
flerk met hunne hegaafdhcten ingenomen, in hunne onderhandelingen 'gemeerilyk iers, dat men loos of doorirapt noemt , laaten
DELL. ALQ. LETT, NO. 14.
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doorflraale.n , dat wantrouwen inboezemt. Fly bezat, gelyk de
meeste Staatslieden van bet Noorden , het vermogen van de gefleepenile Staatkunde te verberg,en, onder het uitwendige vertoou
van de oprechtheid en ongeveinsdheid zelve. Zo dra by met deezen nieuwen Afgezaet in onderhandeling getreeden was, fcheen
by terftond de blangeu van Vranitryk dermaate ter harte to. neemen, en zo genegen te zyn, om de inzigten van 't Franrche Hof
te helper] bevorderen, dat d'Estrades her grootfie vertrouwen in
hum flelde. Hy fchr2ef zelfs aan zyne dat by geen meet
bait voor den !tarter en de belangen zyner Mai. kon hebben, dan
de Haer de Witt betoigde te bezitten. He Franfahe Hnf floeg
bier te ligter geloof om dat het zig eltoos tot cane cur gorekend had, your den hasten vriend en zek_rflen bondgewot van
het Gemeenebest door te g,an.
Midde,ierwyl ziet men eger , nit
de geheiine brieven van den Raadpenfionaris, chE by, Iliet minder
dan den der vuurigile Patriotten, ten flerktle hedugt was, voor
de uitbreiding, en de gevaarlyke nabnurfchap der Franiche magt.
D Estrades drong by de Staaten fleck aan op de guarantie van
Duinkerken, verklaarende, dat F'ankryk het laatst gcnoeten 'Fractaat niet zoude ratificeeren, zo lang dat Arikel 'er nict onder
betrokken wierd. De Witt hadt zeer veel tegen deeze guarantie;
intusfchen gaf by nogtans to kennen dat die zaak , zo 't alleen
arm hem flond, wel dra te vinden zou zyn ; tcrwyl by ravens
behendig uitweidde, over de ongerustheid van geheel Ho/land en
Zeeland, wagons de aanko ,,,p dier Vestinge. Hy hield dit fink
vocrts fleep nde, om de uitwisfeling der ratific3tien te vertraagen.
IVIaar teen by bemerkte, dat de Koning, van zyne zyde, 'er geen
haast mede maakte, uit vreeze van als dan ingewikkeld te zullen
worden, in den oorlog, waarmede Karel de II de Staaten dreigde,
bewoog by de Staaten, om de guarantie in te wiPizen; na vooraf
bedongen te hebben , dat Frankryk, van zyne zyde, hun de bezitting der Landen van Overmaaze, en 't laotflo Tra6t3at met Engeland , zoude guarandeeren. — Hieraan hegt de neer Cerificr eene
meldieg van 't geen de Witt te Rotterdam gedaan, en te Amflerdam ondernomen zou hebben, volgens het fcbry.en van d Estrades,
dat egter ten dee'e onzeker,, en ten deele verdicht is; initsgaders
van 't geen d'Estrades fchryft, wegens den invloed, die by zeif
op veele aanzienlyke perfoonen, door omkooping„ gehad zou
hebben. Wat bier van zy, in die wyduitgeflrektheid, als 'er
d'Estrades van fchryft , 't is intusfchen, gelyk onze Autheur vet.
volgt, ten aanzien van de Witt opmerkelyk , dat alle die poogingen
van d'Estrades, volgens zyn eigen fchryven, ydel waren op den
Raadpenfionaris, die alle zodanige aanbiedingen van de band
wees; voorgeevende, dat by t'over bcloond was, doer des Koflings betuiging van vertrouwen op hem, en vriendfchap te hemwaards. Ook bragt de Witt, die zeer wel hezefte, hoe gevaarlyke gevolgen zulke fchanclelyke middelen met zig konden ileepen,
to wage, dat de Eed tegen alle Cyrruptie vernieuwd wad. Die
groe-
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proote Stantsman nnatrilylc was van oordee/, dat men zig, in een
Gemeenebest, zonder fchande, kon verbinden aan de belangen
cener vreewde Mogenheid, zo Tang dezelven niet tegen die van
den Staac aanliepen; maar by was tevens overtnigd , dat her welweezen van den Staat luttel ter harte genomen wordt , door menfchen , die laag genoeg van ziet zyn, urn de vlyheid, welke zy
Diet waardig zyn te bezitten, te erkoopen.
Onze Gefchiedfchryver voorts gewag gemaakt hebbende van
een en ander voorftel van V!aamIche Gedepute.rden als mede
van don Spaanfchen Ambasfadeur , wegens de verceniging van
alle de Nederlanden , meat daarcintrent dat hot dicstyds
de zaak der Staaten niet was , zig in zulk ecne ondethandeneg
verder in te laacen; or, dat het 'er toen met.r op trmltwam,
om de oogmerken van Lodevyle den XIV nog met meet zeicerheid doorgronden, en derze l ver ultwerhing te doer verwylen.
Ter bereikinge hiervan gedroeg zig de Witt , om den Franfchen
Koning te meet in to neemen , als bezate by geene der vroegere vooringenomenheden , tegcn de uitteiding der Franfche beerfchappye. Deeze voorbehoedieg in 't werk gefleld hebbende,
maakte by behendig gebruilc van den Spaanfchen voorflag , on!
tangs dien weg de geheele uitgebreidheid der inzigten van den
Franfchen Vor , t te ontdekken. Hy floeg te gelyk aan d'Estrade s
voor , eene verdeeling der Nederlanden, gefchikt naar een vroeger ontwerp, in den ja.;re 1635 gemaakt. Het blykt , dat de
Witt een gedeelte van den prooi voor dem Staat wilde behouden, ingevalle dat men denzelven net Icon befchermen, tegen
de greetige en magtige heerschzugt van het Franfche Hof.
Maar dit Hof, dat gantschlyk geene verdeeling bedoelde, hragt
eenige belemmeringen bier tegen te berde. Lodewyk de XIV,
de groottle belangloosheid voortvendende, fchreef: ik ben die
gevaarlyke Vriend niet, noch een Vorst van eene zo onmantige
heerschzugt, als myne Vyanden my afmaalen : ik ben te wet
bedeeld, om het verder uitbreiden myner heerfchappye te behoeven. Op deeze verklaaring vormde de Witt het ontwerp
van een anderen voorflag, volgens welken de Spaanfche Nederlanden tot een Gemeenehest gemaakt zouden worden , dat met
de Staaten een Bonegenootfchap zou aargaan, en door Frankryk
befchermd warden; na dat men 'er eenige plaatzen van ;ifgenemen zou hebben, die voor beide de contraff eerende Hoven
be-t gelegen waren. nit ontwerp geviel den Franfchen wel;
inaar de Witt had de veorzigtigheid gehad, van deszelfs uitvoering uir te flellen , tot op den dood van den Infant van Spanje,
den eenten Zoon van Philippus den 1V. nit tydhellek kwam
hum to tang, en zeifs te onielter your. Zy toonden zo veel
yvers te hebben, en zo ongeduldig te zyn , om een nieuw Gemeenebest op te rigten, zelfs ten hunnen hostel), dat ze iet
wagten konden , tot den dood van een Vorst, die toen maar
een kind was , en intletdaad nog otntrent vecrtig jaaren leefde.
Tt
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Zy zouden wel gewild hebben, dat men de uitvoering vastftetop den dood van den regeerenden Vorst, welke toen dour
Gene kwynende ziekte uitteerde. Zy maakten daarbenevens
eenige veranderingen in het ontwerp, en toonden zig zeer afkeerig van het zelve gewapender hand te voltrekken: 'er zyn,
was des Konings taal, dingen die goed zyn om gedaan, maar
kwaad om op het papier gefteld te v orden. De Witt, door die
voorgewende belangloosheid heen , de weezenlyke inzigtcn van
't ranfche Hof duidelyk ontdekt hebbende, zogt hetzelve verder in te wikkelen, om zig geheel en al te ontmaskeren. Hy
vroeg, wasrop F,anitryk zodanig eon cisch, ten nadeele van den
Infant, groncide? Hy gaf zelfs te kennen, dat hy, voor en al
eer zich aan eenig ontwevp te houden gaarne zou sweeten, of
de Koning van Frankryk eenig regt op de Spaanfche Nederlanden
hadde, na den uitdruklyken afftand, zo als dezelve getekend
was by de Pirenneefche Vrede. D'Estrades maakte hierop geene
zwaarigheid van to zeggen, dat de Koningin van Frankryk , van
't eerfle bed zynde , 'er meet regts op bad , dan de Infant, die
flegts van 't tweede bed was; dat cen flaatitunclige afftand bet
regt der natunre niet kon vernietigen; en dat dezelve, voor 't
overige, niet gedaan was, dan onder de voorwaarde, dat de
vyfinaal honderd duizend gouden Kroonerr, ten bruidfchat toege.
zed, hetaald zouden worden , binnen achttien maanden , die
reeds lange verloopen waren , zonder dat men 'er lets van ontvangen had. Dit laatfle was al to waar: de onvoorzigtige Raati
van Madrid had die betaaling verzuimd , niettegenftaande de geheime imboezemingen der Hollanders , en Frankryk had zig wet
gewagt van op de betaaling dier fchuld aan te dringen.
D'Estrades verzekerde, dat de Commislarisfen, door den Koning benoemd, om dit fink te onderzoeken, het regt der Koninginne klaar en onbeowistelyk geoordeeftl hadden; dan de Witt was
van gedagten, dat het op een zwakken grond fceunde. Hy had nu
reeds een maar al to regtmaatig voorgevoel van de Franfche oogmerken; en zag duidelyk , (tat het zyn zoo, een verbond met den
Leeuw aan to gaan. fly wist dat het der Hemschzugt nooit man.
gelt aan voorwendzelen, om de ftaatlykfte beloften kragtloos te
maaken. Doch, om d'Estrades geen argwaan to geeven , bragt
hy hem alleen onder 't oog, dat de zwaarigheid vcotnaamlyk out.
flood nit de vreeze, die c'e Heerschzugt van Frankryk den genoederen ingeprent had. En, om micilerwy/ , to toonen , dat by
nits verzuiinde, 't went des Konings oogmerken hegunftigen kon,
zo nam by op zig een togtje door de voornaamile Steden te deep,
om de Regenten over te hadden. Men fprait diestyds alomme
zeer derk van de poogingen der Ottomannen , om in de Christens
heid in te dringen. Zy vielen te gelylt op den Keizcr en de Veneriaanen aan; en hegonnen zelfs den koophandel der Hollanders
te belemmeren. Dit ftaatkundige nieuws verwekte overal cue
&route gisting in de gernoeder en. De Witt nam dear nit, zo
tie ,

d'Es.

TABLEAU.

611

crEstrades zegt , aanleiding, als ;uit eene verafgelegene onzflandig•
Reid, die zecr gefelzikt was , orn zyne Gogrnerken te verdonkeren,
tot het doen van voodllgen, gefchikt om de gezindheden der Steden
te endertasten, nopens het ontwerp van Frankryk , e r 't aangaan
eener veibintenisfe met die ontzaglyke magr, tegen Vyanden, die
nog 'neer te dugren waren, van wegen hunne Wreedheid en
Godsdieust. D'Estrades fchreef zeifs 2,:in den Koning , dat de Witt
den Hollanderen zo fleck eene vrees voor den Grooten Turk ingeboezerti had, din zy geen andere toevlugt y onder:, dan zig op 't
naauwfte met zyne Maj. te vereenigen. Hy met de zaak nitertn sate vergroot hebben, geinerkt de Staaten van Holland, itrusfchen , geen gehoor wiiden vetleenen aan eeingen anderen voorflag,
dan aan dien, welke ir e verdeeling uitfteide , tot op den cloud van
den Koning van Spanje. Een voorflag, die aangenoinen wend,
den 3 OCtober 1663.
De Heer C rifler, dus verre een agtervolgend berigt van die
onderhandelingen gegeeven hebbende, meldt worts hoe Lodewyk
de XIV een argwaan tegen de Witt begon op te vatten; en daarin
verfterkt werd, toen by verftond, dat men een voorflag van den
SpaanIchen Arabasfadeur, nopens eene veibintenis met , de Spasmfche Nederlanden, op nieuw in overweeging nam. Zulks deed
lien Vorst dreigen , dat by zig, met de EngelCchen, tegen de
Staaten, vereenigen zon; en de vrees tiler your maakte een einde
can de Spaarifche onderhandelingen. - Men had, vervolgt
onze GeCchiedfchryver, Frankryk noodig: fchoon men Hier yea
itaat maakte op de hulp, welke Frankryk, nit kragt van het Tracteat van 1662, moest leveren, was egter de vet bintenis met dien
Vorst noocizaaklyk, orn dat men vreesde, dat by zig by Engeland
zou voegen; terwyl het zyn belang was, dat de Staaten met En.
geland in den oorlog geraakten, om den een door den anderen te
verzwakken. Dus zyn verbintenisfen, die geen anderen grond
hebben, dan eene voorbygaande yreeze, zo min wel gevestigcl als
oprecht. Ook maakte Lodewyk de XIV geen meerder ftaat op de
Vereenigde Gewesten. „ 1k betuig u," fchieef by aan d'Estrades ,
toen de Staaten de toegezegde huip vorderden, „ dat ik my nier
„ weinig belenamerd y iede; indien ik my aan 't Tra&aat houde,
„ doe ik zulks grootlyks ten nadeele van myne yoortiaamtle be„ langen; en dat veer Lieden , van welken ik Met alleen geene
„ de minfte onderfteuning zou verwervep, male die my tegenfland
„ zouden bieden, in 't eenfge gevalovaar in my hunne begunfliging
te flade zou mogen konzen , en die als dan de hulp , welke 1k
„ hun verleend zou hebben, tegen myzelven zullen wenc!en. Daar
„ benevens verlies ik Engeland; 't welke my Diet minder dan
„ eene opene kaart aanbiedt, ten opzigre van alles, wat ik no„ pens de Nederlanden zou mogen begeeren , terwyl het voor
„ zigzelve geen duim breedte gronds aidaar vonlert.”
Indiervoege liep deeze gewigtige en bedekte onderhandeling
dat bride de partyen in dezelvo
af, van welke men =Len
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hun oogmerk bereikten. De Koning van Frankryk wist nu dat by
het Ge,neenebest ten vyand zou hebben, ingev.:11e dat by zyne
heerschzuatige ontwerpen , ten aanzien van de Spa: niche Nederlanden , daadlyk werkitellig wilde maaken. En de S p awn wisten
nu aan Welke maatregeien zy zig, ten aanzien van Frankryk, hadden re houden. Gehoor verieenende aan den , eene hersfenfchim
gelykenden, voorfla;, van de Spaanfche Nederlanden in Cantons
te• veranderen, behiolden ze 't aan zig, om zig aan te kanren
tegen het weezeelylc oogmerk van die Gewesten te overmeesteTen , war van ze Lolewyk den XIV verdagt bieiden. Ook
fchroomde van Beuningen, vervo/gens, niet, openbaarlyk aan 't
Hof van Frankryk re zeggen, dat die ondethandeling niet anders

lvas geweest dan eene tydverdryvende bezigheiel van de eerie en
andere zyde , ten einde elkanders oogmerken na te fpooren. Onze

nieuwere Staatkunde is dan niets widths, dan eene kunst, waardoor men elkander in den weg tract te zyn terwyl men elkander ovethadt met beruigingen van vriendfchap. En, fchoon list,
in deeze foort van wo,tteling , het eenige wapen zy waar van
men zi 1 be tient, kan egter dit wapen een groot kwaad afkeeren, zo 't zig maar niet tegen den gebruiker zelven wende.
De von, naanie hehendigheid in zulke gevallen beitaat , niet zo
zeer in 't Ieggen van ftrikken, als wet in 'c ontdekken van die
van zynen mededinger, ow 'er tegen hem zelven gebiuik van te
maaken. De Witt flaagde dus in 't ontmaskeren der Franfcl*
oogmerken, en 't Franfche Hof in zo verre te ketenen, als 't
mogeIyk is , de Heerschzugt door Traftuaten aan ketenen te
leggen: en 't Gemeenebest verbond zig tot niets , dat met zyne
bel.ngen ftreed. Mat de Witt zyne toegenegenheid jegens
Frankryk ten breedite uit; by deei het, oni dat by hegreep,
dat men zig jegens de FranIche magt niet te omzigtig Icon gedr .agen , in die haglyke omitandigheden , in welken men zig
be yond. Veelligt beoogde by ook des Konings gevoeligheid tegen
Ler Gemeenebest te verzagten, door hem te doen getooven, dat
er eene party in het zelve was, weIke niet dan met tegenzin ,
dent flaw in de maatregeten , die men tegen hem in 't werk ftelde.

Beirchtyving der Stad BERGEN OP DEN zoom, en derzelver beleg,
in den jaare 174.7. Te Amflerdant, by A. Fokke, 1180. /is
,P root oaavo go bladz.
ectorgevaliene met deeze Vesting, in den jaare 1747, heeft
dczeive in 's Lands Gefchiedenisfen byzonder merkwaerdig
doen warden. Uit dien hoofde zyn 'er, zedert dien tyd , ver.
fcheidel he y igten deswegens door den druk gemeen gemaakt.
Deeze ber glen voor zo verre dezelven iets weezentyks
bee(dzen , zyr in dit &neje regelmaatig hyeengebragt. Vooraf
gars eene beki y oilte b...fehryving der Stad, en ontvouwing van
baa-
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haare Gefchiedenis, tot op het jaar 1747, overeenkomftig met
liet dienaangaande gemeld, in den Tegenw. Staat der Vereen. Nederlanden, II D. bl. 155-17o. Wyders bedient zig onze
Schryver, na een !sort verflag van den oorfprong en voortgang
van den Oorlog, zints het jaar 174o, tot op den inval der Franfchen in Staats Vlaanderm , en 't nederflaan hunner Krygsmagt
voor Bergen op den Z00191 , van 't geen hy, nopens de daaropgevolgde belegering en vermeestering Bier Vestinge, aangetekend
vindt, in .Neerlands Wond ,rtoneel, den Mercurius van het jaar
1 747, het Ilistorisch Dagverhaal en Edit verhaal van dit beteg,
benevens in het Dort en Beknopt Verkaal , dat de Eerwaarde 7.
Men vindt
yansfen daar van io 't licht gegeeven heeft.
des in dit Gefchrift, het geen bier en daar, wegens dit voorval
verfpreid to zoeken was, by elkander vergaderd; 't welk ons een,
in zyne foot, volledig vertlag van die gewigtige gebeurtenis oplevert.

Bedenkingen over ket Beene, dot omtrent de Krygsraden in de
Guarnizoenen van den Stoat der Vereenigde Nederlanden nog
diende te warden vastgeflelt. 21 bladz. in gr. offavo.
7olgens den Schryver deezer Bedenkingen, zyn onze Krygsraaden niet genoeg voorzien , van 't geen ter hehoorelyke uitvoeringe van bun M1itair Regtsgebied noodig geoordeeld mag worden. 't Komt ons in den eerften opilag we! eenigzins vreemd
voor ; doch 't zou kunnen zyn: wy verrneeten ors niet beflisfend
te oordeelen , over 't geen het Militaire betreft; daar dit eene
geheel hyzondere Studie is, daar niemand van ons Gezelfchap
z i g opzetlyk op toegeleid heeft. 't Zy dan genoeg kortlyk te
het huofdzaaklyke van 't geen de Autheur vordert, ter
ver y ullinge van het geen 'er aan ontbreekt. a. Do Krygsraadert
behoor 'en hunne eigen en byzondere Wetten to hobben, lay eert
vergaderd in eon Book, 't welk ten tyre) zou mogen hebben:

IVetboek van den Polke van Oorlog, in dienst van den Stoat ,der
Vereenigde Nederianden. 2. 'Er moest ; een behoorlyk getal Advooaten of Procuteurs, immers twee, aaogefteld worden, die de
zaaken van de twistende partyen voor de Krygsraaden konden nitvoeren; en door dezelven vlast worden, om de onvertnogenden
veor niet to dienen. 3. 't Zou raadzaam zyn eene korte manier van
procedeeren in to voeren; en de Tura • der Bedienden, voor het
walrneemen van zaaken voor den Krygsraad, gelyk ook voor het
oi-,fLlien van befcheicien , uitdrukkelyk te bepaalen ook zouden
die yura, met opzigt tot de gemeene Soldaaten, gering dienen te
zyn 4. Men zoo ook hebb. n tc bepaaten , war zaaken en perfoonen y our de Guarnizoens Krygsraaden, en wie voor den Hoo.
gen Krygsraad, zouden beheoren. 5. Voorts moest de rang van
do Auditeurs mede vastgefteid, aan dezelve ook eene manier ran
proTt4
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procedeeren voorgefehreeven , en hunne yura daa.rby bepaald
worden. Dczel‘.%; behoorden ook even als de Ondermajoors een
zogenriani clen Ordonnans of Bedienden nit het Guarnizoen te hebben , ow de boodichappen te doen, ten elude de zaahen, het
Guarnizoen betreffende, des te fpoediger uit te voeren.
Hun pltgt zotrook moeten zyn de Comtnar:danten van een Guarnizoen van taaci en advys nopens Justicieele zauken to di-.men, en
zouden ook dezewen Been zaakcn, bet Justicieele betreffende,
mogen onderneemen, zonder daarover met de Audi:ems :-.1voorens.
gefpiokeu, en gcroadpleegd te hebben. Eindelyk fla:'t de Schryver, ten 6, nog voor, de Krygsraadskamer in ieder Guarnizoen,
(die nergens anders toe, dan tot het Eouden van den Krygsraad
getwoikt zou mogen worden,) to voorzien van cone goede Boekenkas met Boeken, inzonderheid de Militaire Regtsgeleetd!)eicl
in de Nederlanden raokende: waartoe by eene by vooriaad gefchikte Lyst aan de hand geeft.

Fabelen en Pertelzels , naar de nimr.11e en beste Hoogduitfche
Dichters, door HENDRIK RIENISIWn g R. /a 's Gravenhaag, , by
J. H. Munnikhuizen en C. Plaat. Belialven het Voorberigt, en:.
192 bladz. in gr. othvo.

'

it een aantal von Hoogduitfche Dichters, die, door h:mne
T geestige Pahels en Vertelzels eon algemeonen lof behaald
hebben , heeft de Beer Rienlinyder cenige Stukjes van die natuur
uitgekoozen, welken by in ouzo Nederlandfche Spraak overge.bragt heeft, met oogmerk, ono, 20 zyn arbeid mogte behaagem,
nog 66n deeltje op die wyze het licht te doen zien. Zyne cotdeelkundige keuze is leerzaam, en de mauler van nitvoering gevallig; des WY niet twyfelen , of de Leezeis , din dit gedeelte met
nut en vermaak zullen doorbladeren, zullen met ons wedellen,
dat by aangemoedigd-moge worden, om zynen arbeid voort to
zetten. Men oordeele hierover eenigzins uit het volgende vertelzel van den Priester en den Kranken.

Een zwaare Pest heerschte in een' fierk bevolkte Stud ;
De Ptiesters wierden heesch , Doodgravers of,f,,enint;
't Getal der Krank , n groeide , en vnide baar bij baaren.
Geflagten flierven uit , zeer veelen jong van jaaren,
Ln veeden oud ; msar owl en Jung met tegenzin.
Een Priester trad toes eens een' Jchanmle wooning in.
Bier lag een Grijzaard , met gevouwen dorre hand n;
Zijn bed was kaf van Poo, zijn waakers kande wanders;
Twee Zaagen en een BO was al ziln haave en goed.
Vriend , fprak de zorger voor zijn ziel , howl goeden owed
Tier waereld kerker word U fpoedig titans ontflooten,
Gij heist voter kwelling dan vermaak claarin &whiten.
Ter-

RIEMSNYDER , FAI;ELEN EN VERTELZELI.

62E

Vergeef mij, bidde ik U! fprak de arme , krank' man;
'k Heb vergenocgd geleeft , zoo verre ik denken kan ;
kwelde ?aid nosh haat , 'k had peen' beg ,erte of zorgen;
mil n IT erktni/z , dat bier
verfchafte me alle morgen
daa,glijksch underhoud ; ik was van ,chidden vrij ;
Gezond , mijn eigen he:'r en niets , niets kwelde mid.
De Priester,, die in 't hart zijn' te'ére ontroering
Praagde eindlijk hem, of hij nu gaarne flerven Wilde?
Waarom niet, fprak de DM; daar ge intaters merken kunt,
Dat God mij reeds zoo lang het leven heeft vergunt?
111i ^a

U! mogt des Grijz,aards des aan Groot en Kleen toclz baaten:
leeft vrolijk, fierft gelaaten.
Die veignoegd kan
LICHTWEL

Begeert men nog een of ander {taal van eene andere foort, zic.*
bier nog twee kleineilukjes.
DE KOEKKOEK EN DE LEEUWEIK.
, Weet vraagde een Koekoek aan den Leeuwrik eens' ,weet gij
dan
, Noe 't komt , dat de 0,evaars niet wijzer
, Daar zij bereisd zijn, en naar vreemde landen trekken?'

„ Dit" fprak de Leenwrik : „ kan tot klaar bewijs verflrekken
Dat niemand ligt zijn aart verzaakt ,
„ En dat het reizen nooit de zotten wijzer maakt.”
ILIOEDORN.
DE BLINDE EN HET LICHT.

Een Ilinde 'roeg een hider Licht.
Ei ! riep hem iemand toe : nu kunt gij trefiijk kijken!
Ik voer bet niet, fprak hij , tot dienst van mijn gezigt;
Ik draag dit Licht voor U, ono me nit den weg to wijken.
NICOLA'.

Proeve van Dichtlievende Mengelfioyen. Onder de Spreuk , Contentio dat habilitatem. Te Anillerdam, by W. Coertfe junior.
.Behalven bet Foorwerk 266, blade. in oElavo.
op de Voorreden verlaatence , is de Opfteller deezer MenO nsgeiftoffen
een Jongeling , die , „ geen liefhebber kijnde her„ Bergen of andere fpee)partijen hij to woonen , zijne ledige uu„ ren der Dichtkunste toeweijdt , en de Eenzaamheid verkiest, zo
„on;
Tt5
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„ om zig zelvs te vermaaken als tot nut te verftrekken". Dit 20

zynde, ilaat by een pryslykon weg in, op welken wy hoopen , dat
by zal blyven , om verdere vorderingen te maaken. Intosfchen
zal het hem, om ten aanzien van het Dichtkundige te vorderen,
niet ondienftig zyn, met Liefhebhers van kunde en oordeel e
raadpleegen, om zynedenkwyze en taalkmde te befchaaven. Men
ziet gereedlyk eenige gebreken in de Jeugd over het hoofd; maar
als ze lets openlyk in het lichtgeeven, zouden ze gemeeuiyk we/
doen, van oprechte Liefhebbers als in den arm te neemen,
bun in de befchaaving behulpzaam te zyn. Indien onze Jonge/jug hier toe voorts gelegenheid en lust heefc, verwagten we
nog al lets greeds van hem; daar de tha»s afgegeeven Mengeltloffen niet geheel te wraaken zyn. Tot een ftaaltie uit dezelve
diene het volgende Klinkciicht , op een v:rleegen Koopman.

Nog duizend Guldens. ach! waar zal dit eind'lyk heen?
.Ik kan van, deeze zom, flegts weinig' lien bttaalen ,
Crediet is veor mij dood 'k neet n2rgens Geld te haalen ,
De Koopmanfchap dreig,tfleeds my daag'lijks met geween.
/Fatly is dat Hulvlijksgoed? dat onverteerbaar rcheen ,
Roe tang heft ik gepoogd dit weinig te bepaalen?
.11elaas ! verteering maakt dat mijn Crediet inset daalen?
En is de oorzartk, dat mijn moed en geld verdween.,

Mifn Oafn keft nail beloofd dat ik ziin goed zal erven ,
Hij 's oud dat waar maar vind nog gem vermaak 'tflerven:
'k Wag, van een ander Geld; doch die maakt niet veel fpoed.
Dus zie ik dag op dag shin geld en goed op raaken!
Kon ik mijn lieve Prouw flegts een voorwaarde maaken,
Dan fpeelde ik deezen dag nog met vermaak bankroet.
Het SpeEtatoriaal Toneel. E rite Deel. Te Utrecht by It Spruyt,
1780. Behalven de Voorreden, z4.: bladz. in odavo.
In deeze verzameling van Tooneelitukiten bedoelt men, gelyk
ona de Voorreden wel inzonderheid , aanleiding te geeven , tot het verheteren van onze openbare Tooneelen , ten opzigte van de Nafpellen. Opgemerkt hebbende, dat wy 'er maar
weinigen bezitten, die in onze berchaafder Eeuw goed geheeten
mogen worden, heeft men zig voorgefteld eenige kleine ftukjes,
die gevoeglyk, agter eene Drame van middelmaatige uirgebreichheid, vercoond zouden knnnen worden, by een te vergaderen;
't zy door middel van vertaaiing 't zy door cigen vinding, om
hangs diets weg , ook in de Nafpellen, eene goede zedekunde,
en den goe.1en fmaalc ,in onze Schouwburgen , te doen heerfchen.
Het oogmerk is zekerlyk niet of te keure,n; en 't vervoig van
tyd
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tyd zal moeten leeren , hoe 'er de verzamelaars in zulfen flaagen. Zy geeven , met dit eerfle Deel, tot eene proeve van
ilunnen arbeid, twee uit het Hoogduitsch vertaalde Stukjes van
die natuur. Het eerile, getyteld, veal leven om niets, of de onfchuldige Echtgenote , fchetst ons eene opgevatte jaloqrschheid,
by mangel van een behoorelyk onderzoek: en het tweede, dat .en
opfchrift heeft, het Duel , of het jong getrouwde Paar , brengt
ons het haatlyke der Tweegevegten, gegrond op een valsch begrip der waare Ecr,, ender het oog. Beide deeze Stukjes zyn
zeer wel gefchikt tot het bedoelde eit,de; als op zodanig eene
wyze ingerigt, dat ze te gelyk leeren en vermaaken. Iliernevens
heeft tucn. gevoegd een Tooneelfpel, dat den naam draagt van
den Norden Minnaar,, naar een Ft ansch Stuk gevolgd; 't welk
bovenal itrekt, om de fcha elyke gevolgen eener ververtarloosde
Opvoedinge of te maalen. Men heeft dit laacfte, fchoon to ult•
voerig voor con Nafpel , in dit Deel pleats gegeeven , op verzoek
van eenige bek:nden: en niemand zekerlyk heeft regt, om den
}heel) die vrybeid te bctwisten ; dan wy zouden 't egter nit
raatizaain oordeelcn zodanige verzoe en wat dikwils in te volgen , om dat het niet beantwo3rdt, aan 't byzondere doelwit
dcezer Verzamelinge. 'door 't overige gelieven ze 't ons clot
ten kwaade te duiden, dat wy hun raadeu, in de keuze van die
foort van Tooneelipellen , vooral in 't oog houden, d'at ze zig
wagten your ftukken , wear in do characters al te buitenfpoorig
zyn om waarfchynlyk te weezen Men duldt wel, dat de cha•
rafters wat fork zyn in vertooningen van die natuur; men be.
fchouwt zulke hedryven wet met toegeevendheid , en fchept 'er
zelfs zomtyds vermaak in; maar als ze egter overdreeven worden, en volftrekt tegen de waarfchynlykheid aandruifchen, den
kotut 'er het gezonde Veritand to fork tegen op , om 'er lets
nit te leeren, of 'er zig mede te verinaaken. In de twee eerfte
Stukjes is ons niets van dien aart voorgekomen, dat weezenlyk
kwetsc; maar in het laatfte Tooneelftuk is het character van Karel yorinzer , onze3 agtens , daarvan niet vry te fpresken: men
kan zig zulk cone verregaande buitenfpoorigheid niet wel daadlyk
verbeeiden: doch de bedoelde Zedeleer is gegrond.
Een Mensch, Wiens jeugd niet vroeg, door de onvennoeide vleje
r oudren, word gevorind , die niet zig zelv' beflrijdt,
En, door der reden kragt , zijn ligt ontfloken zinnen

En driften zonder tal leert dwingen en verwinnen,
Die zal (ondanks zijn hart aan 's grievende venijn
Der driften floods ten
, Haag ongelukkig zijn.

NA.
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Tooneeypel. Gevolgd naar het Hoogduitsch
van den Hear G. E. LESSING. In 's Gravenhage , by 3. v.
Cleef, r780. In groot oaavo 172 bladz.

NATHAN nE wy zE.

Arathan , een tyke en verftandige Jood, heeft eene aangenomen
llogter Recha, een Meisje, zo men waanc, uit ChristenOuderen gefprooten. 'Er ontflaat brand in 't huis van Nathan,
en een Teinpelicr,, (welken de Sultan Saladyn het leeven gefchonken had, om dat dezelve zo zeer naar zynen geliefden geweezen Broeder zweemde,) redt /Lc-ha nit de vlammen. Hier
uit ontilaat voorts een wederzydfche waar tegen zig van
alle kanten zwaarigheden opdoen. En ten laatile blykt het, dat
Recha en de Tempelier Zuster en Broeder zyn, beiden hinders
van des Sultans opgemelden Broeder , die met eene Dnitfche
Vrouw gehuwd was geweest. Dit voorval, dourinengd met
verftheiden famenloopende omflandigheden, d:e aanleiding geey en tot redenwisfelingen van verfchild.:ncien aart, wordt bier als
ten Tooneele gevoerd. - Men geeft a-n dit Stukje den
naam van een Tooneclfpel; doch het is te omilagtig om 2an de
regelen van 't Toneel te voldoen: men zou 't veelligt beter kunnen noemen een Vertelzel, by manier van Zamenfpraaken , mar
den Tooneeltrant gefchikt. Wanneer we dit Gerchrift in dat licht
befchouwen, komt het ons voor als een Verte'zel, dat in veelerleie opzigten zyne gevalligheid heeft, waar in dc ondcricheicien
chara&ers zeer wel dc)orgehouden warden, en de ontknooping ge.
leidlyk gefchiedt. Het laat zig nit dien hoofde met genoegen leezen ; fchoon 'er bier en daar Tooneelen tusfchen beiden komen,
well= geen weezenlyk verband met het hoofdonderwerp fchynen
te hebben, die het Stuk buiten nood wat langwylig inaaken. Maar
nioogtylc heeft 'er de Heer Les/lug lets byzonders mede beoogd,
daar we niet gegrond genoeg naar kunnen gisfen; 't welk intusfchen de rede zou kunnen zyn, waarom by het Stuk joist op
zodanig eene wyze uitgewerkt heeft.

Verhandeling over den invloed der Opvoeding op de Zeden en Weetenfchappen. In 's Gravenhage , by G. du Mee J. Z. 1780.
oaavo 31 bladz.
it Gefchrift dient ter beantwoordinge der gewigtige Vraage,
D
de Opvoeding der Kinderen voor het geluk des raderlands
noodzaakelyk? en fliekt otn te toonen, dat dezelve voor het weizyn
van den Lande onontbeerlyk zy. Het behelst eenige leerzarmie
aanmerkingen nopens dit onderwerp; doch de hehandeling deczer
floffe, die wel eene gezette overweeging vcrdient, is zeer oppervlakk ig.
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Nieuw Nederduitsch Speldeboek, Te Utrecht by de Wed. J. v.
Schoonhoven, 1780. Behalven de Voorreden bladz. in ocr
tavo.
inderen , op eene gemaklyke en voor hun zelfs gevallige wyze,
" tot het leeren kennen der letteren, van daar tot het fpellen,
en voorts rot het leezen to brengen, is het hoofdbedoelde van dit
Speldeboek*; 't welk ook, ter bereikinge van dat oogmerk,
zeer wel ingerigt is. Prentverbeeldingen vestigen het oog der
Kinderen on de Letters, die 'er nevens geplaatst zyn, en zo ook
op de Cyffergetallen, die men hen wil leeren. Woorden, trapswyze in aantal van Lettergreepen toeneemende, begunitigen den
voortgang der fpellinge. En Stukjes van verfchillende foort, mar
de vatbaarhe'd der Kinderen gefchikt, veraangenaamen de leezing.
Dus ver gekomen zynde , kunnen zy, gelyk bier, ten laatfte gefchiedt , opgeleid worden, tot het verder aanleeren van de tea
}w il ing en benoeming der Cyfiergetallen. - Het oognaerk, om de Kinderen, op de bovengemelde mauler, nuttig to
zyn, is bier, in 't een en ander opzigt, zeer wel in 't oog gehouden; en de Voorreden, aan 't hoofd van dit Gefchrift geplaatst, behelst daarbenevens verfcheiden lee;zaame aanmerkingen,
waarvan zommige Ouders , ter betere inrigtinge van het ondcrwys en de beftuuring hunner Kinderen, in dit geval, een goed gebruik kunnen maaken.

Yreedzaame vrymoedige voorfielling van een An2flerdams Mennoniet
Koopman , ftrekkende 0772 Europa een gewenschte vreede to doen be.
komen , zonder dat 'er meer blood vergooten word , door moorddaa.
dige Kogels of de fcherpte des Zwaards. to bekomen. In gr.
,,,Ctiti/0 3 2 bladz.
Schryver van dit S:ukje mag een vreedzaam en welmeenend
D eMennoniet
weezen , die een affchuw van bloedvergieten
heeft , dit zy zo! maar by is, 't geen in dit geval meer in aanmerking zou komen, geen Staatkundig Koopman; zo by anders ernitig het geen by fchryft. Zulks is genoegzaam blykbaar uit
zvne voorftelling, welke hoofdzaaklyk hierop nickomt. - De
Neutraale Zeenagt , op de groote waterer] verfchynencie, moet,
zo veel doenlyk , beletten, dat de Nentraale Koopvaarders verhinderd worden, in 't vervoeren hunner geperwitteerde Waaren,
naar de Havens hunner Destinatie. Zo dit egrer , (gelyk wel to
wagren is ,) nog gefchiede, dan moet , warmeer een der Schepcti
van de Neutraaie Vloot een Kaper of andere Kiel der Engelfchen,
die zig daar aan fchuldig gemaakt heeft., bemagtigt , bet Onperhoofd daarvan , volgens de Krygswerten. als een publicque Rustverffoorder en Zeeroover geftraft worden: [hoe ver dit als een
Nennoniet gaa, is Qns onbelsend] Voorts moot men, in zulk een
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geval, alle de Enge/fche Schepen, welken zig in Neutraale Havens hevinden, art esteeren , en zevenmaal zo veel va ,i de waarde
verkoopen , als de Or,det'daanen der Neutraale Mogendheden fcha.
de bekomen hebben, otn door die ge,/den de Eigenaars , welken
door de E Telfchen beroof.1 waren , fchadeloos te Mellen.
By aldien de Engelfchen nog al vourt mogten vaaren in hurne
rooveryen , dan moeten de Neutraale Mogenheden een verbod
doen dat gees Engelsch, lers of Schots Schip, Koopvaarder of hoe genaamt, op pceue van verbeurd ve klaird re worden,
de Mouthed hebbe te gebruiken , om in een der Neutraale Havens
binnen te loopen. Et) teffens behoorden zy, aun bunn y Onderdaanen , to verbieden, tot nadere ordre , op Engeland, Schotianct
of Ierland te vaaren, of handel met eenigen deezer, drie Natien
Met de uitvoeringe hiervan zou men, zyns
te dryven.
agtens, Engeland beteugelen, en bewecgen, orn zelve den Vrede
aan to bieden, of ten ininfte naar voorflagen van Vrede te luisteten , die de algemeene rust in Europa ten gevolge zoude hebben.
Als men een voorftel van die natnur in deszelfs aart nagaat , zal men genoegzaam terftond opmerken, dat 'er noch Staatkunde noch Handelkunde in doorflraale; en men zal t zelfs met
ons niet onwaarfchynlyk vinden, dat het geheele Gefchrift flegts
voor de grap opgefteld zy, a,tn welk denkheeld het geheele he.
loop ook best beantwoordt. Men moet naarolyk Engeland, dit is
des Schryvers hoofdflelling , rnaar behandelen, gelyk men zinnelooze menfchen civet , die men door Aderlaaten, Purgeeren en
Vasten verzwakt, tot dat zy volkomen van hunne Zeiekte gencezen
zyn. Dit heet men clerk medicineeren, dat gemeenlyk coat
gevaarlyk is.

Misfive aan de Ileeren Schryvers der Vadertandfche Letteroefenin.
gen. Door E. w. v. In 's Graavenhaage , by J. Thierry en C.
Menfing, 1780. Ira groot oflavo, 3o blade.
The Schryver dezer Misfive geeft op bet ernfligfte to kennen,
dat hy 't wel met ons meent, en dit doet hem ons rae I geven ,
nopens de fchryfwyze, die wy te houden hebben. Wy willen
hem op zyn woord gelooven , en, op dien grond van zyne welmenendheid, zynen raed in dank aennetnen , fchoon wy denzelven , ten onzen opzichte onnoo lig achten. Zulks eischt de
wellevenlheid; en voorts behoeven wy ons , nopens dit gedeeite
van zyne Misfi v e, niet breeder uit to laten. Maer weer byzonder
hebben wy het oog to llaen , op de beweegrede, welke onzen
welmenenden Vriend aengezet heeft um ons zyne raedgevingen
mede te deelen, en die hy ontleent uit eenigc pasfagien in on:
Mengelwerk , N. 9, ro en rr Bovenal mishaegt hem het VerLODZ in N. g getyteld de Hairkloovers waer in, zyns ourdeels,
bui-
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buiten andere byzonderhaden , die hv wraekt, het geloof van
Jefus Godkeid en Boegtogtlyke Genoegcloening, als eene belaglyke
Hairklovery, wordt veracht. Onderritsfe b en- is 'er , in 't ganCche
Vertoog, geen melding van die Leerflukken gemaekt ; het geheele
Vertoog is ingericht tegan het bitter twisten en veroordeelen,
dat door alle tyden her in de Christelyke Kerk , ten nadeele van
den Cbris:elyken Godsdienst, plaets gehad heeft, en nog bier en
daer. by zommigen , {land houd. In 't opftellen van zulk een Gefchrift, eischt' de nautilr der take, dat de Schryver zich op zo.
danig ene wyze aen de algemeen aengenornen waerheden
dat by zich noch voor, noch tegen, enige byzondere Geztntkid
merklaerde. Dit is volkomen in acht genomen; en nu trekr men
daer uit verdachte gevolgen, of past deze en gene hedenkingen
toe op ene byzondere Gezindheid, of byzondcre gevoelens.—
Van dies aert is alles wat Misfivefchryver tegen dit Vertoog
inbrengt: by ziet hat algemeen hedoelde over het cog, en verliest
dus het hedoelde van den Opfteler uit het gezicht. Intusfchen
blyft de Opfteller in zyn algemeen bedoelde berust.en; latende de
gevolgtrekkingen en toepasfingen van een ieder,, van welke Gezindheid by ook moge wezen, voor zyne rekening; en dus, in
dit geval, voor den Misfivefchryver, die dezelven maakt.
Onder een verdeeld Christendom, over 't haetlyke der verdeeldheid fchryvende, kan 't niet wel anders zyn, of men moet,
hien, dan daer, nu aen
dan aen deze, Gezindheid ongenoegen
geven ; vooral by zulke Leden van dezelven, die wat figtlyk tot
byzondere verdenkingen overflaen; waer van wy onzen Schryver,
niet tegenftaende zyne welmenenclheid, niet geheel kunnen vry
fpreken; te minder, daer by 't zonityds niet flegts by gevolgtrekkingen en toepasfingen laet, maer ook, op zyn eigen gezag,
deze en gene voorftellingen nader beperkt, dan de Schryvers dezelven opgegeven hebben.
In ons Mengelwerk bl. 409 wordt 'er gefproken van jeZUS
komst in de Waereld, „ om deze groote waarheden te predi„ ken , dat 'er eene opflanding nit den dood , een leeven na dit
„ leeven , en daarin eene vergelding van het geen de menfchen
zouden gedaan hahhen, te wagten was; dat God de zonden
„ vergeven wilds aan hun die zig opregrlyk bakeerden,” Onzo
Misfivefchryver zegt, dat aldaar het ongwit vf/rt, jefus tending
alleenlijk hier in gefield lvetrdr, „ om te prediken daze groote
„ waarheden" enc. Zjet , dit is niet getrouw voorgefteld ; 't
oogrueik was daer niet, de geheele predihing fystematisch op to
geven : zo min als 't op ene andere plaets, Bladz. 449 die den
Misfivefchryver insgelyks, als niet genoeg zeggende, in 't oog
loopt, bet oogmerk was , om de Leer der Verzoeninge door
's Heillands kruisdood , in derzelver geheel beflag, voor te dra.
gen.
Bl. 41i t1 et „ dat de moejelykheden , om deugd en godvrugt
„ te betragten, door zommigen dikwils in een te tierk licht ge,,iteld,
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field, en te grout gcmaakt worden." Onze Misfivefchtyver
ftelt by 't woord zommigen, in parfmt7iefi „ (waarfchijnlijk die
„ de Calvijnfche ,erfzonde, en de hartveramierende genade des
„ Geestcs gelooven.)" Zoti men zulk ene ip etlyke bepalendo
tusfchenrcde, Baer de zamenhang geen de 'ninth!. tanleiding toe
geeft, van enen welmenenden Vriend verwacht hebben?
Bladz. 4r4 leest men. „ Ondeugd is nimmer in eenig gevat
„ het noodzaaklyke uitwerkzel van onze natuurlyke geaartheid ,
„ of van de byzondere ornflandigheid , in Welke wy geplaatst
• zyn." Onze Misfivelchryver geeft dit, met zyne invulling,
aldus op. , Ondeugd is nimmer in eenig geval het noodvakelijke" (l'iever Let natuurlyke, orn duidelijher en bepaal(Atr te
fpreeken) „ uitwe,rkzul van onze natuurlyke geaart'neid, (naan.
wij na den zondenval obtvangen en gebooren
• lijk ,
„ zijn.)" En voorts hefchouu t by het gezegdc in dat Vertoog,
wegens 's Menflhen getleldheid en vetrrogen op zodanig ewe
wyze, als of 'er beweer 1, of ten 'Millie vooronderfield , wierd,
„ dat wij geen genade, geen gemeenfchap met Christus, geen
• bewaaring voor verzoelcing, van den boozes, noodig hebben."
Len denkbeeld intusfchen , dat 'er gecnzins in opgeficloten ligt;
naer dat er de Mistivefchryver nit moet afieiden, ow dat 'er van
die denkbeelden Met gefproken word , in een Vertoog, der men
't ondcrwerp nit een ander gezigtspunt befchouwde; en zicb out.hield van nit te welder' in Gccigeleerde loci communes, of algemeene waerheden. Om verdenkingen van die natuur
voor te komen, zou men menigwerf, in 't bepaeld verhandelen
van zeker fink , een grout gedeelte der Godgeleerdheid moeten
invlechten; het Welk ene overtolligheid zou haren , die zo lastig
voor den Opfteller als vervelend voor den Lezer zou zyn. —
„ 1k vertrouw, zegt once Vriend, dat Gij deze Misfive niet zult
„ toefchrjven aan cone zugi tot Kettermaakerij, wArvan mijue
„ ziel een afgrijzen heeft." Wy willen vertrouwen, dat dit zo
zy; maer echter heeft zyne fchryfwyze hier en daer, en inzonderheid in dit laetile geval, met een Schryvcr gevoelens of gevolgen
op te dringen, die by niet flelt, cenigen zweem van Kettermakcry: waertoe men , hoe welmenend ook, onvoo,-zichtig ken vervallen, dat meermaeis gebeurd is , zelfs by menfehen , wacrvan
men zullts geenszins verwacht zou hebben. Was elk bier
tegen befienclig op zyne hoede, men zou, in ,'t midden der verfchillende denkbeelden, welken onder de Christe:ten gevoed worden , meer eendrachrigheid des hasten vinden; dat ter bevorderinge
van de leer der waerhcid, die naer .de Godzaligheid is , in do
hoope des eeuwig,n leeveus, door Gods Gcnade in Joins Clirr;„
tus , zou ftrekken : 't welk wy in dit ons fchryven bedoelen , en
mier welk doelwit Wy verzoekeu door one Lezers , di de opge.
melde Mislive cloorbladeren, beuordeeld to worden.
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Die in het Tweede Deels Eerfte Stuk , van dit Werk,
oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden.
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Nieuwland , (P.) Vermaaklvkheden uit de Kerkgefchiedenis. 's Hage, by 3. Thierry , in gr. 8vo. f 3 - 6 -o
439
Noodlot (Het) van America, of Zamenfpraak betrekkelyk tot den Oorlog. Gend, by 7. F. v. d. Schueren.
176
in 8vo. f 0.
-o
0.
n2conomist, (De) eene byeenverzameling van Vertoogen, Gefprekken , Voorflagen , en Proeven, ton
welzyn van het Vaderland. 3de Stuk, in gr. 8vo.
fo -12-o
487
Onderzoek (Historisch) over de Speelkaarten. Utr. by
H. v. Dunes, in 8vo.fo- I i -o
403
Oor (Het) in 't Kabinet , of geheime Zamenfpraaken , betref-
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treffende den toeftand van America, enz. in gr. 8vo..
f o 16 o
404Qortgyzen, (A. F.) Befchryving en Afbeelding van een
Tuunel-Schepmachine, dientlig voor allerhande Watermolens. Hoorn , by y. v. Ophern, in gr. 8 v o. f o 16 -0
551
Oostindisch Vioeipapier, f o 4 o
316
P.
ipieren (Verdere) over de Drostendieniten in Overvsfel , en het daaromtrent voorgevallene met Jonkheer.Y.
Derk v. d. Capella; Heer van den Pol.
81
Pauli, (G. y.) Predikaatfien over het lyden en fterveg van
onzen Heere Yefus Christus. Ifte Deel. Utr. by y. C.
ten Bosch , in gr. 8vo. f i - 16 - o
368
Paulus, (P.) Register op de verklaaring der Unie van Utrecht, waar by gevoegd is een berigt , =trent eenige
ptaatzen , in dezelve voorkomende. IVde Deel. Utr.
by B. Wild en de Wed. 7. v. Schoonhoven , in gr. 8vo.
fi-o-o
29i
Pihn ter verbetering van Nederlands Zeeweezen. Amft.
by D. Schuurman, in gr. 8vo. f i - 2 - o
267
Forte (de la) Nieuwe Reiziger, of Befchryving van de
Oude en Nieuwe Wereld. XXIII Deel. Dord. by A.
Blusfi en Zoon , in gr. 8vo. f i - 16 - 0
352
Procedure (Kerkelyke) in de zaak van Ds. Sandtman en
zone Kerkenraad voor de Ed. Clasfis van Utrecht.
Utr. by H. v. Otterloo , in gr. 8vo. f i - 5 - 0 277
Proeve van ttichtelyk-e Mengelfchriften, door 7. Tobler
y. C. Lavater. Hoorn , by F . Swidde , in gr. 8 vo. foo
98
van Dichtkundige Letteroefeningen, over den
Smaak in de Poezye, over den Abraham den Aardsvader van A. Hoogylied. Ucr. by de Wed. y. v. Schoonhaven , in gr. 8vo. f 2 - 4 - 0
309
van Dichtlievcnde Mengelfloffen. Onder de Spreuk,
Contentio dat habilitatem. Amft. by W. Courtfe , yunior
in Svo.f I o
621
R.
Duff, (7. G.)Aardrykskunde voor de Kinderen. Amft.
7o
by y. Allart, II Deeltjes, in 8vo. f t - i6 - 0
Recherches fear le Commerce. On Idees relatives aux differens
Peuples de l'Europe. T 11. P.
Amfierdavichez M. M.
• I0•0
Rey, in 8vo. gr. pap.
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Redenvoering van een Engelschman ter verdeediging'van
zyne Narie, opentyk uitgefprooken in de Societeit,
Rust na Zorg te Rotterdam, in gr. Svo. f 0 - 4 -o 355
Reispraatje (Vermaaklyk) voorgevallen in de Trekfchuiten van 's Hage tot Utrecht, over de Werkjes van
Schasz , enz. Nym. by A. v. Goor,, in gr. 8vo.f o- 16- o
131
Rhapfodist , (De Britfche) of Mengelfchriften van Richard Steele , en andere. Amft. by W. Holtrop ,in 8vo.
111 Deelen f 3 - 12 - 0
527
Riemjnyder,, (H.) Fabelen en Vertelzels , naar de nieuwfte en beste Hoogduitfche Dichters. 's Hage, by .7.
Munnikhuizen en C. Plaat , in gr. 8vo. f i - 2 - o
620

Robertfon, (W.) De Gefchiedenis van Schotland , geduurende de Regeeringen van Koningin MARIA en Koning
JACOBUS den VI, tot diens komst op den EngeIfchen
Throon; benevens een kort verflag der Schotfche Gefchiedenis vOCIr dat Tydperk. IIIde Deel. Amft. by
Tntema en Tieboel , in gr. 8vo, f 1 - IQ - 0
343
Roeping (Het eerfte en voornaarnfie deel der uitwendige)
zedert de Hervorming tot heden, de egte Leer der
Hervortnde Kerk. Utr. by H. v. Otterloo, in gr. 8vo.
f-6-o
273
S.
Imenfpraak (Een) tusfchen twee Perfoonen over den
toefland van her Ye. Amft. by D. Swart en I. Schol.
ten, in gr. 8vo. f o - 2 - o
64.
tusfchen Yofeph en Levi, Jooden, Christiaan en Denkvry,, Christenen , over het genomen befluit in de vergadering van den Oeconomifchen Tak,
om dezelve met een Gebed te openen en te fluiten,
naar het ftelzel van den Natuurlyken Godsdienst
fo•6o
13r
Sander, (H.) Van de goedheid en wysheid Gods in de
Natuur. 11tr. by de Wed. .7. v. Schoonhoven, enz. in
248
gr. 8vo. f 2 - o - o
Sandifort , (Ed.) Obfervationes Anatomico Pathologicce Lib.
Lugd. Batay. apud. P. v. d Eyk et D. Vygh, in gr. 4to.
189
Ch. maj. f 5 - 16 - o
Scharp, (y.) Kerkreden, ter inwyding der nieuwe en
verbeterde Pfalmberyming, in de Gemeente van St.
Anna Land. Leyd. by F. Koet, in gr. 8vo. f o- 8 - o
Scheeps-
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Scheepsclienst (De) door 7. H. van Kingsber gen , Rickler§
en Kapitein ter Zee, ui'Legeevt n door C. A. Perheul,
Luitenant , enz. Ama. by .7. Allan , in gr. 8vo.
f I-5-o
532
Schouwburg , (Spectatoriaale) VIIIfle Deel. Amft. by
P. Meyer, in 8vo. f r - 16 - 0
447
Sepp , (C.) Nederlandfche Infeaen beichreeven en afge.
beeld. IVde Stuk, 12 en ride Verhandelingen, in
4.to. f I
16 - 0
471
Smollet , Reize van Humphry Klinker. III. Deelen ,'s Ha-0
221
bve by y. lifenfert , in gr. 8vo. f 4 Spaan, (P. v.) Verhandeling over net Burgerlyke Regtsgebied order de Regeering der Graaven uit de Hui.
zen van Holland. 's Hage, by Y. A. Bouvink , in gr.
8vo. f o - 14. 0
55'8
Specimina Philologica Critica, feu Nova Verfio Cap I. &
Vaticiniorum yefaix. Hard. apud J. Moojen, in 4to.
f.
593
Spe6tator (De) der Jeugd, of Mengelingen ter vorminge van het Verfland , den Srnaak en het Hart. Me
Gulik, in 8vo. f o- 18 o 168
Dee]. Amft. by Y.
Speldeboek. (Nieuw Nederduitsch) Utr. by de Wed.
Y. v. Schoonhoven, in 8vo. f o • 12 - 0
625
Spiegel, (L. P. v. d.) Bundel van onuitgegeeven Stukken , dienende ter opheldering der Vaderlandfche Historie en Regeeringsform , en voornaamlyk der Historie van de Unie van Utrecht. Ifte Dee]. Goes, by
Huysman, in gr. 8vo. f i 16 - 0
285
Spion (De Franfche) to Londen. 'fie Stuk. 's Hage,
by H. H. van Drecht, f o - 15 - o
169
Stapfer (7.) Een tient?ii Predikatien. 4de Stuk. Utr.
by G. T. en A. v. Paddenburg, in gr. 8vo. f r - 4 • o
5 4Sterck, (A.) Leerredenen over verfchillende Onderwerpen.
Campen , by y. A. de Chalmot ,enz. in gr. 8vo. f r - 16-0
455

Stinfira, (7.) Oude Voorfpellingen aangaande den Mesfins en deszelven Openhaaringen, opgehelderd, en toegepast op den Heere .7efus en zyn Euangelium. Ifte
Deel. Harl. by V. v. d. Plains , in gr. 8vo. f 3 0.0
89
$toll, (C.) Natuurlyke en naar 't leeven naukeurig gekleurde afbeeldingq exibefOryvingell der Cicaden en
Wants
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Wantzen , in alle vier de Werelcideelcn huishouden.
de. In 't Fransch en Nederduitsch , in gr. 4to. Amft,
by y. Ch. Sepp
471
Swaying, (C.) Proeve van Aanmerkingen over het regt
en onregt gebruik der H. Schrifr. 3de Stuk. Utr. by
Paddenburg en C. v. d. Brink, yansz. in gr. 8vo.
f o 12 - o
492
Swinden, (y. H. v.) Berchryiring van een Kunstfluk, verbeeldende een volledig beweeglvk Hemelsgeftel, uitgedagt en vervaardigd door Eife Eifinga. Franek. by
D. v. d. Sluis en D. Aomar,, in gr. 8vo. f o - 16 o
593
$ymboix Liiterarice Ragance. C/. II. Farc. 2. Hrtg. a peed J.
Munnikhuizen en C. Plaat, in 8vo. f i - o - o
583
T.
kunberg , (C. P.) Verhandeling over de yapanlche iVatie. En een Berigt van het Koningryk Thibet , door
Steward. Amft. by y. H. Schneider, in gr. 8vo.
f o - 18 - o
480
Tooneel. (Het Spectatoriaal) Ifte Deel. Utr. by H.
Spruit , in 8vo. f i - 8 - o
622
Tozen, (M. E.) Inleiding tot de algemeene en byzonde.
re Staatkunde van Europa. Ifte Deel. Utr. by B.
, in gr. 8vo. f 1 - 16 - o
74
Tide Deci f - 16 - o
553
V.
erdeediging der Bardietjes, tegen de Schryvers der
•• Algenieene Vaderlandiche Letteroefeningen. Amft. by
222
Holtrop , in gr. 8vo. f o 4 - 0
Vergelyking (Befehouwende) tusfehen de Watermolens
met hellende en flaan'de Schepraders, enz. Met, Fig.
's Hage, by
H. Munnikhuizen, in fol. f a. 18 - o 67
Verhandeling over de waardyc der Syrnbolen, in 't licht
gegeeven , ter g,cleqenheid van eene hicr bygevoegde
Predikatie van y, Heilmann. Met daar toe behoorenby G. du Mee , in 8vo.
de Bylagen. 's
f o - 16 - o
275
over het hooge Rechtsgcbied in Holland
en Westvriesland, onder de Regeering der Graaven,
enz. 's Hage , by 5. A. Bouvink , • in gr. 8vo.
f0-0
319
Verhandeling over den invloed der Opvoeding op de Ze.
den en Weetenfchappen. 's Hage, by G. du Mee, in
624
8vo.f o 6 o
Ver-
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Verhandclingen (Uitgcleezene) over de Wysgeerte en
Fraaije Letteren , getrokken uit de Werken der Koninglyke Academie der Weetenfchappen re Berlyn ,
met Byvoegzels vermeerderd door 3. Fr. Hennert.
Deel. Utr. by A. v. Paddenburg en y. v. Vlooten , in
gr. 8vo. f 2 - 4 - o
425
(Uitgezogte) over Bybeluitlegkundige
Natuur- Wiskundige en andere Wectenfchappen , van
het Genootfchap , onder de Zinfpreuk: Verfcheidenheid
en Overeenftemming, te Rotterdam. file Stuk. Rott.
by A. Bothall en P. Holfteyn, in gr. 8vo.fo- i 2 - 0 483
ter beantwoordinge van een voorftel,
opgegeeven door de Heeren Bezorgcrs van het Stolpiaanfche Legaat. Leyd. by S. en y. Luchtmans , in
gr. 4to. f 2 - 10 - 0
432
ter nafpooringe van de Wetten en Gefteldheid oozes Vaderlands, enz. door een Genootfchap te Groningen, Pro excolendo yur e Patrio. IIde
Deel. Gron. by y. Bolt, in gr. 8vo f 3 - o - 0 20
van de Natuur en Geneeskundige Con..
respondentie in de Vereenigde Nederlanden , opgerigt
in 's Gravenhage. ilte Dee!. 'Ile Stuk. 's Hage,
by y. A. Bouvink , in gr. 8vo. f o - 14 - o
510
van het Bataafsch Genootfchap der
Proefondervindelyke Wysgeerte te Rotterdam. IVde
Peel. Rott. by R. Arrenherg, in gr. 4to. f 3 - 0 0 40
van het Geneeskundig Genootfchap,
der de Zinfpreuk : ervandis Civibus. Vde Deel. Amft.
by P. Conradi , in gr. 8vo. f i - i6 - o
548
van het Genootfchap Floreant Liberales
Artes. IIde Deck 2de Stuk. Amil. by G. Warnars,
in gr. 8vo. f i - 16 - o
553
uitgegeeven door de Hollandfche Maatfchappye der Weetenfchanpen te Haarlem. XIX Deels
ifte Stuk. Haarl. by y. Bosch, in gr. 8vo. f 3 - 6 - o
29

Vermeer, (T.) Kort Begrio der Grondwaarheden van
den Christlyken Godsdienst. Utr. by G. v. d. Brink,
fansz. in 8vo. f o - 6 - o
Lao
Verflag (Echt) der voornaamile Leevenshyzonderheden
van JOHN PAUL JONES. Aral. by D. Schuurman, in gr.
8vo.f o • 12 • o
44.
Ver.-
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Vervoig van Papieren over de Drostendienffen in Over;
ysfel , en 't gcen daaromtrent is voorgevallen met jonk.
Derk v. d. Capellen, Heer van den Pol.
260
beer
Godgeleerde Verhandeiingen. Lecuw.
Voorda, (G.by G. Tresling, in gr. 8vo. f o - 16 a
43
Voorftelling (Vreedzaame en vrymoedige) van een Amiterdamsch Mennoniet Koopman, om Europa Vrede
te bezorgen , enz. f o - 6 - 0
625
Vorflius , (7. H.) Redevoering op het eerfte Ecuwfeest
van het Lutherfche Diakonie Weeshuis te Amilerdana
gcvierd. Amfl. by 7. Strander,, in 4to. f i - 8 - 0 418
W.
genaar, (7.) Lyst van de gcwoonlykc vaste Feesciagen der Roomfche Kerke; dienende tot begrip
van de da2tekeringen der oude Brieven. Am11. by Tn27
tem en Tieboel, in gr. 8vo. f o - 8 - o
Verzarneling van Historifche en Politike
l'ractaaten. Hde Deel. Amid. by Tntetna en Tieboel,
in gr. 8vo. f 2 - 8 - o
520
Water, (7. W. te) Historic van het Verbond en de
Smeekfchriften der Nederlandfche Edelen, ter verkryging van Vryheid in den Godsdienst en Burgerflaar.
2de Stuk.
Midd. by P. Gillisfen , in gr. 8vo.
f 2 - IO - o
8
Watfon, (RD Brieven tot Verdeediging van de Voortplanting des Christlyken Godsdiensts. Ama. by Yntema en Tieboel, in gr. 8vo. f i - 8 - 0
45
Wetzel, Hekelende Verhaalen. Arn ett. by A. E. Munnikhuizen , in 8vo. f 0 - 18 0
171
Weyernian , (7. C.) Het oog in 't Zeil. Lcyd. by C.
van Hoge-een en C. Ileiligert , in 4to. f 2 - 12 - 0 176
Z.
akboekic (Geographisch) voor Neerlands Jeugd , en
verhandeling over de Globe. Leyd. by F. de Does,
108
Pz. in 8vo. f o to 0
Zamenfpraaken van DIOGENES van Sinope. Anift. by 7.
312
Waldorp , in 8vo. f i - 4 - 0
Zangwyzen tot de Geestlyke Oden en Liedcren , nit cgeeven door A. v. d. Berg, Ifte Dees. U p.. by deWed.
7. v. Sehoonhoven, in gr. 8vo. f i - 16 • o
379
Zollikofer (G. 7.) Leerredenen, 5de Stuk. Amfl. by P.
Meijer, in gr. 8vo. f i . 5 o
439
Zorghart, of de fchrandereiluisvader, Tooneelfpcl. Ucr. by
360
by 7. Visch , in gr. 8yo. f o • 8 - 0
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VOORNJIAMSTE BTZONDERHEDEIV,
In

de Eerfle Stukken des Eerf'cen en Tweeden Deels.

(I en H dienen ter aancluicEng van bet Me en Ilde Peel.)
A.
Afanbidding (De Algemeene
welmeenende) in Christus
verdeed igd , I.
181-183
ABAUZIT heeft in zyne jeugd de
egtheid van het Bock der
Openbaaringe ontkend; doch
nad.rhand beleden, I. 9, ro
Abeelen , waar toe ze gebruikt
worden, I.
50
ABIGAEL HILL, ICamerjuffer van
Koningin ANNA, haar gedrng,
161
IL
Ar,TRAM bedenkingen over de
firaffe hem aangednan, I. 41
AIIRA HAM ' S Broecierlyke toegcevenheid, ten opzigte van LOTH
g fchetst,
144
Afgeliorvenen , (Over de noodige Beichei:lenheid in het be-deelerl V.41) I.

222

AA: icier van den Blixem voor
Landlieden op den akker,I. 310
verfchil der Sunniten en
der Schiircn, orer zone BegraaFpinats. I. 576. Zyne Begraafpin is en Moskee, claar
hover, gebouwd, befchreeven.
577
Al.mAGno , (DIEGO nn) Berigs wegens zyu Character ,
I.
113
Al magt , (Gons) hoe in de
onnfmeet l ykheid des Starrenbemels op te ms:rken, I. 344
11, DELL, ALG. LET:. NO, /5.

Almanac!? , well; eene verandering ider in ten tyde van
Pans GREGORius gemaakt ,
11.
153
America, (De Ontvolking van)
ann verkeerde oorzadken toegefchreeven. I. 326. Moat
noch aan eene verdelgende
Stand unde noch aan de Geestlykheid worden toegekend.
327, 328
Ampten, dezelver opeenhooping
in an perfoon zeer nadeelig,
11.
398
ANNA, (Koningin) tegen haare
Staatsdienaars vooringeuomen,
11.
16r
Appelboomen , (Van de) die gezegd worden vrugten voort
te brengen, zonder te bloeijell. II
39
Arithmetica Binaria, hoe dezclI.
27r
ve
Arundel , (De Gedenkftukken
van; te Oxfort niet verwaarloosd,
183
Asfche , Over 't gebtuik der)
in 't verbeeren en bemesten
der Linden, I.
21,357
Asclacrkoopinge , ( Oorfprong
der ) bier ie Linde, I.
358
Az,yn , (Bewerkirg Dill de Zelfitandigheden, die aan zuure
gisiing onderworpcn zyn , in)
Le veranderen, H.
2/8
.4zyn,
Xc
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Azyn, wyze om dezelve
2ii2
maaken, II.
B.
Rank van Anifterdam voor d:e
te Londen, opgerigt , IL 157
Bardities , tadkundigo aann croord , I.
Icingen over dat
618 en II. 622
Bead , (Bepaaiing wat het) eener zaake is, 11.
591
Beelden, en Basrelifs, door eon
ftroomend water gevornid , IL
126

Beclderflorm, T oomPhen 20 wet
als Oaroomfchen ciaar aim fchul.
dig. IL 2co. Oorznal: van

verdeeldheid ander de Edelen.
a/ri.
Begeerlykheden , (Welke de
Hoofd-) in den Mensch zyn.
II. 325. Hoe dezelve werken,
in onderfcheide geftellen. 326
Begraaven, (Her) in de Kerken
104
te beer gegaan, L
wegens deszelfs Dragt
ender onze Voorouders , 1.
407
Bergen , (Vc.rklaating van den
oorfprong der) I. 484. Rang486
fchikking der Bergen.
Berken-Boomen, van welk gebruik ,
530
Beak n-Boomer, van welk go
bruik, I.
529
Bilis, (Ondericheide) in Enge•
land, en hoe daaronurent ge
bandeld words.
557
M ORNSTAIIL, zyn wedervaaren
by Pals cLEmEDis den XIV.
123
IL
bedenkingen daar over,
10
IL
Bloem. kool , (Italiaanfche) be1-61. c:even , en derzclver Cultuur bier anigepreezen , 11.
37
Boer, (AarmelVng over do benaaming van) aan (ten der

gunren in de Speelkaarten
geeven , II.
40L
Bolgewasfen, algerneene aanmerbirgen over dezelve,
380.
Bronco, (Illagazanfe) derzeiver
cultuur bier te Linde aangepreezen, 11.
BossunT, beoordeeli»g van doezen Gefchiedfchryver, II. 393
Brandenetels , befchreeven. 11.
103. Waar nit het brander]
ontilaat ,oncierzogt, 104. Nuttighee'en derzelven.
los
BaRDERoon , (HENnitric viuv)
of by na de GraafivIche:d in
Rolland gefiaan hebbe, ondei zogt ,
204.
Brood (Aanbidding van het Gewyde) in de Kerfpelen van
Frankryk, I.
213
C.
AREL DE V, hoe

by met de
Costumen der Steden to
werk g.ng, I.
19 enz.
Cospifche (Zee ,) wegens haare
Gerncenfchap met de Zwarte
zee, I.
48a
Cl2amouni , (De Valei van) Ix:fchroeven ,
29-34
Charaders , (Wat 'er noodig is
in agt to neemen , om de) ons
in den Lybel voorkomende ,
rccht to heoorcieeen , I. 264
ChinePien, humie Tuinkunst be.
fchreeven , I.
444
Christendom, bewys voor zeive uit de getuigenisfen der
vymulen ontleend. II. 179.
Zugepraal van 't zelve op 't
Ougeloof.
181
dwangmidri den tot vOcrtplanting daar van veikeerd en
vrugtloos, II.
4n7
Christenen, waar by het toekomt
dat zy niet onder de comer_
king der elide Beidenfc'se
GcfchiedIchryvers viel_n, II.
49

C
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zyn gehoorte- clag
518.
voigens SCHUTTE
Aanmerking over zyne
369
angst II.
CLEMENS DE XIV, hoe minzaam hy BJdRNSTAHL ontving,
123
Compagrie , (Are lo-landfche Oast •
haar
indifche) oorzaaken
verderf,, I. 77. Middelen tot
CHRTPTUS

Dennen - Boomen , W3: r

toe de,,

zel e dienen , 1.
529
Deugd , (Vioegtydige) aargepiLezen ,
538
— (Tempel der) befchree,
y en , H.
r s'
Dichter , welke a/gemeene oogrnerken hy moot bedoelen. I.
410. Welke de eigenaartige
voorwerpen van zvn Kunst
zyn, 411. De algemeene lere(lICS.
31S
ge/en welke hy hehoort in
Condit El or , zie Onweersofiei tier .
Confesfte , (Eige) hoe,noodzaalt.
agt te neernen.
41Z
Dieren , (Rangfchik king der) van
lyk in eon Regtsgeding,
den Beer BODDA C,RT , I. 99
516
Conhois of Schuiptrek , ten grond- DontLr,, op zichzelven niet f±adelyk , II.
flage der Wynroeikunde ge109
legd,
550 Dooron en Distelen, die by ons
COKILLA OLYMPrCA, Misflag van
groeijen , zyn gAeel andere
LA LANDE , wegens dceze
clan daar de Schrift van melds
Dichteres , te recht gebragt , II.
als cen Vloek. I. 395. Welke
125
daar bedoeld worden , 396;
Coium.n. XIV, toegelicht,
Voordeelen die onze Door131
nen en Distelen aanbrengen.
26-33. opgehelderd ,
397
I.
38 DREBBEL , (Leevensberigt van
CORNELIS) IL III. Uitvinder
CORTES , (FkRoINAND) herigt
van den Thermometer.
wegens zyn Perfoon en Cha114
ro6 Dr enkeling en , middel om dezelrafter,, I.
Costumers, (Gefchied- en Regts- ve te herflellen , door den
Beer SCORAGE voorgefchreekundige Aanmerkingen wegens
bet ovelleveren van der
ven, I.
53
Stede) ten Have. 1196. Der- Dronkenrchap , hoe zich best
zeh'er nog verbindende kragt,
daar tegen te hoedeni, II.
fchaon door den Landsheer
577
met heves tig,d.
200 Dwaallichti es , wat dezelve zyn.
D.
II.
Ito
ANIEL IX. 22 • 27. Vet'
E.
gJ taaling van scuuTTn en zyn rdelen , (NederiancTche) verflag
gevoden over die Godfpraavan bun Verbond en ingele337 enz.
verde Sineekfchr:fi en , II. 198
e , 1.
Dmim.v's , (Lord) of HENRY
over detzelver Regts•
i'L'A'A RD ' S Cnarafter, I. 54o
gebied , onder de Graaven ,
DArttAN, hedenkingen over de
11.
341
lb t, ife hem antigedaan , I. 41 Edit? yen Nantes, verfllg we.
Deist en , ;Duitfihe ) van flegter
gens de herroeping van 't zeldan de Engellchen , II
ye , I.
155
302 Ee dzwceren
oorzaak van de
XZ

D
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minagting van dit ftaatlyk he.
be , I. 521. Grondregeis
dryf, I.
wetke men in het opfleilen
389
Eendragt , de Band onzer Proeener Zamenftemminge te vol.
y intien 218
gen hebbe, aid. War by
Eenheid (Goes) door de Griekhet toekotne dat zy in Uitdrukkingen zo zeer o y ereen'cite Wysgeeren erkend , II.
434. Zy waren dit denkbeeld
fletnmen , II. 8
niet aan de gooden verfchul- Europa, (Algemeene, byzondere
ald.
digd.
en huitenlandfche belangen der
Eenzaamizeid , hoe te befteeden,
Staten in) en van derzeiver
I. 141 , en hoe door gezelligEvenwigt , IL
7S
heid of te
142
Eeuw, (Tafereel van de X VIIIde) prankryk, (Berigt wegens de
56
Huwetyken der Proteflanten
1.
Evenwigt , (Van het) der Staaten
in) en van den Staat diens
75 enz.
in Europa,
Godsdienftigen Aanhangs, I.
Egyptenaars , van waar de Vee210
hoeders by hungehaat, I. 559
(Land- en Zeemagt van)
Eigeninnigheid , hoe in de Kin79
deren kan voorgekomen en Mace del Ligno befehreeven,
geweerd vvorden , I.
11.
127
423
Eiken-Boomun , van welk ge.
G.
batik, I.
529 GALATEN IV toegelicht, II.
(Alt ydgroene) derzelver
409
fnelle groei, IL
38 G3zartheden, (Over de verfchilEleftricitcit , in welke Ziekten
lende) der Menfchen, en den
en Kwaalen zy met vrugt kan
invloed daar van op hun ge.
19
gebruikt w6rden, II.
(hag, II.
322
(Middel om de 1101:Fe Gebed , (Onderfcheid tusfchen
der) by voorraad te Yerzarnehet) der Propheeten om Wonderwerhen , en de Gebedender
len, II.
336
arz.AncTH, het Charader dier
Geluo y igen in 't algemeen,
.Koninginne gefchetst, II. 35o
I.
2,3
Elzen, van welk een dienst, Gebeden , (Bedenkingen over de
530
Verhooring der) van de Godvrugtigen in 't algemeen, I.
Engelen, (Wat de Sadduceen von
258, enz.
de) ftelcien , 1.
3, 4
ESTRADES (D') Onderhancieling Geerst , (Gcele en Witte) ter
tusiden horn en DE WITT , in
Cultuure in ooze Lander) aangepreezen, IL
waar iicht gefield, II. 613
36
Etna , (Gelyitheid tusfchen de Geestlyken , de Ontvolking van
America verkeerd aan dezelLavas van de) en den liefuven ten taste gelegd. I. 328.
vius , IL
53
Zy zyn veel eer de BefchermEuangelien , (Apocrypbe) weik
&brink ulnas daar van geheeten der Inboorelingen. ald.
- over derzelver Regtsgemaakt heeft,
bied ender de Graavon, IL
En:angelisten , op welken tyd
elk derzelve gefchreeven hob342
Ge.
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Cieleerdheid , (Staat der) in de
Roomfche Kerk in do XVIII.

VII. 16. verklaard, II.
541
XXIII. 8. toegelicht , I.

HANDEL.

567
Eeuw, IL
hooftrekken van zyn
259
Character I.
74 HEBREEN , (Brief am de) wat
Celtik7aligheid , (Algemeene)
aanleiding tot het fchryven
Dic,htflukje, IL
van denzeiven gegeeven beb575
be , 1.
Centoos , over hunne Godsdien139
ftige Inftellingen en Verdraag
II. is. wat daar geleerd
zaamheid, I. 61, 62
wordt, en wells gehruilt men
fchiedenis, (Kerklyke) hoe nut
'er van te maaken hubb3, I.
re beoefenen voor eenen Leer524
228 - XI. i. Wat daar, door
aar,, II.
Cez lfchappen , (Aanmerkingen
Geloof, verflean wards , II.
over de talryke en groote) I.
270. Dit Vers toegelicht. ald.
590 Hceren, (Jonge) derzelver aanb.:lang ,
Gisting , waar in dezelve be536
ftaat , II.
280
algerneene hoedanigheden,
Codsdienst , (N,Ituurlyke) welke
welke in hun plaats bebben,
die is. II.
366
en hoe deeze ten goede moe(Geopenbaarde) welke
ten gewcnd en beauurd wardie is , IL
den, II.
365
538
(Plan van den inwen- II6ibrand wat die is , I. _438
digen en ultwencligen Mist- Ilemelsgeflel, (Een volledig en
lyken) II.
beweeg lyk) doer EISE EISIN125
CA ultgevonden, befehreeven ,
welk eene aangenaambeid
On vrolykte;id dezelve vetII.
598
felis;11, IL
187 II.Eaoors , I3e;. igt wegens her
de openbaare handhaa
vestigen zyner Oppermagt te
ving daarvan ernftig aangeerufalent, II. 207
preezen uit het oogpunt van Hervormers , (De eerfte) hebben
voarbeeld!ykheid , II. 240 enz.
Diet alles gedaan noch kunnen
Goederen, (Berigt over bet verri p en. II. ay. Wat zy gedaan
fchil wegens de Rerklyke) in
hebben. 142
de NederIanderz , II.
440 Hoogelied , (Het) aangemeritt als
Graaven , u.t den Huize van
een Lied waar in sneomo de
Holland, hoe zy hun gez.T
Liefde van God jegens ls•
en Regtsgebied geoefend hebra?.:.!, en van Israel jegens
ben. II. 339. Welk eene fchiltGod, verbloemd , wordt opgeking zy op de Stedelyke
zongen , 11. 594
Overheid maakten, 560 . Voor- Hugenuoten , oorfprong oeezer
regten door bun aan de Siedebenaarninp , If. 589
562 Huive/yEn, hoe het met deze-linen vergund.
IL
ve in 1'rankryk, onder de
AHAMA II. 3 , 4. zin deezer
.Proteltanten , gelteid is , I.
165
Godfprealte , I.
210
Handel. V. 34 -40. opgehel.
derd, I.
4O3
I T.
Xx3
GELLERT ,

y

B
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I. I.
144 coa's , (Aardsvadcr) verplaatJ z:ng na tEgypten, befchouwd
als een der merkwaardigfte
tydft4)pen in Gods beftuur
van den Aardsvaderlyken Scam.
I.
557
do lotgevallen van Zyn
zelve
GeilaCht Itrektell OM
ecne Volksopvoeding te gee
von, II.
406
JACOBUS leert niets ftryd gi; met
do Leer van PAULUS, als by
van t Getomf en de Regtvaardiging fpreekt , 11. '582. Wic
dun Brief van yacnbus ge
fchreven hebhe, en wani.:e.r
dezel , e gefchreeven zy. 586
y et. Tevnifiellingen VZ:11 Mr.
ormazumvs tegen Mc. RENDORP, ten dien opzigte , I.
18 ; nadere over weegingen van
dit ftirik , I. 363
— Bedenkingen Over het
Regt der Greaven op dat
auk, I.
533
JAN , (DON) reden om dien
Landvoogd te wantrouwen ,
II.
254
japan. De Godsdienst , daar
gehandhaafd, halt veel overeenkomsts met het Pausdon.
I.
6o
van de GeldCpecien
aldaar , II.
480
jEllEAIIA XXXI. 31-40, 0Pgehelderd , II.
419
JESAIA
14. toegelicht ,
433
II.
JoAN. I. 46-51. opgehelde;:t1,
426
OANNES do I)oapsr's GeboortegeCchiedenis Kan geen
fineed bedrog weezen ,
135
Jon , Oadheid van zyn Bock ,
II.
319
7ooden , (Scant der) in Egytte ,
1,
113

j

Jos KPit (Charader van) afge•
fchetst, 317
Israelites , aanmerkingen over
hunne Krygskunde , IL 490
K.
al Veen, fcheikundig onderzogt , 145
Kastanj:s- Boom , (Tainnse)aangepreezen, als verdienende in ons
Land aangekweekt te worden ,
II. 35; ongemeene grootte
waar toe dezelve opgroeijen
aid.
Kirk, (Roonfche) Staat der Geleerdheid en Weetenfchappen
in dezelve in de XVIIIde
Ir,_nw
567
Klee,lerdragt der Oosterlingen be.
le-,reven , II. 228; van hunne
Wisfelkleederen in 't byzonder,

J

2.3C.`

KNox , (Jot-IN) 't Charmer deezes Schotfchen Ilervormers , 1.
542
Kompas, (Byzonderheden wegens
het) der Ouiterlingen, I. 573
Korl. II. 23, 24 opgehelderd ,
II.
144
Koophandel , (Aaninerkingen over
den fpoedigcn opgang van den
207 enz.
Hollandfchen) I.
— Hue vi_rdedlyk de Oorlog your denzelve;i is. 209
— ooze'. Voorvaderen, vOOr
de afzweering van vntLips
1. 582. Uitbreiding
DEN JI
naa dien tyd.
584
de grondilag van Neerland sch magi eu aanzien, 11.
218

Koptm Berigt van de Christenen , die deezen bynaam voefen, 1. 116
KoKAcH, budenkingen over do
ai. ,,ffe hem aangediian, I. 41
wegens
Kruisvink , (Betig
het Nest en de Eijeren van
de) II.
194
K,saaa: -
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dere Euallgeliefchryvers •niet
te vinden ,
3'32
wyze WelleCIDC, I.
6
Iiwaakers- Indgting van' bun LUKAS XVII. 20, 21. toegeticht,
Gcnootfchap befchreven, II.
7
26-88 ; wat Lukas
245
Kocten , weike zy we•
gelegenheid gegeeven hebbe
gees de 'lender; en Kerklyke
om dit byzonder te boeken ,
Inkomften in Engeland moeten
6
betaalen, II,
247
, 2. opgehelderd ,
L.
519
mvrA, (Hoe men de onfterf LUQUE, (HERNANDO Do) berigt
la lykheid van den Grooten)
wegens zyn Charafter,, I. x14.
in 't Koningryk Thibet , to
M.
verfiaan hebbe, IL 482; valsch
aatigheid , aanpryzing van
begrip, wegens de Prefenten
die Deugd , Ii. 576
Welke by undeelt, tegcnge- mahomerhaanen , bun toefland
fprooken.
in Egypte , J. 119
Landprovincicn , in ons Vader. Manna. (Oostolche) Zie Geerst.
lmd,hebhen eon wederkeerig, MARIA , K011 ingin van Schotlancl ,
beiang met do Zeeprovincien,
haareonthooNing befchreeven,
11.
220
II, ,344 ; haare uitwendige
LAURA BASSI, Hooglecraares te
geftalte en charmer.
34g
Bologne ,
127 MATTH. XXII. 23-30. toegeLava, reden van deeze benaaLicht , I.
253
niing der Vuurulroomen trft de
XXVI. 36-39. opgeBrand2nde Bergen , 1. 5o8;
holderd ,
369
aart der L1V3S, Sri; over den Melkweg , aanmerkingen daar
tyd WENIC.11 zy noodig hebben
over, I.
305
om vrugthaar to worden , ter Mensclt , (Aanmerkingen over
wcderlcgging van RECIIPEto's
de gepaste grootte van den)
gevoelen, II.
/6T
5r
Lente , (Oosterfche befchrying
(Den widen en rede:yvan de) II.
216
ken) met elkauder vergeleeLettres d' Advertisfeneent oorken , I.
490
deel van den Iierw. S ' GRAVE- Merg en Mergiap aanmerkingen
SANnE over dit fink,
116
daar over , I.
567
Licht, (Verfchillende gevoelens Methode , (Analytifche) waar
wat het) is, voorgefteld, If.
ze beftaat , en van do Synthetifche verfchift, H.
rso
484
Lugttol by de Griek.n , wan in Mexicaanen , van hunne vordedezelve beftondt, II.
ring in de Iiunften, I. 322;
443
LUKAS, welk eon gehruik by
van hunne Schildcrkunst , of
van de Apocryphe Euangelien
Schilderfchrift ,
byzonder.
gewaakt hebbe, en hoe zy
3 2 3, 324
hem aanleiding gaven tot hot Mexico, (Het ontwerp des liofchryven van zyn Euangelie,
Dings van Frankryk om do
II. 3; Byzonderheden door
Gall ioenen van) aan te than, I.
vet—meld,
hem
en by de an278; door de Prinies de URXx4
SINS

Kwaadfpreekenheid , hoe ze traps-

BLADIV YZEIt.
STN; gev::aakt , aid ; Im.)e de Oni:Ters. afleider , hoe op ten MO.

Geestlykheid de Staatkunde
ten dienfle Itondt oln het goed
to maaken.
498
.Middelburg , Foot verrnogen
deezer Stad voor de heroerte,
II.
288
Mole n-asfen en Molenroeden ,
nieuwe wyze on: deeze te
vervaardigen , I.
365
Moorden , van waar zo veelvuldig in de veertiende en vyftiende Ecuwen, I. 536; voor
beelden hier van, 538; hoe
daar door te onaanftootlyker,,
539
Morlakken befehryving van oat
Volk,
352
Munte,n
apanfehe) herigt daar
van ,
480, 4.81
MURRAY ' S , (Graaven van) Cba•
rafter ,
54T
Muzyknooten , (\Vie de Vin•
der en Verbeteraar der)
378
N.
Anra. sCIIAII zyn Perfoon
in den Oosterfcben flyl befchreeven II.
214,215
Nape/s, welk yoordeel die Stad
van den Vefuvius trekt , 509
Natuur,, (Optherking over den
248
Zamenhang der) II.
AVeigingen c kinmerkingen over
den aart der) II. 571,. Hoe te
befluuren.
574
Nomu:es , zyn edclaartig ge.
drag jegens den Graaf van
Saxen , II.
474
2Voorderlicht , wat het is ,
410
0.
nngeloof , op welke wyze de
zelve tnoeten re
Leeraars
her gain , I.
48
Onmaati,;heid , beweegredenen
tegen deeze Ondeugd, II.
517

N

let: to ver y !ardigen , II. 470
00 gmerk (1381intwoorWng der
Vraage, hoe bereik ilt best
het) walr toe ik ledf,
23t
Oordeel over de Geregtigheid,
waar tnede God 't zelve door
CHRIS' US zal houden, I. 525
(Grondbeginzels welke
wy in 't) over 't zeddyk gedrag onzer Naasten to volgen
hebbe, If.
5o0
Oorlog , hoe verderflyk voor den
Koophandel, I.
209
Oar/ ogfclie pen , (Lyst der) van
onzen Staat in den jaare 1776.
284.
Cost rlinge-z, van hunne Eikederdragr. I. 228. Van hunne
Zegehugen , 229. Van hunne
lAr isfelkleederen.
23e:
OPENBAAitine XXIII. 18. Zonderlinge Mystike verklaaring
deezer plaatze, I.
If
van yoannes , hoe de
Beer A SAUZIT daar otntrent
van gevoelen veranderd is.
9, 10
Openbadring (Christlyke) oor
Ogeen enkel Volk gerellikt, en
de ontdekking daar van
174
Opflalsboom , zie Upflal.
CHRIS T ; het hoofdpflanding
bewys van den Christlyken
Godsdienst , hoe klernmencl,
96
Over& den , (De Pligten der) tot
Regtvaatdigheid Chuis gebragr,
65
Overheicl , (Stedelyke) hoedanig
order de Regee: ing der Graay en uit den Huize van Ho,:560, enz.
land,
P.
aapery , charaderifeerende befchryving da-1 van , L 536
Paarden, , (13reedvoerig verflag
v413
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van de Harddraavers tied der)
1.
236
Parlement , (Berigt' van de go.
Iteltenis van het) in Groot
Brittanje
554
PAULUS , (De Leer van) wegens
de Regtvaardiging door het
geloove, met die van JACOBUS
Hitt ftrydig, II.
582
PHILIPS HE li , Bedenkingen van
den Heer KLUIT over bet Regt
der Arederlalden one hem of
te zweeren , I. soo enz. Aanmerkingen bier op.
504
Phyfionomiekund?, waar in gelegen , IL 6o7. Of dezelve
fchadelyk is , onderzogt. 6o8
Pietersberg, (St.) befchreeven , I.
4.6t

R.

R

AYN A UD , (JAQUIS) Berigt van

het voolgevailene met heth
in 's Gravenhage , I.
231
Rede , aanmerkingen over het
gebruik daar van, in den
Godsdien
IL
367
hoe deeze , ten opzigto
derVerborgenheden , te gehr aiken ,
457
Regeering welke maatregels doze:ly e hebbe in agt teneemen,
(1011 Huislyken welvaa4
van den Staat te bevorderen,
265
II.
Regters , onderrigting van de
twaalf Regters ,
557

Regtsgediug ('t Buitengewooneen
't gewoone) waar in van elkn-

(FRANcrsco) herigt
der onderfcheiden , 514.
van zyn Perfoon en Character,
Voordeelen van bet BuitengeT.
lit
woone.
515
Plantgewasfen , derzelver groei Regtvaardigheid , eerie Hoofdals onze Artzeny befchouwd,
pligt, waar toe alle de Tigt..;r1
der Over heden kunnen gebr.fgt
305
weak eene working zy op
worden, I.
65
de lugt doen, IL
423 Regtvaardigmaaking , de Leer
Populieren, waar toe ze gebruikt
van PAULUS en JACOBUS, over
worden, I.
53o
dit fruit, niet ftrydig, II. 584.
Protefianten , (Berigt wegens de) REINST, (GERARD) Gouverneur
in Fran4yk , en van hunne
van Nederlandsch Indio, berigc
Huwelykeu in 'c byzonder,
van zyn leeven , H.
400
210 Reis , (Hoe me» zich in 't OosPSALM XXXVT , DAVI OS beci0Cten tot dc) toerust , 1.
574
ling in het opfteilen daar van , Rekenkunde , met twee Cyfergeen de inhoud van dat Lied ,
getchiedt,
taben , ho-.1
271
476
Pya7, ailk, middelen voorgeflaagen, Remonflrantie , in 't jaar 1577,
waar van men zich , de Pyn
25.4
gerchreeven,
bank afgefchaft zynde, zoa Rhabarker , het aankweeken daar
kunnen bedienen, I.
van, bier to lAtie, aangepree71
zen , II.
35
2.
nuasli-hout , welke gevallen, Rivieren , d,-or de onkunde on.
en inzonderbeid in de Jicht ,
Ze1 Vooronderen y es keerd 3.)e.
nut hevonden, I. r 4. De worIlan old, IL 30, 31. Hoe te
tel , en niet de Siam, mot
gebruikt warden.
17 Rivierkuncie , van hoe vcel canbeXY;
PIZARRO ,
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Wangs voor de Nederlanden ,
192
I.
ROBERTSOV , *elk ee.n'e eere
hem in Span; e, ais Gefchiedfchryver ,toegekend, II. 568
19-23 verklaard ,
Rom.
134
Rotkoortzen • door Bra: kmiddeien
en Builizuiveringen te geneezen , II.
597
Ruovee , hoe voor de zieliten
te bewaaren, of 't zeive te
23
geneezen, J.

S.

Sclrrift , floofdregeis
in t lee= van denzeiven in
agt te neemen,
SclizaptrA, zie Conhois.
Slang eraadzel , onanoopt , If.
416
Snzaak , (Aanmerkingen over de
natuur en de vericheidenheld
van den Verttandiyken)
522, eng.
Spanfe , Land- en Zeemagt van
dat Ryk,
73
SpeePeaarten, over den tyd der
uitvindinge,
403
Speeltafei , het gedrag daar aa:i
leevendig gefcheist, I.
592
Srrivosri Been PandleYSr, 111224
een Idealist,
422
zyne redeneertrant over
de Eindoorzaalten , tegengegaan, II.
429
SPRVJKEN XXIII. 26. toegdic/lr,
4 93
IL
Srarrev, (\Taste) teat men van
derzelver fchynbaar vu warden
"land re Louden /lel) ? , I . . '304 ;
1.7.4) derzelver beweeging. 3o6
Starrenbeinet , hot; dezeiven Gods
Alinagt prediltt ,
344,
Stedelingen , welk een Regtgebiei d Glaaven nit de Dellandfat;; Huizen hen verleen.
den, II. 56o. Vootre.zten (1.:3
zy bov,ni de Bewoonders van
het platte Land ge:',cocen . 11.
5 2Steden (Cejltn.ln, der) zic Co-

(Befchryving van het
ICoostet St.)
549
Sadduceen, of zy het beftaan van
Engelen en Geesten volftrekt
Sontkermen , onderzogt, 1.258
ffraan, welk een Gewas, waar
dezelve groeit , van welk ea•
ne kragt,
382
SAm. VII. 6. toegacht, IL
144
Sara liqulacta, wilt by Virgi5o8
lius betekent, I.
Sclwilendragt , under onze Voor407
Oi2d e r en nagelpeur d ,
Schepens van de eene Stad in
Holland , verpligt, zorntyds, den
raai van Schepenen der andere Sreden in te ncemen , 11. 564,
Scheprad , (1-leiiend) aangepree68
zen, IL
3chiiten, bun verfchil met de Sunniten over het Graf van ALL
I. 576. Witten by dat Graf
ftumen.
begraaven worden.
578
Schi‘defichrift , (Van het) der SrEwAtto , (IIVIRY) of Lord
naaans 's Character, I. 540
Mexicttanen, 1.
324
Toon. en Zn1-)
Schoenen , (Hoedanige) onze Stippen
der llebreen, derzelver
Voorvaders met bellen droe.
heid aangetoond,
428
gen
341
Scheonheld , jGiondbeginzel en Svkts, (A. A.) verdeedtd rept/
de
Nam
,
slat
by rot de
368
Eigenfcbappen der)
()ngeloovigen behourt
Scliottand , nit wake bronneti
iroaRtersory zyne Gefchiedenis
4Q2
geput ilebt3e, I.

.Caba

a
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Tyd , (Over bet befteeden vzirl

T.

Taale , (00.helderiog van de
gave der) .aan de Corinthifche
Christenen gefchoniren , I.
229,

enz.

Tabak, goed tot taanen bevon386
den , II.
TAcrrus. Zyn getuigenis , ten
aanziene der Christenen, overwoogen , II.
452
Tandtrekken,(Aanmerkingen over
het) II. 234
Temperamanten. Zie Geaartheden.
Testament , (Nieuwe) over de
Verdeeling in Hoofdflukken
en Verzen, I.
87
Text, (Het verfchil tusfchen de
HebreewrIche en Samaritaanfcha) nopens den tyd der
Voortplanting van het Aardsvaderlyk Genacht , voorgefield , IL 327; aan den Samaritaanfchen de voorkeus gcgeeven , 328; dit benadeelt
het gezag van den Bybel niet.
329
Thermometer, door DREBBEL nitgevonden, If.
114
I THIMOTH. H. 9, IO. opgeheldercl , 11.
372
Tollen, op ooze Stroomen, waar
in die eigenlyk f.
6o8 ; waar op het hefren daar
van aunt , 609 ; ou,Ityds
Inv; van de Burge l s en Ingezetcnen, mar van de Vreem;1_111-Igen, geheven.
6ro
Troostredenen , by het verlics
afl.Nilorven Vrienden en
Bloedverwancen, II.
54
Tuimelfchep-Machine , dienftig
voor allerhande Watermolens,
belch, coven , II. 551
7itinkunst. De Engeljrchen hob.
bt.m ze van de Chineezen ontleend en velheterd , I 443;
die der Cidnec‘,.m bcfchreeven,
444

den) I.

377

U.
Trase, (Utrechtfche) vddr het
aangaan van dezelv6 is men
in deeze Gewesten op het
maaken van een nader Ver.
bond bedagt geweest, I. 448;
Prins WILLEM DEN I, hoe
by zich daaromtrent gedraagen
bebbe , onderzogt. 449. 453
(Eenc zogenaamde (*trydigheid in de) uit den weg
286
geruimd,
(Over de onderfcheidQ
292
Tekeningen der) II.
Upftalboom, van de aanzienlyke,
Landsvergadering by dozevon gehouden , II. 22; overde
betekenis van bet woorrlUpgat,
23 ; van het wapen deezer plegtigeVergaderingen, 25; van den
tyd wanneer zy een begin ea
een einde genomen hebben. 26
URSINS , (De Prinfes van) vie
en van welk eon invloed zy
was, I. 280; wegens de on.
genade, waar in zy verviel,
en haare herflelling.
495
Uskoken , een Volk, befchreeven,
IL
355
V.
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veel belangs voor do NeJ
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Kentekens dat ze 'er zyn. old..
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Wysbegeerte , hoe her (Ian rued°
in de XVIIIde Ecuw gefteld
is op de Roomfche HoogefclmoIe, II.
570
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111 GODS Ednheid, II. 434;
waren dit denkbceld Met anti
de gooden verfclauldigcl. 435
Y.
rpen-Boomen , waar toe ze dienen , I.
532
Z.
ACTIARIA , van Been bedrog
Le verdenken , °coact]; ' de
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- 135
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Zwarte) en haste CIemcen483
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544. 545
Zeclanden , n/gemeenheid van die
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benaaminiT, II.
Zeemagt. Eene blyvende f.angepreezen, met de mi.idelen OnS
dezelve op te regten , II. 267
(Hollandfche) in 't Jnar
1776 voorgeReld ,
284,
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hebben een werlerkeer : g beIang met do Landprovincien
220
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Le-
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229 Zonde , hoe de oorzaak der
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oorzaaken berkoi4ig , tok Zutir, Vettig) in hoe verre bet
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gencezen , I.
353
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

AANMERKINGEN, OVER HET GEEN KEIZER JULIANUS
MAAR AL TE VEEL AANLEIDING GAF, OM DEN EER .
DIENST DER HEIDENEN DEN VOORRANG TE GEEVEN BOVEN DEN CHRISTE.LYKEN GODSDIENST .

men
. Keizer 7ulianus, bekend onder den byW anneer
naam van den Afvalligen, het Heidendom boven her'

Christendom ziet begunfiigen , en hem zich openlyk
voor den Heidenfchen Eerdienst hoort verklaaren ; kan
men niet wel nalaaten , van zich in den eerften opflag
grootlyks to verwonderen, over een ftap van die natuur, als welke ten uiterfte zonderling en vreemd voorDen Christelyken Godsdienst langer to
komc .
fchatten dan den Heidenfchen ; eene Leer van Godsdienst
en Deugd, alleszins vervuld met redelyke en Gode betaarnelyke denkbeelden, to verwerpen ; en in derzelvei
plaatze eene to verkiezen, welke van gedrogtelyke gevoelens overvloeit, is toch zulk eene dwaaze handelwyze, dac men Inaauwlyks begrypen kunne, hoe 't moge .
lyk zy, dat fulianus, die anders bekend ftaat voor een
Man van Verftand, heeft kunnen befluiten, om het Christendom vaarwel to zeggen, en een Heiden to worden .
Maar als men de groote verbastering der Christenheid , in die dagen , zo in Leer als Zeden , in opmerking neemt ; to gelyk nagaat, hoe onchristelyk Yulianus,
in vroeger tyd, behandeld was geworden , door dezulken, die voor yverige Voorftanders van 't Christendom
gehouden wilden weezen ; en daarhy overweegt, wat
'er t'famen liep, om hem gunftige denkbeelden voor do
Hcidenfche Wysgeeren in to boezemen, zal deeze, voor
't overige, ten uiterfte ongerymde, daad veel van haare
vreemdheid verliezen ; en zeer wel overeen to brengen
zyn, met het character van een verftandig, doch doolend, Mensch .
De Leerftelzels der Christenen in die dagen, hun zo
11, DEEL . MENGLLW . N O . I .
A
Wel-
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weinig Christelyk gedrag, vooral dat van het Hof en
de Geestelykheid, en de Onheilen, die' men Yulianus ge.
ftadig brouwde ; dit alles toch liep to famen, om hem
een afkeer in to boezemen van de Leer der Christenen ;
en, dus tegen denzelven ingenomen , verwekte de kennis die by aan geleerde en braave Heidenen verkreeg,
in hem eene toegenegenheid voor de Heidenfche Wys. 'er toen, als uit de Kerklyke Gefchiedfchrif=
geeren
'c Was
ten overbekend is, verre af, dat men den Christelyken
Godsdienst in deszelfs eenvouwigheid, en zo als die
waarlyk is, voordroeg . In ftede van weinig in Plegtigheden en enkele Begrippen to ftellen ; en het voornaam, .
Re, ja genoegzaam alles, in waare Godsvrugt en Deugd,
hing men, in tegendeel, het uiter(te gewigt aan veruitgeploozen Denkbeelden, onverftaanbaare Wartaal, en
aan Plegtigheden, die, op zichzelven, geen nut doen ;
wel byzonder om zich to laaten Doopen, vooral, lion
men zulks treffen, op 't eindc van het ]even . In zulke
en dergelyke Stukken ftelde men belang, }a, zo 't
fcheen , veel meerder dan in to weeten, wat de Heiland
bevolen, welke leefregelen by voorgefchreeven, en met
welk oogmerk, en tot wat einde, by den Doop had ingefteld.
Overeenkomftig met die denkwyze nopens den Gods .
dienst, verfchilde ook het leven en gedrag der Christenen van then tyd oneindig veel , niet alleen van dat der
eerfte Verkondigers, maar zelfs van 't geene de Christelyke Godsdienst, volgens zynen q eheelen ET-amen .
hang, had moeten to wege brengen , en in de daad to
wege gebragt zou hebben, waren de Belyders ook Beleevers geweest .
De Christen Keizer Conftantius, en zyne Raadslieden,
die alle yverige Christenen wilde weezen, maakten zich,
op eene gruwelyke wyze , fchuldig , aan het pleegen van
allerlei Onregt, zonder hunne naaste Vrienden daar in
to ontzien . Yulianus zelve ftond meer dan eens gevaar,
van door hunne handen to fneuvelen .
Deeze Conflantius, een der Zoonen van den eerften
Christen •K eizer , Conflantinus den Grooten , kreeg de
Regeering niet zo dra in hander , of by rigtte zulk eene
flagting aan onder de Maagfchap van zynen Vader, dat
'er,, (behalven die twee zyner Broederen, welken, volgens
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gens 's Vaders uiterften wil, Mede-Keizers, en daar door
waarfchynlyk buiten zyn bereik waren) van dezelvtrt
niemand, van 't Mannelyk Geflagt, overbleeve, dan alleen onze Yulianus, en deszelfs Broeder Gallus .
De Vader van Yulianus, des overleedens Keizers eigen Broeder,, was ook een der Vermoorden : en yulianus,
toen een Kind van omtrent zeven jaaren, verkreeg ter
nauwernood, en niet dan op veeler voorfpraaks de
gunst van niet gedood to worden ; en nog zou men den
bloeddorftigen Keizer niet hebben kunnen overhaalen,
om hem en zynen Broeder bet leven to vergunnen, was
niet Gallus ziekelyk van geftel geweest, en Yulianus zoo
jong ; want uit then hoofde merkte by hen aan, als zulken die niet zeer to vreezen waren .
Maar op welk eene wyze behandelt men ?ulianu.r vervolgens? Laat men hem aan 't Hof verblyven, of, volgens zyne Afkomst, opvoeden en leeven ? Ganschlyk
niet ; men verband hem na eeit Landgoed by Bithynie
gelegen : bier was zyn eerfte Opziender en Leermeester
een Gefneedene, en de tweede eet4 Ariaanfche Bisfchop ;
tot by bet zich, eindelvk, tot eer moest rekenen, bet
Voorleezers_ .Ampt, in Nicomedie, waar to neemen .
Toen 3ulianus omtrent vyftien jaaren oud was, vonct
de ontaarte Keizer goed, hem, benevens zyn Broeder
Gallus, in eene Vesting op* te fluiten . 't hs waar ; by
liet hun, dewyl ze niec kwaads bedreeven hadden, aldaar, -volgens hunnen ftaat behandelen ; maar ze mogteu
geeng andere,Bedienden hebben ; dan zulke welken 9pionnen vati irnnffantizlS taaren : en deeze omgekogte Bedienden florwgen al 1e de woorden en verrigtingen der beidd
Broeders
zo oplectend Bade ; dat dezelven 'er bpna even;
.
zo ongelukkir aan waren, as de Slaaven of Gevangeten Dit be emmerd en verriederend leven duurde niet :
minder dan de tyd van zes jaaren .
Nu fcheen bet of men moede was van hun to ondef.
drukken . Callus werd tot Ceefar verklaard ; en Yulianur
kreeg verlof van zich naar Conftantinopolen to mogert
begeeven, om a1daar de Weetenfchappen to beoefenen ;
maar ft was 'erveraf, dat hy, hier in, naar eigen keustd
werk mogt gaan, of zelfs, dat men hem een veritatidigen Leermeester toeftond, neen- ; Conftantius benoemdd
wel uitdrukkelyk den Man, die bet Beftuur over hem
zou hebben, en hem onderwyzen ; en dat was, ongeluka
A z
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kig voorwaar voor .7ulianus, een lompe Priester, die
zeer onkundig, en to gelyk, dat niet zelden met elkander gepaard gaat, ten uiterfte partyziek en doldriftig
was . Hy fmaalde en fchimpte geweldig op de Heide .
nen ; en daar door was hy, in de oogen van den onweetenden Keizer , een voortreffelyk Man .
Yulianus, ondercusfchen , leefde zo onopfpraaklyk en
geichikt, in de Hof-en Wereld-Stall Conitantinopolen,
dat hy, door zyn voorbeeldig en loJiyk gedrag, wel dra
de liefde en aging van alien, die hem kenden , verwierve .
Maar juist dit was de oorzaak, dat men hem noodzaaktc
die Stad wear to verlaaten ; want de agterdogtige Keizer, fchoon zyn Nabloedverwant, en een yverig Voorftander van een Godsdienst , die de Nedrigheid ten fterkR e aanbeveelt, kon op geenerhande wyze dulden, dat
'er, buiten hem, iemand was, van wien men in 't algemeen met lof fprak .
3'ulianus ging derhalven na Nicomedie ; en, aldaar vcrhief zich wel haast zulk een Onweder van rampen bo .
yen zyn hoofd, dat by van geluk mogte fpreeken, daar
by 'er bet Leven of bragt . De Coefar Gallus, naamlyk,
had zich zo kwalyk gedraagen, in bet beftuur der hem
vtertrouwde Landen, dat by zulks met den hals moeste
boeten . Conftantius en zyne Raadslieden oordeelden, dat
.7alianus , hoewel altoos van het Hof afgezondcrd ,
fchoon by zich met geene Rykszaaken gemoeid hadde,
en derhalven geheel onfchuldig was, egter nu ook het
Leven verliezen moest ; alleen om deeze rede ; vcrmits
by met zyn Broeder in gefprek geweest was, toen dezelve, na Afie gaande, door Conftantinopolen trok . 3'ulianus, om zyne Onfchuld in deezen ten klaarfte aan den
dag to leggen , toonde den eigenhandigen Verlofbrief
des Keizers , waar by dezelve hem toeftond, om met
zyn Broeder , op then tyd , to mogen fpreeken . Maar
4it duidelyk bewys van onfchuld was van geene uitwerking-, by dit dntaart Christlyk Hof ; in welks oogen by
een Misdaadiger was en bleef . En 't had hem, buiten
tuvyfel, het Leven gekost, zo niet Ez febia, 's Keizers
Gemalin , die veel op denzelven vermogt , ten zynen
voordeele gefproken hadde : dit bevrydde hem van den
Dood ; maar geenzins van eene Gevangenis van zeven
maanden .
Wel dra vergunde men hem, cgter, om na Achene to
pan,,
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gaan , ter beoefeninge der Weetenfchappen : doch in
deeze Stad , het middenpunt der Heidenfche Geleerdheid, vertoefde by niet lange . Keizer Contantius, naamlyk, welke het dienflig oordeelde op nieuw een Caefar
aan to flellen, vermits het Ryk aan veele zyden tevens werd aangevallen , droeg deeze WaardigheidAbp
aan julianus . Nict, om dat by hem genegen was, maar,
dewyl 'er onder alien, die by gevoeglyk tot Cxfar benoemen kon, niemand was, van welken zyn vreesagtig
en agterdenkend gemoed minder nadeel dugtte dan van
3'ulianus .
Lid daar, wat al rampen _7ulianus onderging ; en to
lyden had van het Hof diens Christen Keizers !
Een Hof , dat zich , niet alleen ten zynen aanzien ,
maar ook ten opzigte van anderen, zeer flegt gedroeg ;
en over 't geheel dermaate ondeugend was, dat men,
niet zonder verfocing en afgryzen , het berigt kunne
leezen, 't welk de geloofwaardigfte Gefchiedfchryvers
'er ons van nagelaaten hebben . Geene ftroomen van
Menfchen-bloed waren then Keizer to groot , als by
dagt, dat het vlieten van 'c zelve tot zyne zekerheid
ftrekte. En zyne Staatsbedienden ontzagen zich geenerhande list of geweld , hoe mood of onregtvaardig, als
2ulks maar dienen konde om hun oogmerk to bevorderen . Een ooginerk , dat niets minder bedoelde , dan
zich zelven to verryken ; de braaven uit den weg to ruimen ; en om, onder zulk een zwakken Vorst als ConJltntius was, de Regeering gansch alleen in handen to
hebben .
Het gedrag der Christelyke Geestelykheid, in de dagen van 7ulianus, gaf insgelyks duidlyke blyken van het
uiter(le verval . Niet dan maar al to gemeen was het onder hun, Wereldfche Eer en Grootheid in 't oog to
hebben . Welk een Gezag hadden ze zich niet aangemaatigd over de vrye Schaaren van ~efus ? Die de floutheid had van tegens den zin des Bisfchops to handelen,
werd in den Ban gedaan ; en elk Christen had een gruwel voor eenen , die gebannen was . Hoe vervolgzugtig
betoonden zy zich , tegens de Heidenen niet alleen ,
maark
ook tegens elkanderen? Ariaanen en Athanafiaanen
welke Onheilen berokkende, ieder op zyne beurt, de
een den anderen ? 7ulianus zelve was ooggetuige gew est van hunne vervolgzugt t egens .de Heidenen . De
A ;
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onkundige en verwaande Priester, zyn Leermeester to
Confantinopolen, was buiten ftaat om een zeker_ liei .
densch Wysgeer , met naame Libaniur , toen aldaar
woonagtig, to wederleggen . War deed by? Hy keerde
zich tot fchelden en lasteren, en maakte hem zo zwart
brden Keizer, dat deeze den Wysgeer uit de Stad vcrpande . Libanius, vervolgens, de Jeugd onderwvzende in
Nicomedie, onderging , in her aanzien van Yulianus ,
ook daar her zelfde lot : want de Christen-Bisfchoppen
vonden wel dra middel, om hem ook die Stad to doen
ruimen .
En war her gemeene gros der Christenen betreft ; men
had her zelve zulk cene vaste verwagting ingeboezemd,
aian een Duizend-Jaarig Ryk, waarin Christus op Aarde
zou heerfchen, en de Christenen uitfteekend begunftigen ; dat zy de Onchristenen eigenaartig niet dan met
vpragting befchouwen konden . „ De Wilde Beesten it
~, zegt Ammianus, zyn minder verwoed tegens de Men~, fchen, als de Christenen van deezen tyd tegens de
a , Heidenen zyn ; en, voegt by 'er by, ook tegens ela , kanderen , als ze maar onderfcheidene_ Leerftelfels
a , aankleeven" . Men had hen geleerd, veel gewigts to
;jtellen in gefchenken aan Kerken en Kerkelyken ; in do
goedkeuring, de gunst, en de begrippen der Geestelykheid ; en Voorts in her waarneemen van Plegtighedcn .
Welke nadruklyke aanfpooringcn kon hun dit alles verleenen ter betragtin ven Eerlykheid en Deugd ? Ja,
inoest de kragt des I.uangeliums, om deszelfs Belyders
wel to doen leeven, door dit alles, niet jarnmerlyk gefnuikt warden? Her toen heerfchende Gevoelen wegens
de groote kragt van den Doop, en de ingekroopen fchadelyke gewoonte van then zo lang mogelyk uic to ftellen, gaf den Mensch, met Vleesch en Blood omhangen,
natuurlyker wyze, eene groote verzoeking om losbandig
1!n roekeiQos to leeven . De Gefteldheid, waar in de
Christen Leeken vaq dip tyd zich dus bevonden, maakt
derhalven her getuigenis der zulken Geloofwaardig, die
zeggen x dat bun gedrag, in de dagen van ~ulianus, -voorwaar zeer flegt geweest is . Dit altans is zeker, dat
Inen van zulke kwalyk onderweezene Christenen, die,
Oaarenboven , flcgte voorgangers hadden , in 't geheel
pier vermoedcn kan, dat zy voortreffclyke en in 't oog
Xoopende daaden bedreeven zulken hebben , wclken in
ftaat
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ftaat waren, om de nadeelige indrukken, door het Hof
en de Geestelykheid in Y ulianus verwekt , uit to wis.
fchen . Het gedrag der Leeken, tog, moet fchitterend
weezen, of het blyft, door hun laager hand, verborgen ; waartegen de Levenswyze van 't Hof, en die der
Geestelyken ,, meerder ten toon f aat .
Zo deerlyk was het Christendom, ten tycte van ?ulianus, in Leer-en Zeden verbasterd ! En hoe ongunftig
thoest hem, uit dien hoofde, de Godsdienst der Christenen voorkomen 2 Was de Christelyke Godsdienst hem
voorgefteld, gelyk dezelve waarlyk is, to weeten, als
eene eenvouwige, en in de daad verheve Leer, beftaanie niet alleen in de uitmuntendfte Voorfchriften van
Godsvrugt en Deugd, maar behelzende tevens de krag .
tigfte Drangredenen ter betragting van dezelve ; daar ze
Gode waardige denkbeelden geeft van Gods Heiligheid
en Goedheid ; de verzekering van Vergiffenis op Berouw
en Verbetering ; en van een nimmer eindigend Geluk aan
de Deugftaamen . Hadden de Christenen van zynen tyd,
daarbenevens, door hun uitmuntend braaf gedrag, den
invloed en de vrugten van hunnen Godsdienst in een
hellen dag gefteld ; zekerlyk, zou die Godsdienst , in de
oogen van _U lianus, een bekoorlyk aanzien gehad heb .
ben . Hy zou denzelven hebben leeren kennen, als betaamlyk voor God en Menfchen : voor God, -om denzelven to beveelen, en voor de Menfchen, om dien aan
to neemen ; als een kragtdaadig middel ter bevordering
van het algemeene Welzyn ; en derhalven waardig, om
'er den Voorrang aan to geeven boven alle andere wyzen
van God to dienen. Maar nu was hem deeze Godsdienst
geleerd , volgens de Leerftelzels toen in gebruik : en
het flegt gedrag van deszelfs voornaame Voorftanders
liep. hem duidelyk in 't oog ; ja by had veel van dezel .
ven moeten lyden . Moest de Christelyke Leer hem derbalven niet voorkomen, als eene Leer, die geen invloed
had op haare Belyders, om ze vroom' en deugdzaam
to maaken ; maar die enkel ftrekte, om over zaaken van
ingewikkelde befpiegelingen to kunnen zintwisten en
hairklooven, om, als men maar deeze of geene party
heftig voorftond, Wereldfche Eer en Rykdom to verkrygen ; zynen Lusten den ruimen teugel to vieren, en
volkomen Aardschgezind to leeven ; en egter, niettegenflaande zulk een veragtelyk en heilloos gedrag, zyn Ge_
A 4
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weeten to fmooren , door hct waarneemen van eenige
Gebruiken en Plegtigheden ; uit kragt van welken men
zich ftoutelyk verzekerde, van een goeden uitilag na dic
Leven, hoe flegt men zich ook, op deeze wereld, gedr-aagen had?
Daarenboven, waren de omflandighpden, in welken
ulianus' zich beyond, toen by deeze en geene Heidenen
eerde kennen, ongelukkig, regt gcfchikt, om em nadeeligen invloed to hebben, op zyne befluiten, ovc$
den Christelykcn Godsdicnst ; en tevens om hem ter begunftiginge van het Heidendom voor in to neemen ; joist

in 't midden der TJ/ederwaardiglreden welken hem door Chri, tenen werden aangedaan, verkrvgt by kennis aan geleerde

en braave Heidenen .
Toen .ulianus zich in de Weetenfchappen oefende to
Conftantinopolen, moest by zich, als reeds gezcgd is,
laaten onderwyzen door cen dommen en vervolgzugtigen Priester ; en ten zelfden tyde beyond zich aldaar,
gelyk wy boven gemeld hebben, een Heidensch Wys,geer, met , naame Libanius, eon Man van groote bekwaamheden . Deeze overtrof 7uliaans Leermeester zo oneeindig ver, dat dezelve hem niet wederleggen konde ;
de Haat des Friesters ondertusfchen brags dicn Wysgeer
to Nicomedie, gelyk de Eerzugt des Keizers 7ulianus
naar die Stad voerde . Daar ter plaatze nu was het , dat
ulianus de fchriften des Wysgcers wist magtig to worden ; en, die heimelyk doorleezende, (want zulks openlyk to doen, zou hem ten uiterfte kwalyk genomen zyn)
vond by in dezelven geene nuttelooze en kwaadaartige
krakeelen, gelyk by veelal van zyn Leermeester hoorde ; maar, integendeel, leeringen, die ftrekten om de
Menfchen to onderrigten, aangaande regtfchapen braafheid en .eerlykheid ; mitsgaders om hun tot debetragting
dier Deugdcn op to leiden, en aan to fpooren . .7ulianus
leerde, geduurende zyn verblyf in Nicomedie, nog een
anderen grooten Wysgeer kennen, eenen Maximus ; en
naderhand onemoette by to AtheRe, die Verzamelplaats
der Geleerdfte Heidenen, veele beroemde Mannen . Alle
deezen verzuimden geenzins , met zo veel nadruk als
bun maar mogelyk was aan to toonen , welke, en hoe
oneindige, verfchillen en twisten onder de Christencn
plaats hadden ; hoe bitter dezelven gedreeven werden ;
ja hoe doodelyke gevolgen die to wege bragten ; en aan
we lk
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welk een flcgten levenswandel de Christenen in 't a1yemeen fchuldig flonden . Zv bedienden zich van dit middel om daar door den Christelyken Godsdienst, lien
Mededingcr van hunnen Eerdienst, in eenp veragtlyk lilac
to plaatzen . Yulianus, eigenaartig ingenomen tegens den
Godsdienst , welken zyne Onderdrukkers beleeden , en
waarvoor ze openlyk yverden, en voorts een man van
onderzoek, kon deeze voorftellen der Heidenfche Wysgeeren niet vergelyken met zyne eigen droevige ervarenis, met de veele en ontegenzeglyke blyken van de verregaande Misdaadigheid van 't Keizerlyk Hof, met hec
onwaardig gedrag der Christelyke Geestelykheid, zoo
ook niec van derzelver Leeken ; of by moest zip; gedrongen vinden, om toe to ftaan, dat de befchuldigin,gen, die de Heidenfche Wysgeeren tegens bet Chtistendom aanvoerden , gogrond en overeenkomfli7 met de
Waarheid waren . Hier door werd by in die omflandiy
heden natuurlyk overgehaald, om den Christelyken
Godsdienst op een laagen prys to ftellen ; en misfchien
4el om denzelven met vcragtelyke oogen aan to zien .
Men neeme hier bV nog in opmerking, dat Yulianus
to meer opgeleid weed, om een gunftig oordeel to vc len over de Leer der Heidenen ; vermits by de Schriftcn
van zulken onder dezelven doorbladcrd had, die vervuld
waren met de behandeling van nutte en verhcven onderwerpen . Daarbenevens moet men, ten aanzien van hun
gedrag , bekennen, dat de Heidenen, in het Roomfche
Ryk althans, in gunftiger omftandigheden waren dan de
Christenen om deugdzaam to leeven . Zy tog waren,
in dat Ryk, toen de onderliggende Party, en daardoor
ontheven van alle die verleidingen en verzoekingen, daar
de heerfchende party , overal en altyd , byzonder voor
bloot ftaat . Men mag des, uit dien hoofde, ve lig (lellen, dat het gedrag der Heidenen, althans in dat Ryk,
beter geweesc zy, dan dat der Christenen aldaar ; ten
minfte" dat de eerflen, als toen zulke fchitterende ondaaden niet zullen begaan hebben , als de laatften zich
openlyk aan fchuldig maakten . Wanneer we dit aties
oplettend nagaan, zal bet ons w eldra minder vrecmd
voorkomen ; dat .7ulianus den Godsdienst der Heidenen
den voorrang gaf, boven dien der Christenen .
Dit blyft nogtans overig : „ Waarom heeft 7ulianus,
„ mag men vraagen, den regten Inhoud der Christelyke
A 5
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• Leer nict opgedolven ; zulks zou hem denzelven ver .
„ toond hebben in eene bekoorlyke gedaante ; en by was
• behoed gebleeven, van then maar al to algemeenen
„ misfiag to begaan , dat men de averegtfche en verbaster .
• de Leerwyze, en hot fnood Gedrag der Belyders, op
• rekening van de Leer zelve fl :elt, en- ten grondflag
• neenrt om de Leer to verwerpen" . Doch als men
zich erinnert, hoe weinig men hem Meester liet over
zichzelven en over zyne Oefeningen ; zal men gereedlyk
bemerken, dat het Waare van bet Valfehe to ontdoen,
lets dat doorgaans een zeer mocijelyk work is,) ook in
it geval voor Yulianus ten uiterfte bezwaarlyk, zo nie;
bykans onmogelyk, geweest zy .
Men zal, derhalven, alles nagaande, Diet ver of zyn
vats toe to ftaan : dat men .7ulianus voor een verftandig,
fchoon doolend, Mensch kan blyven houden ; niettegenftaande by van den Christelyken Godsdienst afgevallen,
en tot then der Heidenen overgegaan is . En men zal
'er to gereeder toe kunnen overhellen, als men tevens
gadeflaat, hoe het 'er verre of ware, dat hy, met bet
Heidendom, alle deszelfs buitenfpoorige gevoelens aanname. Hy geloofde, een Heiden geworden zynde, in
een Allerhoogften God ; erkende wel mindere Godheden,
maar deezen merkte by Diet hooger aan dan als Schepze,
jien van den Allerhoogften God, fchoon Schepzels van cone
verhevener foort dan wy Menfchen ; 't geen de Christenen veelal to kennen geeven als zy van Engelen, Aarts .
F,ngelen en Overften der Engelen fpreeken ; dit, en Diets
pneer , eigende .7ulianus den Minderen Godheden toe,
Verders was by van gedagten, dat die Verhevener Schep,
zels dienstbaare Geesten waren , ten nutte der Menfchen ; dat bet Diet pnmogelyk was Kundigheden van
hun to erlangen, van zaakep, die Dog toekomftig waxen ; ja dat zy Goedhartigheid genoeg bezaten , om hun,
ne Gunftelingen hot toekomende to openhaaren ; Diet
door Woorden, maar door Tekenen in de Lugt ; door
Droomen en by het Offeren, als anderzins . En dewyl
men weeten moest, wat zy met deeze hunne Goedgun,
ftige Beduidingen to kennen wilden geeven , zou men
eenige nuttigheid van dezelven hebben , zo vindt
men bier tevens de redenen, welke 7ulianus overhaalden, om de Godheden menigvuldig to Offeren, en za
veel
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veel werks to maaken van beroemde Waarzeggers, Tovenaars en Bezweerders .
Jammer is het, dat Bafilius, die groote Christen-Leernar ; het Berocp, hem door Keizer Y ulianus aangeboden,
Diet heefc willen aanneemen . ?ulianus, to Athene zyn,
de, leerde deezen Bafilius kennen, en Keizer wordende,
beriep by hem by zich aan zyn Hof . De Heilige Man
wees die gunst met veragting van de hand ; en de Oude
Kerkelyke Gefchiedfchryvers pryzen 'er hem over ,
maar * 't komt ons voor, dat by 'er eerder over to berispen is . 3ulianus toonde , door Baf lius , boven zo
veele anderen , to verkiezen , duidelvk , dat by agting
voor hem had, en gunftige denkbeelden van hem voedde . Welk eene fchoone gelegenheid voor Bafilius, om
den',, Keizer, en om de Christenheid, groote dienften to
docn ! Zulk een man kon invloed gehad hebben op he .hart van den Keizer ; en was de Keizer door hem beter,
en naar waarheid , onderrigt gewdrden , wegens den
Christelyken Godsdienst, 3'ulianus was 'er misfchien
door gewonnen ; ten minfte had by, naar alle gedagten,,
bet Christendom niet zoo laag gefchat . En zulks zotA
hem natuurlyke wyze wederhouden hebben , van do
Christenen dermate to benadeelen, als weinig tyds daarna gebeurde. Welke Voordeelen had Bafilius to wege
kunnen brengen! welke ITadeelen voorkomen 1
Algemeene Vaderlandfche Letter-Oefeningen.

,flan de Weledele Heeren, Sclaryveren der
Wel Edele zeer geleerde Heeren l

Hebbe Diet ondienftig geagt, de volgende Befchryving
van het Geheim, van den Heer nARAN, uit bet Fransch
to vertaalen, en dewyl het zelve by veelen misfchien
Dog niet bekend is, biede ik UWEd . myne Vertaaling
aan, om , zo U WEd . bet goedvinden mclggten, eene
plants aan dezelve in UWEd . geleerd en nuttig Nlaand,
werk to vergunnen ; blyvende met alle agting,
Wel Edele zeer geleerde Heeren

Enchzuifen,den iz Deccnzler,

Uwel Edele gereede Dienaar,
]s. ROaOL, M. D .
1-79.
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BE ICHRYvING

(BOUGIES) VAN DEN MERE
DARAN, GEWOON HEELNIEESTER DES KONINGS VAN
V RANKRYIt.

I3EsCHRYVING DER KAARSJES

lieproefde overvinding van vyftig jaaren, maakt
N adeeenHeer
de famenftelling van zyn middel
DARAI~

voor de moeijelykheden in 't wateren, het gemeen bekend (a) . De roes , die by in Europa door de famen fielling zyner Kaarsjes verworven heeft, heeft de gewoone uitwerkingen der nuttige ontdekkingen to wege gebragt . Men vond menfchen in Vrankryk , Engeland ,
Italic en Duitschland, welke het gemeen hebben zoeken
to overreeden, dat de H . Daran de eenige bezitter niet
was van bet middel daar by gebruik van inaakte ; men
heeft zelfs famenftellingen gemeen gemaakt, welke men
als zyn middel opga£ Men vind 'er een voorfchrift
van in cen Werkje, genaamd Traite des Tunzeurs, Tom . II,
pag . 387 , in 't jaar 1759 in 't ligt gegeeven . De berocmdhcid van den Schryver deezer Verhandeling was
zo verleidende, dat de Hr . van der Monde , hocwel by
cen fcherpe beQordeeling van dit Werk gedaan had, dit
middel bekend maakte in zyn Y'ournal de Medecine van 't
jaar 1760, pag . 556 en volgende ; de voorfchrlften die
men opgaf , wierden daarna in verfcheide Schriften
over de Venusziekte overgenoomen ; men kan zig than
gemakkelyk overtuigen dat deeze Voorfchriften ingeheeld
waren .
Wat nu de Kaarsjes zelfs aangaat, 'er zyn drie foorten van , de grooten , de middelmaatigcn en de kleincn ;
de famepftelling is als volgt .

Eer-

(a) De Tytel van bet Werk is : Compofition du remede do Mr.

1ARAN, icujer &c . remede qu'il pratiqus avec fucces depuis 5oans,

pour la guerifon des difcultes d'uriner, et des caufes qui les produifent, publie parlui meme ; precedee d'une preface, ou d'on expofe
les raffons qui oat fait dijferer jusqu'h prefent cette publication, et
Ps motifs qui engagent au ;ourd'hui a la faire ; Suivie d'un discours
ur la theorie des maladies de l'Urethre, des preuves qui cozfatent
fI'eficacitd
du remede qui les guerit, et des moyens do faire connoitre
le mal meme aux perfonncs qui en font attaquees . I Paris, chez Didot

le jeune, in ixmo, 1779.
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Eerfie foort
Neem bladen van Scheerling, Tabak, Rolkiaver of
Welriekende Klaver , bloemen- en bladen van St Janskruid , van ieder cen goede handvol, klein gehakt en
gefneden ; Oly van Nooten tien pond ; droogen Schaapendrek een pond ; laat bet alles in cen ketel op een zagt
vuur kooken , tot dat de Planten als gebraaden zyn ;
wring dezelve dan flerk door een dock, en giet de doorgewrongen oly in een fchoonen ketel ; doet 'er dan by
Reufel en Sehaapenvet , van iedcr drie pond, zet bet op
het vuur, en als alles wel gefmolten en hect zal zyn,
doer 'er , langzamerhand, en geduurig met een houten
fpatel-roerende, by, agt pond Glit tot poeder geflampt,
laac het famen cen uur kooken op een zagt vuur ; voeg
'er daarna nog by, twee pond geel Wasch, het welk gy
op hec vuur moot laaten tot dat de ftof de behoorlyke
dikte verkreegen heeft (*) . Doop 'er daarna in, fyn
halffleeten dock, van s duimen breed, en 36 lang, om
'er kleine zwagteltjes van to maaken van 7 duimen lang,
en min of meer breed volgens de dikte der Kaarsjes ;
die een lyn breed zyn, zyn' de fynfle, ea dus na evenre_
digheid tot vier toe, welke de dikile gee fen ; altoos op de
dikte van het doek agtflaande . Lik en rol dezelve op
cen tafel, om 'er Kaarsjes van to maaken ; van een weinig kegelagtige gedaante .

Tweede foort.

Neem een deal van de voorgaande famenflelling, en
twee deelen geel Wasch, fmelt dezelve, geduurig roe .
rende, op het vuur. Als het alles kookt, doop 'er hat
dock in, om 'er middelmaatige Kaarsjes van to maaken .

Derde foort.
Neem een deal van de eerf c famenftelling , en vier
declen geel Wasch, en handel 'er mede als boven .
Zalf,
(*) Men dient agt to geeven, dat dezelve niet to hard noch to
week zy ; in 't eerfte geval breekt bet kaarsje, en kan den Lyder
kwetzen ; in 't tweede, kromt bet kaarsje om, en gaat 'er onge .
makkelyk in,
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Zalf, om de Kaarsjes van het eerfle foort mede tc be .
fmecren .
Neem Copaiva Balfem 4 oncen ; Diapalm plaaster , op
bet vuur, in deezen Balfem gefmolten, 2 oncen, voeg'er
by een once fyn gemaakten Sehaapendrek, meng en roer
bet tot dat de flof koud geworden zy .
Wat de andere Kaarsjes aangaat, hct is genoeg dezelve met oly to befineeren , zonder welke zy moeijelyk
zouden ingaan .
Men kan bet gebruik deezer Kaarsjes gemakkelyk raa.,
den ; in de belemmering van den Pisgang, begins metl
zig van deeze laatften to bedienen om de wegen to openen, en trapsgewyze komt men tot het gebruik van de
eerften . Als de Hr . faran de Vleefige uitwasfen (die
by door proeven zeker ftelt) en vereeldheden der Pis=
~a. ng , als gefmolten , en tot veretcering door deeze
Kaarsjes gebragt heeft t heeft by de gewoonte, by did
hulpmiddel, Kwikpillen to voegen, beftaande uit zoetd
Kwik, poeijcr van Yalappe, Scammonelsm, en Pokhoutsgom, van ieder even veel, met Syr . Rofar . folutif. tot
pillen gemaakt, van 5 grein ieder , en waar van men
den Lyder 's I>wrgens of 's avonds, to bed gaande ;
twee of drie laar, gebtuiken . Op denzelfden tyd, gcefc
by verzagtende, f ymerige , en zagtelyk openende gerJtendranken, met Salpeter, en de behandeling word be .
1looten, door Staal-bronwateren .

NATUURLYKE HISTORIE DER KANARIE-VOGELEN.
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Volgens B U F F O 'N .

s de Nagtegaal de Zanger der bosfchen, de KanarieVogel mag met den naam van Muzykant der vertrek,
; de cerfte heeft alles van de Naken genaamd worded
tuur, de tweede deelt in onze Kunften : met min kragts
van zintuiglyk geftel, min uitgeftrektheids in de flem,
min vcrfcheidenheids in toonen, heeft de Kanarie meer
gehoors, en een gelul kiger geheugen ; en daar het verichil van character (bovenal in de Dieren,) zeer veci
overeenkornsts heeft met hunne zintlen, is de Kanarie,
met cen keurig gehoor befchonken, vatbaarder om jets
to leeren, en vreeinde indrukzels to ontvangen ; 't Been
dezelve ook to gezelliger, zagtaartiger en gemeenzaamer'
maakt, ;
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maakt ; de Kanarie kan, volgens het getuigenis van HERviEUx, leeren fpreeken, en verfcbeide kleinigheden zeer
onderfcheiden noemen ; airtjes op de maat zingen, en
bootst geluiden , dikwyls gehoord, naa . Hy neemt eene
vry groote maate van gemeenzaamheid aan, den Oppasfer aartig ftreelende, en op zyn roepen komende . De natuurlyke hebbelvkheden deezes Vogels brengen ze nog
nader aan ons ; by eet zaaden, gelyk onze andere Huisvogels ; veel gemaklyker dan de Nagtegaal laat by zich
opvoeden ; die niets dan Vleesch of Infe&ten eet, en alleen met toebereide fpyze kan gevoed worden . De opvoeding der Kanarien, gelyk ze veel gemaklyker toegaat,
flaagt ook veel gelukkiger ; men kweekt ze met plaifier,
om dat men ze met voorfpoed onderwyst ; zy laaten
hun natuurlyken wildzang vaaren om zich naar den zangtoon van onze item-en fpeel-inftrumenten to voegen ; zy
fchikken zich naar ons, en geeven ons meer dan men hun
kan geeven . De Nagtegaal, veel fierder op zyn talent,
fchynt het in alle zuiverheid to willen bewaaren, en
zich al-thans weinig aan onze talenten to laaten gelegen
leggen: het is alleen met veel moeite dat by eenige van
onze airtjes leert herhaalen . De Kanarie kan praaten en
fluiten ; de Nagtegaal verfmaadt onze fpraak en het fluiten, en keert onophoudelyk weder tot zyn keurlyken
wildzang . Zyn gorgel, altoos vol nieuwe toonen, is een
meesterftuk der Natuure, waar in 's Menfchen kunst
niets kan veranderen of jets daar aan toevoegen , die van
de Kanarie is een voorbeeld van 't bevallige, min vast van
gefteltenisfe, en wy kunnen denzelven wyzigen . Deeze
heeft, gevolglyk, deer deels aan de aangenaamheden der
zamenleevinge dan geene . De Kanarie zingt, ten alien tyde,
en vermaakt ons op de droevigite en donkerfte dagen ; zy
brengt jets toe aan ons geluk ; jonge lieden verlustigen
'er zich mede : de kloosterlingen fcheppen 'er genoegen
in ; zy ftort vreugde in onfchuldige en bedroefde gemoederen : en de kleine minnaaryen, die men van naby kan
befchouwen, als men ze laat nestelen , hebben duizend
en duizend maalen de tederheid opgewekt, in getroffen
harten.
't Is onder de gelukkige lugtftreeken van de Hesperi•
rtes, daar dit bekoorelyk Vogelrje natuurlvk voortkwam
of ten minften alle zyne volmaaktheden gek-reegen heeft ;
want wy kennen in 4glie eene foorc van ,Kanarie, (Citrinel.
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wella) veel kleinder dan die der Canarifche Eilanden , en
in Provence eene andere foort byka ns zo groot (Serinus :)
beic;e vecl ruwer, en die aangemerkc kunnen worden als
de takken van een befchaafden Stam : deeze Brie foorten van Vogelen kunnen in den gevangen ftaat met elkander paaren ; doch, in den flaat der natuure, fchynen zy,
zonder vermenging, elk hun eigen geflacht voort to
zetten . Zy- maaken dus drie beftendige verfcheidenheden uic, die men wel zou doen met ze elk een byzonderen naam to geeven, om ze niet onder een to verwarren .
De grootite werd , voor meer dan twee honderd
jaaren, door BELON, Cinit of Cini genaamd, en in Provence beet men ze nog Cini of Cigni ; die van Italie nocmt
men Venturon .
De VTenturon, of de Italiaanfche Kanarie, vindt men niet
alleen in geheel Italie, maar ook in Griekenland, in Tarkyen, .in Oostenryk, in Provence, in Languedoc, in Catalovie, en waar.fchynlyk onder alle lugtftreeken van die gcmaatigdheid . Niettemin zyn 'er iaaren , wanneer zy
zeer zeldzaam voorkornen in onze Zuidlyke Landfchappen, en byzonder to Marfeille . De zang van deezen Vogel is aangenaam en vol verfcheidenheid, het Wvfje
szoet voor het Mannetje wyken, en in zang en in pluimadie . De aedaante, de kleur, de flem, en 't voedzel
van de d7enturon en de Kanarie zyn onicrent dezelfdc :
het verfchil beftaat alleen hier in, dat de Venturon veel
kleinder is , en geen zo fchoone en hdldere ftem heeft .
De Cini, of de Groene Kanarie van Provence, veel grooter dan do Venturon, heeft ook een veel zwaarder ftem
deeze Vogel is opmerkenswaardig uit hoofdc van zyne
fchoone kleuren, van zynen flerken zang, en de ver .
fcheidenheid der coonen, welke dezelve flaat . Hec
Wyfje, een weinig grooter dan het Mannetje, en min
van geele pluimadie voorzien , moet ook voor 'c zelve
verre in zang wyken, en antwoord alleen, om zo to
fpreeken, met woorden van den fyllabe. Hy eet de
kleinfte graankorrcls die by in 't veld kan vinden ; leeft
langen tyd in een kooytje opgeflooten, en fchync be .
haagen to fcheppen in op zyde van een Putter of Distelsink to hangen, daar na to luisteren, en 'er toonen van
to ontleenen, die by gehruikt, orn, op eene aangenaa_
me wyze, zyn wildzang tc veranderen . Men vindt de
Cini niet alleen in Provence, in Dauphine, in Lyonnois, in
Bu.
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Bugey, to Geneve, in Zwitferland, in Duitschlaitd, in Itahe en in Spanje (*) . 't Is dezelfde Vogel, die men in
Bourgogne keric onder den nuam van Serin, by maakt zvn

nest op waterwilgen aan de rivicren geplant, en dit
nest beftaat van binnen uit hair en veeren, en van buiten tilt mosch . Deeze Vogel, die veelvuldig genoeg
voorkomt omftreeks Marfeille, en in de Zuidlykfte Landfchappen vun Frankryk tot in Bourgogne , is zeldzaam in
de Noordlykfte. De Hcer LOTTINGER verzekert, dat
dezelve in Lotharingen alleen een Trekvogel is .
De heerfchepde kleur in de Venturon is gelyk die van
de Cini, groen geel van boven, en geel groen van onde .
ren ; maar de Cini, veel grooter dan de Venturon, verfchilc 'er nog van door eeri bruine kleur, die zich met
langwerpige ftreepen aan de zyden des lyfs, eh van onderen ; verfpreidt, terwyl de kleur van de Franfchekanarie
eenpaarigcitroen-geel is over 't gdheele lyf, en zelfs aan
den bulk. Ondertusfchen is stet alleen het uireinde der
veeren die met deeze fchoone kleur vercierd is ; ze zyn
voorts witagcig . Het Wyfje is veel bleeker gee] data
het Mannetje . Maar deeze Citroenkleur, meet of min
naar het wirte trekkende, die de Kanarien in onze lugtftreek aanneemen , is de kleur niet welke zy in haar eigen land draagen, en zy verandert naar de verfchillende
lugtsgcfteltenisfe. „ Ik heb opgemerkt," fchryft een
onzer bekwaamfte Natuurkundigen , de Heer ADANSON,
„ dat de Kanarie-I/ogel der Kanarifche Eilanden, die ge .
~, heel wit wordt in Frankryk, op Teneriffa bykans zo
„ donker grys is als de Vlasvink ; de kleurverandering
„ ontftaat , waarfchynlyk, uit de koude onzer Lugtftree .
„ ke ." De kleur kan ook veranderen, door bet onderfcheid van voedzel, door den gevangen ftaat, en bovenal door het vermengen der verfchillende rasfen : in het
begin deezer Eeuwe celden de Vogelteelers reeds, in de
enkele foorc der Kanarien, negen en twintig Verfchei .
denheden, alle genoeg verfchillende, om van elkander
onderkend to kunnen worden . De oorfpronglyke ftam
deezer negen- en twincig Verfcheidenheden, dat is to

zeg-

(*) In Catalonie noemt men ze Canari de Monranyd, in Italic Serin of Scarzerin, in Duitschland Fedeule, omftteeics Was
nen Hirngryll, in Zwitferland Schwederle .
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zeggen, van het natuurlyk Land of de Lugtftreeke der
Kanarifche Eilanden , is de gemeene Graauwe Kanarie.
.llle die andere eenpaarige kleuren hebben, hangen of
van het verfchil der Lugtftreeke ; die roode oogen heb .
ben, hellen min of meer tot de volftrekt witte kleur
over, en de gevlekte of bonte zyn eer door kunst gemaakce dan natuurlyke verfcheidenheden .
Onafhanglyk van deeze verfchil endheden, die de eerfte verfcheidenheden fchynen uit to maaken van de zuivere Kanarien der Kanarifche Eilanden, in onderfcheide
Lugtftreeken overgebragt ; onafhanglyk van eenige nieuwe rasfen, die zints opgekomen zyn, zyn 'er andere
verfcheidenheden die nog veel meer in 't oog loopen, ontftaande uit de vermenging van de Kanarievogels met de
Venturon to met de Cini : want niet alleen kunnen deeze
drie Vogelen met elkander paaren en voortteelen ; maar
de Jongen, daar van voortkomende, zyn niet onvrugtbaar, doch ter voortteelinge bekwaam . 't Zelfde heeft
phats in de vermenging der oorfpronglyke Kanarien met
.t
.uropifche Kanarie Vogels, met Putters, T7lasvinken, en
gewoone Vinken : men wil zelfs dac zy met Mosfchen kunnen voortteelen ; de Heer D'ARNAULT heeft den Heer
SALERNE verzekerd, to Orleans, gezien to hebben, dat een
auwe Kanarie, uit eene vlugt weggevloogen, met een
g osch paarde , en in een mosfchen -pot broedde , 't
Been zeer wel flaagde . Deeze foQrten van Vogelen ,
fchoon zeer verfchillende, en, in 't uitwendig voorkomen, genoeg verwyderd van die der Kanarien, paaren
egter, en zetten het geflacht voort als men de noodige
voorzorgen draagt . Voor eerst moot men dc Kanarie van
alle die van derzelver foort zyn afzondercn ; ten anderen
in deeze proeve zich liever van het Wyfje dan van
het Mannetje bedienen . Men weet zeker, dat een Wyfj'e of Pop [gelyk de Liefhebbers hier to lande fpree .
ken] van een egce Kanarie der Eilanden, met alle de
opggenoemde Vogelen, voortteelt ; doch het gaat niet
even zeker dat de Mannetjes Kanarie met de Wyfjes
van alle de gemeldeVogelen kan voortteelen . De Ewcopifche
Ka^rtarie en de Putter zyn de ecnige in welke de voortzetting van het geflacht van het Wyfje met de Mannetjes Kanarie my toefchynt , wel bevestigd to weezen .
Ziet bier wat een myner vrienden , de Heer soUC:oT,
daar
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daar over gefchreevcn heeft ; men kan op hem, als ecn
Man van ondervinding en goede trouwe, flaat maaken .
„ 't Is dertig jaaren, dat ik my bezig gehouden heb
„ met hot opkwceken van kleine Vogeltjes, en ik heb
„ my byzonder tocgelegd op derzelver opvocding ; dus
• kan ik , uit veelvuldige proeven en waarncemingen ,
„ do volgende flukken verzekeren . Wanneer men Ka„ narien met Putters wil laaten paaren, moot men uit het
„ nest Putters nee,nen van den of twaalf dagen, en dee„ ze in het nest leggen van Kanarien van then zelfdcn
„ ouderdom ; deeze zamen opkweeken, ze in dezclfdc
„ vlugt Iaaten, en de Putters aan 'c zelfde vocdzel als
• de Kanarien gewennen . Men zet doorgaans Manne .
,, ties Putters, by Wyfjes Kanarien, zy paaren ligter, en
„ alles gnat beter dan wanneer men aan de Mannetjes
• Kanarien W}fjes Putters geeft . Men moot, ondertus• fchen , opmerken , dat hot eerfle broedzel traaglyk
• tocgaat ; dewyl` de Putter niet zo fchielyk ter voort„ teeling bekwaam is a lg . de Kanarie . In tegendeel,, wan, ., neer men con Wyfjes Patter vereenigt met een Man„ nctjes Kanarie, gnat de voortteeling veel fchielyker
• toe . Om dit to doen gelukkcn, moot men nimmer
„ con Mannetjes Kanarie in de vlugt laaten , waarin
• Wyfjes Kanarien zyn : dewyl zy als dan aan de laarst„ temelde do vodrkeus willen geeven boven de Wyfjes

• Putter .

,, Ten opzigte van de vereeniging van de Mannetjes

• Kanarie met hot Wyfje van do Europifche Kanarie,
• kan ik u verzekeren dat dezelve zeer wel flaagt : ik

„
•
„
•

•
•
„
,,

•
„

•

•

•

heb , zints negen jaaren , ir_ myne vlugt , dusdanig
can Wyfje, 't gecn niet gemist heeft aile jaaren driemaalen eyeren to leggen , die de vyf eerflc jaaren wel
gclukten ; doch het broedde flegts twee keeren 's jaars
in do vier laatfl6 . Ik hel, andere Vogeis van dezelfde
foort als de Europifche Kanarie, die met de Kanarien
voortteelden , zonder afzonderlyk opgevoed of gep1aargt to zyn . Men laat, ten lien erode, de Europifche Kanarie,'t zy Mannetje of Wyfje, alleen in con
lamer met een good aantal Kanarien : men zal zien
dat zy, in diezelfde kamer, ten zelfdcn tyde, ttls de
Kanarien, onderling paaren : terwyl de Putters zich niet
dan in eon kouwtjc met de Kanarie paaren, en hot noo_
dig is dat 'er geen Vogel van die eigenfle foort daa;B 2
„ by

20
„

NATUURLYKE IIISTORIE DER KANARIE-VOGELEg.

by zy.

De Eacropifche Kanarie leeft zo lang als de

• andere Kanarie, by gewent zich, met minder tegen• zin dan de Putter, aan het zelfde voedzel .

,, Ik heb ook Vlasvinken met Kanarien doen paaren
maar dit moet een Mannetjes Plasvink met cen Wyfjes Kanarie weezen, anderzins gelukt dit zelden . De
Wyfjes Plasvink maakt zelfs geen nest, en legt flegts
eenige eijeren neder, die doorgaans onvrugtbaar zyn .
Ik heb 'er dikw~ls de proeve van genomen, daar ik
deeze eytjes door Wyfjes 1anarien liet broeden ; en
„ dikwyls zonder dat 'er iets uit voortkwam .
,, De Gewoone Pink laat zich bezwaarlyk met cen Ka• narie paaren ; ik heb drie jaaren een Wyfje by een
„ Mannetjes Kanarie gelaacen ; doch 'er zyn geene dan
• vuile eijeren van voortgekomen : doch een Gewoone
• Mannetjes- Pink met een Wyfjes Kanarie heeft eenige
• vrugtbaare eijeren gelegd".

•
•
•
•
•
•

('t Pervolg it)

een naastkomend Stukje.)

WINTERnESPIEGELINC .

oe fpade blinkt thans de Dagtoorts aen de OosterH
transfen! Hoe vaek is bet - aerdryk van dikke nevclen omtoogen , die den dag in fecnen avond verande-

ren, en, door derzelver, fchadelte vochtigheid, zinkingen en verkoudheden verborzaeken ! Doch hoe menigwerf zien wy weder die dampen, na Pet doorbrecken der zonneftraelen, verzwinden, en plaets ruimen,
voor eene Juisterryke helderheid , die ons alle voorwerpen , op eenen zeer verren afftand, doet aenfchouwen ! Hoe verfrisfchend en verfterkend is de doordrin ..
geede koude, die elk doet huiveren en klappertanden
\Vat is het ftil en doodsch op het land ! Geen glimmend' kouter doorfnyd den vruchtbaeren akker! Geen
welig graen golfs over 't veld ! Geen vee huppelt en
dartelt in de grasryke beemden, daer het zynen gretigen lust met de voedzaemfte kruiden verzadigt ! Den
jongen Veldknaep mag Pet niet gebeuren zyne ichaepjes Tangs berg en dal to geleiden, en, van zynen trouwen wachthond verzeld, zich op zyne hoorn ce vermaeken !
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ken ! De natuur fchynt als verftorven ! 't Ts , of de
omloop der fappen in boomen en planten ganfchelyk
ophoud, en zy nooit meer bladen en vruchten zullen
krygen ! Hoe rasch fchuiven zich fomtyds donkere wolken voor het fchitterend azuur des hemels ! Daer berst,
eensklaps, een woedende orkaen nit, die elk een' killen
fchrik aenjaegt , de zwaerfte boomen uit den grond
rukt , daken , venfters en glazen verbreekt, de waters
doet opftuiven, welken, door geweldige overftroomingen , de ysfelykfte en deerniswaerdig(te verwoestingen
aenrechten ! Hoe verfchrikkelyk gaept hier eene dykbreuk, door welke het water, met een donderend geraes inftuift, terwyl het weiden en akkers onderzet,
vee en menfchen wegfpoelt, wier jammerend geloei en
bitter gekerm de lucht doen weergalmen ~ en het ongevoeligfte hart traenen ftorten ! Anderen , wier huizcn
en hutten nog ftaen blyven, bergen zich in den hoogfien top, waer zy, menigmael, het wreedfte • gebrek,
en de folterendfte ellenden moeten verduuren ! 'Er gaet
eene reeks van nachten voorby, dat de landman, van
alle rust verftoken, tot aen de dye toe in 'c water, onophoudelyk zwoegt om de bresfen to herftellen , terwyl by , van rondbm , de akelige dorpsklokken den
fchreeuwenden nood der nabuurige Landen hoort bekendmaeken ! Behoed , gunstryk Albefchermer ! myn
dierbaer Vaderland, in deezen wintertyd, voor zulke
geduchte onheilen ! Laet den veld- en ftedeling eene liefelyke rust en kalmte fmaeken , om uwen grooten
naem met de vuurigfte dankerkentenisfe to verheer.
lyken !
Een ander tafereel treft myn gezicht ! Bergen van
fneeuw bedekken den korftigen grond, en 't naekte geboomte! Het oog fchemert door haer glinfterend wit !
De takken buigen of breeken door dlhen last! De reiziger word daer door veeltyds van 't regte fpoor gebragc,
en zinkt in eene diepte , wacr by deerlyk omkomt !
Welk eene kunst, wclk eene heerlykheid heeft de Maeker der natuur' in dit verfchynzel ten toon gelegd, daer
het mikroskoop de wonderlykfte en evenredigfte figuuren
in 't zelve ontdekt ! Wat een voortreffelyk nut word
bier door het land aengebragt ! Deszelfs vlugge zoutdeelrjes dringen in den fchoot der aerde, die zy cene
rylke vruchtbacrheid mededeclen! De plantcn, de tedcre
l3 ;
uit-
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uitfpruitzels van 't gram worden 'er door bewaerd om
van geene koude to fterven! Lo zorgt de wyze Sclicpper,, dat alles tot welzyn gedye ! Boor de ' orst bereid
by het aerdryk ter voortbrenginge . Door de vorst doct
by bet geflacht der infcktcn binnen behoorclykc paclen
blyven, dat antlers, door zyne fchielyke vcrmenigvuldiging, de drukkcndfie rampen zou veroorzaeken , en
voor mcnsch en vec ccnen algemeencn hongersnood verwekken . Hoe beklaegelyk, hoc naer zou hct dan gefchaepen zyn ! Hoe weinig cchter word aen decze l,,oedertierene voorzorge gedacht ! Men vcrwondert zich
veelmaelen minder over de wyzc vervanging der Jacrgetyden , als over cen kunstwerktuig . Van 't lactfle
word de macker nog wcl cons geroemd , maer on, den
Vormer van 't Heelal bekrcunt men zich luttel .
Gelukkig Landman, die, in uwe ftille wooninge, de
vreedzaemfte winterdagen flyt ! Wat gcneugte fchept
gy, in uw vee, dat in uwc warme ftallen cone `eilige
befchutting voor de winterbuien geniet, van voeder to
bezorgen , terwyl het u eenen milden overvloed van
1 Hoe wakker zyc gy bezig om uw bouwzuivel
gereedfchap
gee" voor den aenf'aenden lentetyd wcder in orde to brengen ! Welke bekoorelyke avonden flvt gy by
uwen haert, waer een overvlocd van branditofffe, door
u zelven gegaerd, de verkwikkelvkfte warir.te vcrfprcid,
en gy met uw gezin en vrienden, onder eenen gullcn
kout en een lekker pypje, de aengenaemfte uuren doorbretigt ! Uw welvoorziene voorraedzolder fchaft u eene
gezonde en voedzaeme kost. Gy fmaekt wel niet die
verfynde vcrmaeken , wekken de hefchaefdere ftedelingen
genicten ; dock gy zyt weder bevryd van die wreedc
aendocningen van hoogmeed en eerzucht, van die verdrietelykheden, kwyningen en zelfverveelingen, welkc
den bewooner der fteden zo jammerlyk folteren , hunne
geliefkoosdite vermacken vcrgiftigen, en 'cr hen dra van
doen walgen . Benyd toch, Bouwman ! der ftedclin ;;en
lot niet! Blyf in uwen gelukkigen en nuttigften fact,
waer in gy een fill vergenoegen, het dierbaerfte en wcnfchelykf c voor een' fterveling, ondervinden kunt !
Hoe krielt het fpiegelend ys van allerleie lieden ! Hier
vliegt de fnuivende klepper, op 't hecrlykst uitgedoschc,
met eene narreflede, als men pyl over den glibbcrigen
watervloer ; de bcllen van zyn tuig en zyn gebriesch
do on
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doen ieder wegftuiven ! De fchoone, die de flede verziert, zit in 'c prachtigst bont gedooken . Haeren min .
naer , welke de zelve beftiert , flraelen de vreugd en 't
vergenoegen uit twee naeuwtoeziende oogen ! Wat zet
hy, door zyn geroep en geklap, zynen Hans aen om ally zyne mededingers voor by to ftreeven, en zynen Meester eer aen to doen ! De burger - jongeling kruit zyn
liefje in een ligte ysflede : zyne radde fchaetzen doen
hem het voor de narreflede niet opgeeven ; de zweetdruppels rollers van zyne wangen ! Geen minnaer ontziet
moeite, als by zyne zielsvoogdes maer kan behaegen 1
Eene talryke menigte wandelaers aenfchouwt deeze verlustigende uitfpanning, en lacht, by wylen, met een
luidruchtig gefchater, als de cen of ander, door met
zyne kunst' to willen pryken, omver tuimelt .
De avondkortingen der groote fteden houden elk bezig. Het leerzaem Schouwtooneel doet den kunstminnaer het edelst genoegen fmaeken . Dan ftort by traenen met de onderdrukte deugd ; en dan lacht by weder
met de dwaesheden der ftervelingen . De itreelende en
hartverrukkende Muzyk der luisterryke Concerten houd
zyne ziel opgetoogen, en doet haer de zuiver ite , de
ltreelendfte en betoverendite,aendoeningen ondervinden !
Pe ftatige asfembleds , de weidfche danspartyen doen
hem al de prael aenfchouwen, die de Rykdom ten toon
kan ftellen. De fterk verlichte zael zet die heerlykheid
nog meerder glans by . De Praetgezelfchappen zien nu
hunne Leden met drift verfchynen . Zo het nut zich
daer met het vermaek paert, is het eene genoegelyl e
en waerdige verpoozing der drokke bezigheden . Dat
nyd en laster voor eeuwig uit de zelven gebannen mo .
gen worden, en de wyn daer ter zoete vervrolykinge,
en nimmer tot dronkenfchap, verftrekke ! De Letterblok.
ker zit op zyn eenzaem fchryfvertrek, waer by dikwerf meerder wellust geniet, dan zy, welken van alle
die fchitterende , zo waere als ingebeelde, geneugten ,
volop hebben . De omgang met de vermaerdite afgeflorven Wyzen en Geleerden der Oudheid, zo wel als met
de levende afwezigen ; de verkeering met zich zelven ;
het botvieren van zyn denkvermogen ; alles vereenigt
zich om zyn geluk to volmaeken .
Schamele Armoede ! wat hebt gy, in dit ruw faizon,
to lyden! Uw verblyf is cene vervallene wooning, wacr
B 4
de
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de guure koude aen alle kanten doordringt ! Uwe kle le .
ren zyn gefcheurde vodden, die u voor de fcherpe lucht
niet behoeden ! Uw vuur beflacc nit eenig vermolzernd
hout, dat gy, al klappertandend , hebt gcaaerd ! Uw
bed is een handvol oud en vervuild flroo ! Uw kost een
etagere beet broods , door uwe traenen bevochtigd !
Wiens ziel moet nict fchreien, als zy uwe jammeren .
waerdige hehoefte aenfchouwt! Ryken der aerde! wilt
gy eenen wellust ondervinden, die alle waereldfche ceneugten overtreft ; kleed, voed, en verwarrnt dan dec .
ze ellendelingen ! Gy zult eene der Godheid welbehacgelyke daed verrichten . Uwe door kommer en gebrek
verbleekte en uicgemergelde natuurgenooten zullen ,
under het gebruik der door u gefchonkene verkwikkingen, der hoogfte Majefteit voor zyne algoede befchik .
Ding, en u voor uwe liefderyke mededeelzaemheid, on .
der eenen zachten traenenvloed , vuuriglk danken . Gaet
voort , achtingwaerdige Regeerders en' Inwooners van
3nyn duurgefchat Vaderland, den, ]of van liefdadigheid,
welken gansch Europa a toezwaeit , onophoudel.yk to
verdienen ! Dat men ., tot aen het einde der eeuwen, van
Nederland zeggen moge . . „ Hot kan geene armoede
• aenfohouwen, zonder die to verligten . Hot ftrekt,
,, daerin,,ten voorbeeld aen alle de Natiin der waereld .
• En, daer andere uitmltntende deugden hot ieders ver .
• wondering en hoogachting doen verwerven, verdient
• deeze alleen , dat deszelfs naem niet dan met den
• uiterften eerbied genoemd worde" !
L . STOPPENDAAL P . Z .

VERHANDELING OVER HET AANKWEEKEN DER LATYINSCHE DICHTKUNST.
(Uit hct Engelsch van den Heer LAWSON, Dofior in de Godgeleerdheid, en Hoogleeraar in de Welfpreekendheid en Gefchiedenisfen to Dublin .)

0

vertuigd dat aan myn gemaakt ontwerp behoorlyk
voldaan was, meende ik by de voornge lesfen lief
to zullen laaten (*) . Dog een byzonder geval was oorzaa] (*) By fchreef 22 lesfen
de diieentwintigfte.

over

de Welfpreekendheid . Dit was
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2aak deezer toegifte .
Zommige myner aanmerkingen, hier en daar ter loops nedergeficld , kwamen
veek-n ongegrond voor ; 'er waren , die zich daar aan
ftootten .
Wat mag bier van tog wel de reden geweest zyn?
„ Ik heb", zegt men, „ to laag van
„ onze hedendaagfche Latynfche Vaarzen gefproken . „ Ik heb de poogingen van eenige jonge lieden om door
• den tyd op de lyst der Latynfche Digters gezet cc
• worden , to voorbaarig veroordeeld. Deeze poogin• gen werden altoos nuttig gerekend, van de Geleerd• heid • aanbevolen, en door het Voorbeeld van beroem
• de Mannen met gezag bekleed . Hoe veele hebben in
• de geleerde Weereld tangs then weg onuitwischbaaren
„ roem verkreegen" !
Ik zal my thans over dic
gewigtig ftuk duidelyk verklaaren .
Deeze ongunftige bedenkingen zyn geboren uit de
vergelyking, die ik maakte tusfchcn Digcttukken, welke in eene leevendige en die in eene doode taale opgefteld zyn . Ik gaf, zonder een oogenblik in twyfel to ftaan ,
den voorrang aan de eerftc boven de laatfte ; en, na eene
nauwkeurige beproeving, blve ik myn oordeel billyken .
In een Digtftuk, dat van' cene volkoomene lengte en
wel bearbeid is , (want wy fpreeken niet van minder
Poor t van vaarfen) moet men deeze drie dingen in bet
oog houden ; „ hoe men het meeste nut doen - hoe
en in welk' eene taal
• men het beste behaagen
• men 't waarfchynlyksc jets ongemeens voor den dag
• zal brengen" ?
Omtrent de twee cerfle blyven geene twyfelingen
over . Een Digter, die in zyne moedertaale fchryfc,
heeft veel vocruit . Zyn zyne vaarfen van dicn aart,
dat ze zo wel ftigten als vermaaken kunnen, gefchied
zuiks to eerder, om dat die in eene algerneen bekende
fpraake gefchreeven zyn . Het Digtftuk , in eene doode
taal opgefteld, kan flegts van zulke geleezen worden ,
welke met de goedgekeurdeSchryvers (Auftores clacJici ;)
byzonder bekend zyn , en wel in zodanig eene niaate,
die by de meeste minder pleats heeft, dan men zich gemeenlyk verbeeld .
De Syracufers verfchoonden , na hunne behaalde zege
over Nycias, die geene onder de Atheenfche Krygsge .
vangenen , welke ecnige digtregels uit Euripides konden
op zeggen, die toen :-naal .s leefde, maar wiens fchriften
B 5
nog
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nog niet in Sicilien bekend waren . Een bewys, hoe
juist het gemeene Volk ook de fchoonheden zyner
Treurfpelen wist to waardeeren .
In zommige plaacfen van Italien leeren de boeren geheele ftukken uit hunne Digters ARJOSTO en TASSO van
buiten (*), welke zy met cone foort van verrukking
kunnen zingen of opfnyden . En ik herinnere my by
deeze gelegenheid eene gebeurtenis, ARIOSTO zelven overgekoomen . Hy viel op eenen zekeren tyd in de handen
van ftruikroo'iers die hem aan hunne gewoone onmenschlykheid widen opofferen . Dog con hunner bondo, welke hem, in voorige dagen, eens toevallig ontmoec hadt, maakte den overigen zynen naam en omftandigheden bekend, 't gevolg was, dat zy den Digter,
met verfcheiden blyken van hoogagtinge, op vrye voeten ftelden ; uit dankbaarheid, gelyk zy zeiden, voor
het vermaak, dat zyne Digten hun zo vaak verfchafc
Geen ftand is 'er in de menfchelyke
hadden .
maatfchappy ; of by kan uit de werken van eenen grooten Geest genoegens fcheppon . Dan deeze aangenaame
uitwerkfelen heeft zelfs de voornaamfte Digter, in eene
doode taale to voorfchyn koomende , niet to wagter. .
Hot tiende gedeelte van het gemeen moge daar van cenig voordeel trekken ; de rest 7,al 'er niets by winnen .
Hot is dus hot derde ftuk, welk de voorftanders der
Latvnfche Digtkunfte met alien geweld vasthouden . --„ Niemand (zeggen zy) kan ontkenren , dat ons de
„ Romeinen in Digcmaat voorbeelden hebben nagelaa• ten, veel volmaakter dan die wy federt kreegen . Wil• len wy daarom jets ongemeens voor den dag brengen,
„ kunnen wy geen gemakkelyker weg inflaan, dan hen,
„ zo kort als mooglyk is, by to blyven . Hunne taal
„ is kragtiger en bezit meerdere overeenflemming, dan
• alle laatere fpraaken . Van deeze mogen de beste niet
,, hooger gerekend worden dan bedorven Latyn . Eon
• Digter, zal by roern verwerven, moet daarom in het
„ Lacyn fchryven" .
Ik wil tegenwoordig nog de verdienften der verfchillende Schryvers , nog de onderfcheidene taalen , met
welke zy in do weereld koomen, in de weegfchaale leggen . Dit zou my to verre van bet fpoor doen afdwaalen .
(*) ADDISON'S Reize door Italiera .
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len . Ik zal het eens in beide gevallen voor beweezen
houden, dat de Romeinen den voorrang verdienen . Maar
ben ik daarom buiten ftaat goede voorbeelden in eene
oude tail na to volgen? Is het zelfs niet bcter die daar
in na to volgen dan in de oorfpronglyke taal, waar in.
zy gefchreeven zyn, om dat ik de laatfte niet in den
grond verfta ?
, Laat de oorfpronglyke fchooner
weezen,'t is meer dan waarfchynlyk, 't is zeker,dat ik
in eene taal, fehoon minder gefchat, dog beter door my
gekend, fraaijer fchryven moct .
Daar zyn Widen, die twyfelen, ten minften voorgee •
ven dat zy twyfelen, of dit wel toepasfelyk zy op het
geval, waar van wy fpreeken . Maar 't is my onbegrypelyk, hoe men daaromtrent nog eenige dubbingen kan
plants vergunnen .
Laat de fchranderfte kop de
proof neemen om eene onzer leevendige taalen met a11e
vlyt en naarftigheid, dog alleenlyk uit boeken , zich
eegen to maaken ;
dat by in die aangeleerde~ taal
ccn Digtflak vervaardige ; hoe veele taalfouten zal do
Kunstregter in zyn opftel ontdekken ! en deeze is juist
de toeftand, waarin Latynfche Vaarfen, ten onzen tyde
gcdigt, zich bevinden : uitgenomen dat wy zulke kunstregters met meer hebben, om de misgreepen to ontdekken . De Opftellers ontgaan het nauwziftend oordeel, vermits hunne leezers de taal niet beter verftaan
dan zy .
Het is bekend, dat wy van de uitfpraak der oude Romeinen onkundig zyn . Zullen wy ons derhalven niet geduurig tegen de welluidenheid vergrypen? 't Is niet mogelyk, dat wy de beftemde beduidenis van die woorden
weeten kunnen, welken men zo zelden, en flcgts in
wcinigc Werken , aantreft ; en het is even zcker , dat
wy geene reden kunnen geeven, waarom de betekeni,
van verfcheiden woorden , door de zamenkoppeling met
andere , veranderd worde ? - Hoe veele taalfeilcn ,
hoe veele fpreekwyzen, onzer fpraake alleenlyk cigcn,
moeten daar uit geboren worden !
~ Die ordenloorheid en verplaatfing, welke de Latynfche Taal by2.onder ' kenmerkt, en die wy voor willekeurig houden ,
moeten , buiten kyf, haare vaste wetten gehad hebbcn ,
naar welke wy nauwlyks kunnen raaden . En wannecr
men, in weerwil deezer onaangenaamheden, nogthans,
dccze tail tot zulk fchryven verkicst, zal hct dikwils
by
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by enkel gisfen gelaaten moeten worden ; even gelyk een
Reiziger,, by nags, zorgv uldig op zynen weg pasfen,
en de voctftappen zynen Voorgangers volgen moet . Hec
Gezag hccft ons maar eenen zeer fmallen weg afgetekend ; en op deezen weg zyn nog, bier en daar, groe .
ven en fcheuren, by welke men ftil le ftaan, of waar
over men langzaam treeden moet . Dan een Digter moet
met fnelle fchreedcn voortgaan . -- Hy moet de taal
aan zyne vlugge verbeelding, niet zyne verbeelding der
taale, onderwerpen .
Dat hot grootfte gedeelte der menfchen, wier oordeel,
in dit geval, van geen klein gewigts is, myne gevoelens
beflisfe! Welke Digters zyn bet, in alle landen , die
den grootlten roem behaalen, - met de algemeenfte
goedkeuring geleezen worden ? Zulke, zeker, die in de
taal van bun land gefchreeven hebben . Alle Italiaanen
kennen ARIOSTO en TASSO ; de meeste leezen hunne Schriften : - alle flap over deeze Digters verwonderd,
?vlaar zeer weinige kennen VIDA, SANNAZAR of rRACASTERIO, welke veelligt voor geene der laatcre Latvnfche
Iigters behoeven to wyken .
Zal een Franschman
de verdienften van MALITHE, van SANTLUZL of POLIGNAC,
met de bekwaamheden . van CQRNEILLE Of LA FONTAINi
gelyk willen ftellen ? of zal een En,gelschman JUCHANApus, of de Opftellers der Engelfche Zanggodinnen, (Mufce Anglicance) zq hoog als SHAKESPEAR, MILTON en POPE
willen waardeeren?
Ik ben daarom verre van met eenen beroemden Franfchen Schryver overeen to flemmen, welke aanmerkt,
en, zo ik niec dwaale, dic als eene geliefkQosde meening , meer dan eens herhaalt, to weeten : „ Dat heat
„ gemaklyker zyn moet, cen Latynsch Digtftuk to vervaardigen, om dat eenige zyner Landsgenooten geene
• vaardigen,
• Franfche, die van belang waren, rnaar zeer gocde La .
• tynfche, Vaarfep gefchreeven hebben" .
Myns
bedunkens is dic befluit valsch . Fly moest getoond hebben, dat zulks met Franfche Digtmaat heprocfd, maar
niet gelukt was . Dan dic hebben, geloof ilk, gecne via
hen gedaan , welkc by toe voorbeelden b~brcngt (k) .
Het
(*) Voltaire heeft getoond, hoe veel de Franfchen in de Digtkunde vermogen, in de taal van zyn land .

DER LATYNSCHE nICHTKUNST .

29

Het gezond verftand moest juist het tegendeel beflui_
ten . Wanneer remand, die van Apollo's geest wordc
aangeblaazen 5 in ecne doode taal wel fchryven kan, zal
by zulks zo goed en nog beter in ecne bekende leevendige fpraake kunnen doen . En dat bevestigt de ervarenis . SANNAZAR heeft in zyne Arcadia zeer fchoone Italiaanfche vaarfen nagelaacen .
BEMnO fchreef in beide
taalcn by uit(leekendheid goed .
ARIOSTO vervaardigde i
in den aanvang zyner Digterlyke loopbaane, volgens den
wyze van lien tyd, Latynfche vaarfen, van welke eenige zeer fchoon en zuiver zvn ; en het is bekend, dat
zyn Vriend SEMR4 hier mode' zo fterk was ingenomen,
dat by then grooten Man zogt to beweegen, zyn Hell
dendigt ook in die taal in het ligt to geeven . Gelukkig,
dat by zich daar toe niet liet overhaalen . Uit de
eerfle Gedigten van MILTON kunnen wy met reden opmaaken, dat by onder de nicuwe Latynfche Digters geene
flegte vertooning zou gemaakt hebben ; dan by was wyzer, en gaf zyner Moederfpraake de voorkeur . Het
zelfde kan men van COWLEY, en inzuIiderheid van AnnaSON, zeggen .
Uit alles befluite ik, dat, in onze dagen, Latynfche
Digtftukl :en geenen hoogen trap van volkoomenheid
bereiken kunnen ; behalven dat aan derzelver vervaardiging veel moeite vast is . Dit is eene tweede reden,
die ons affchrikken meet hier mede veel tyds en vernufts to fpillen ; eene redcn , welke by verfcheidene
ingang vinden zal .
Zeer gemakkelyk kon ik nog
andere bybrengen ; dan, het ftuk klaar genoeg zynde,
zal ik flegts by eene ftil ftaan om dat die opmerking
verdient .
By elke gewigtige onderneeming, moet men, zo veel
rnooglyk is, tragten den Vaderlande eer en voordeel
to doen . Ik bekenne ; dit is niet zeer gemakkelyk in
bet geval, waar van hier de reden is . Maar weinige
zyn in ftaat eene taal to volmaaken, of door hun Digtvtuur hunnen Laudgenooten ]of to bezorgen . Dan de
poogingen daar toe zyn tog to pryzen ; en , gefteld
dat zy mislukken , kimncn die niet anders dan eene
llron weezen van troostvolle gedagten, dac men, ter
bcreiking deezes zo gewigtigen oogmerks , alle vlyt
)eteed heeft . Laat HoRATIUS hier het vonnis ftryken ;
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Atqui ego cum grcecos facerem natus mare citra
Perficulos ; vetuit me tali voce Quirinus
Post mediam notem vifits, cum fomnia vera :
In falvam non ligna feras infanius, ac f
Magnas Grcecorum malis implere catervas .

1k tnoet dan den Dig_ ter, welke in zync Moedertaale harden aan het werk flaat , den voorrang fchenken .
Meent intusfchen niet, dat ik bet opftellen van Latynfche vaarfcn ganfchelyk afkeure,
dat il: de beproeving van iemands kragten , ten deezen opzigtc ,
veroordeele - of dezelve met oogen van veragtinge
befchouwc. --Ik heb dikwils aangemerkt, dat het
fraai is, wannecr het werk van cenen Geleerden zich
in een zuiver Latynsch gewaad vertoont ; gewasfchen
van die menigvuldige vlekken , welke zo veele verftandsvolle fchriften ontfieren .
Daartoe is dc beoeffening der Latynfche Digtkunde noodzaakelyk, en
moet, om die reden, den pasbegonnen Letteroeffcnaars
worden aanbevolen . Ook is zy het eenigfte middel om
tot eene gegronde kennis der Latnfche Digters to
geraaken, en, in alle taalen, zelfs dc' ryke, zo niet de
volftrekt onontbeerbaare, bron van het waare fchoone.
Deeze oeffening is ook daarom nuttig, dewyl zy ons
den nadruk en den rykdom eener taale leert kennen, en
dus in flaat Belt derzelver fpreekwyzen, op eene gemakkelyke wyze, met andere to verwisfelen . Ook kan zy,
in ryperen ouderdom, onfchuldige, zelfs nuttige en edcIc genoegens verfchaften ; terwyl wy, daarin lets groots
to weeg brengende, op den weg van room zyn, om dat
dit bewyst, dat ons de beste Schryvers cigen zyn ; of,
gelyk men liever fpreekt, dat men cenen goeden Clasfifchen fmaak bezit .
Misfchien genies een Schryver, met deeze bekwaam
heden voorzien, het geluk om vrcemdelingen hooge gevoelens van zyne Landsgenooten in to boezemen . Zo
bragten de zamenftellers der Engelfche Zanggodinnen den
beroemden UOTLI AU op dcezc gedagten : „ Een Volk,
• dat zulke Latynfche Gedigten aan het ligt breng ,
• moot ook ~zeker, met zyn~eigen' taal, verre in dic
• Kunst gevorderd weezen" .
Dis zyn dan de Voordcelen , welke met bet aankwcel:cn
der Latynfche Diytkunst hand aan hand gaan ; en daar
door
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door kunnen wy met een den prys hepaalen, op welken
zy gefchat moet worden ;
„ zy hehoort, zonder
g, twyfel, tot het plan, welk jonge luiden, pas in Iset
nader• letterperk getreeden, volgen moeten ;
• hand levert zy een aangenaam tydverdrvf :
zel• den of nooit moet men ze tot cene hoofdbezigheid
„ maaken ;
dog men moet ze niet veragten, om
„ dat zy, wel befierd , lofwaardig is" .
SERIGT WEGENS EENE TELLING DER HEILIGE DAGEN,
Cif ojanuS GEHEETEN .
Myn Heeren, de Uitgeevers der Aig .
„

Vaderl . Letteroefeningen.

ByVaste
't inzien van de onlangs uitgegeeven
Fe estdagen der Roomfche Kerke ,

Lyst van de gewoonlyke

door den Heer W A G r:„N AA R, ten zynen gebruike, opgefteld, waar van zich nuook an„ deren, door derzelver openhaare gemeenmaaking, met vrugt kun„nen bedienen : herinnerde ik my, onder Inyne papieren, nog
„eene Latynfche lerklyke telling der Heilige dagen to bezitten
,, welke den naam van Cifiojanus draagt. Ik heb dezelve opgezc%,
„ en ze niet geheel onvraardig geoordeeld, Ulieden , by deeze gele„genheid, toe to zenden ; niet als iets, dat van eene uitfteekende
• nuttigheid is, maar als jets , dat nog al zyne gevalligheid heeft .
„- Oordeel 'er verder zelven over, of bet in Ulieder Mengel„werk al of niet verdiene geplaatst to worden . Ik ben, enz".

•

De Cifiojanus is, in de Kerklyke tellinge, een twaaifcal van verzen ; beflaande uit zo veele lettergreepen , als 'er dagen in t jaar
zyn ; zynde ieder vers gefchikt tot deszelfs maand, ter aanduidinge
van den tyd der vastgeftelde Heilige Dagen . Ze draagen den
naam van Cifiojanus, (by 't gemeen Sufianus,) om dat bet eerhe
Latynfche vers aldus begint .
Cifio `anus Rpiphaniis die done Magoruan .

In 't opzeggen deezer verzen geeft men , aan ieder der vier vingeren, eene week ; en telt de dagen der weekc , op de verbuiginge des vingers , binnen en buitenwaards, met de lettergreepen van
't vers . In deeze tellinge is de laagtte verbuiging binnenwaards
Zondag, daar aan volgt Maandag , Dingsdag ; op den top des
vingers is Woensdag ; en dus-de hoogfte verhuiging buitenwaards
geeft Donderdag, voorts volgt Vrydag, /aturdag : en dus toont de
Telling deezer lettergreepen, wauneer, en op welken dag, ieder
Feestdag valt .
By voorbeeld, het jaar 17 So begint Saturdag ; Tel nu op den
voorften vinger, to beginners met de hoogtte verbuiginge binnenwaards
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waards de lettergreepen van 't evengemelde vers : Ci, Saturdag t ,
Zondag 2, o, Maandag 3, ja, Dingsdag 4, nus, Woensdig 5,
F, Donderdag 6 : wel ;e lettergreep E, van 't woord Epiphaniis,
doet zien, dat bet feest van Epiphanie, of der Drie Koningen, volt
op Donderdag, den 6 van do inaand January .
De Latynfche Verzen vind ik eenerl Latynfchen Almanach,
van het jaar 1593, aldus
Januarii .
Februarii .
Mardi,

Aprilis .
Maji .
Jttnii .
3ulu .
.

Septembtis
©&obris.

Novembris.
Decembris .

Cifio

7anus Epiphaniis die dona Magorum
Fincit ovans Agne : nova Paulum lumina vertunC.
Et purgata parens ad templum ducit 7efum .
Sede dotes facra cum Petro Matthia genres .
Evocat ad fudium puerile Gregorius agmen .
Aterni patris gnatum Maria tenet alvus .
Profulis -Ambrofti laudes imitate facerdos :
Et pellant equites, Georgi more, tyrannes .
Lata crucis Helena reperit pia cura troplraa,
Vinea cum floret, plebs Urbanum celebrabit .
4rdua Solis equos trahis ad fafigia P'ite .
Agni monftrat onus, fed Baptistes tibi Pet" .
Yam Maria fobolem Baptisra falutat in alvo,
Afcit Rarodes nece 7acobuns Zehedaum.
Yincula post Petri patitur Laurentius
,
ignes1ut
Irnpie mache dabas m(retrici cells 7oannis
.
1Egidius celebrat Marie virginis ortum .
Quo combufa die Solymorum mania narrant .
Christe tuas leges Celtis Dionyftus affert .
Scriptis Luca tuffs fruimur, docuit Simo Perfas .
Pannonius docuit Gallorum Martius oras.
Fertilis Elizabeth cantat Thuringia laudes .
Post cafli facra Nicolai longisfirna nox est.
Faufa dies celebrat tibi Christum virgine natum .

Het zou de moeite niet waardig zyn, dceze Latynfche Verzen
voor den Nederduitfchen Leezer to veitolken ; de geheele kunst,
of aarrigheid, beflaat flegts in de fchikkinge der lettergreepen, op
haare juiste hlaatze, en zo, dat de woorden, min of meer, met
cen tamelyken zin, een Vcrs uitleveien . Liever zal ik 'er daarorn nog hyvoegen, hoe men ook deeze fchikking, op cene foortgelyke wyze, in Nedcrduitfcl:e Verzcn gepoogd heeft na to volgen : waanvan my twee voorbeclden ter hand gekomen zyn ; in
twee Nederduit the Alutauachen vun hot jaar 16, 7 ell 1651 .

Deeze_
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Deeze Nederduitfche Verzen zyn genotnen uit eenen Almanac Ii
van't jaar 1647 .

van 't jaar 165t.

Ianyafingt voor den Koningklaer, drstnietnvcIt jaer is nieu, als de- l oningen gaeti
jaer, Met Pons heel vty :
OjEeren, fprack Pontiaen.
Anthonis heeftAgniet ge-eert .
Teen fingt den Bas, Aries fpttslt eon glas,
Paulus fchcnckt den RjWny.
Paulus werdt van Godt bokeert.
Al'tLichtBlues uyt .Aecht,gutbeen metPloeh line licht was Sint Aecht ontrent
ons maegt, flet nae /falser :
Doe tiyt der hagen fRranck Valcnr .
Feb.
Want by na fyawys, thoont Piet en T/sijs, iiruypt weer in t1 kot, lprak Pier,
des winters ends.
Want Matthys maeckt north vyer .
In den Maert5 Aorjaen beihoeyt fyn boom- Meerte words daer door verciert,
Datnten Slate Gregotius viett :
gaert, ell Gods bezayt :
Maert.
Geertsuyd fptackkwt ienedictyn ;
Al Geertruyts,lapdt, menigerllandt,
DaerlWary vat. weeq goet befchayr .
I laei fal gebootfcbapt zyn .
d'April bloeyt, Arnbroflus holtgroeyt
April fptak : Alit wills vrrent,
en outfpruyt heel :
Brengtons'tIfaesch-Ey, 't is verdient
April . Tiburcs
plantfoen, ftaet weeldigh en green, Want do $chuttrrs viagep sla Jpris,
lens Marcus kruyt gact uyt vest .
Marck vracght waer Victael is .
PhilipsCrayjf henifeet ,14%datghynietnicer Philips Cruyft u, want Jan Latyn,
U Pan Ser maeekt1lj
Verkoopt zyn Pail Set . drindttdeWyn .
Mey. Syisnuheelvergaen,
fchntwiievryPrbaoe, want Bat's nu in de LvfpyM 2e,
fy deeght niet een bans .
Vrbaen vliet ett ittaelitt eetW.
V fchapen fel, Bonifees fel ee9+en wet,
Maectst goey drier ; *racft Bonifaes,
waer Oolf beret,
Brenght ons bier '13antihbasKaes,
puny. Virus Peer moy, maeyt ant fyn boy,
ltws twee Pont Kriccken .lieter ;
met Ian Lebuyn en Peter.
jaer Jan BVtift flicp, es Pieter .
Ons Vrau en Mderten, fullen't heypaetten, bas Vrouw en rdaervn feyden :
en van Margriet Scheyzn heel :
Sal anus van dns $aaggivt fl heyden ,
J ul y' Arnulphus fact, Magdafeen Iacobs 2aet
Mart emit u ~1qyu f g~ck ltlagdaleeu,
afmeyen veel .
3aeolr fprack, Iclt en ~elLCett.
Peter beftelt, den angst van 't velt,
7Pieter droegh den Qngtt in fchuer,
Met Laurens fyn broer :
pies loegh Lauren zyn gebuer .
Aug .
In Marys fchuer, cje fy heeft in hirer,
Mary vaertop*aerts, 't `kashaer noot,
zal
dorfchen
met
Daer Mies
Ian de boer. Want Meeus wert gevik,en Jhn gnthoot .
Cielis peril den moft, en gaf Afaty den loft, Gills fprack, is k ben confhys,
dat fy't Cruys hiel :
Vrouw en hebt gh¢ munt troth kruys,
.
Sept
Met Larrtberts pars, dgttcln Theeu den wyn Waer was 1.atnbertds'doen Theeps viol
wet vans, voor Cosnws Msthief.
lnden Wyngaert 2 daer-'r barb Michiel .
Baef foe met Frans, tlachten eltbans,
Meeus fprack, Frans haelt ons Moft,
loo Victor wilde borgen :
Want Denys betaelt-de koft,
O&.
Gal biedt Lucas b]eedt,'9Ifducaten reedt, it„itDM-,rl' . it l .utrk,pnnlaecktUbout.
en fact Simon fbrgett.
,~, L , t n t,
t , rn c) mots is kout .
Al 't Zielmis gelt, wert van lVilboort getelt, 1leyligh ljuybert, en Lenaert,
Mass Lebuyn die Vries :
Hebben fy Maertens Wyn nits gefpaert,
NOv . D inckt d eer voor den wyn, Cely en Tryn, Soo beefs Lyfbeth groot verlie5,
zyn vtolyck met Dries.
Want Catryn, dronck mee, en Dries.
Loy wel blinds, Barbar Class tnin&,
toyken en Barbel . Claus en Marye,
looft hem met Lrtcy grout goet : Riep tot Lucie : Weest alien blye .
DeC.
DCC.
Ter felvcr tyt, Thomas met vlyt,
Maes fpreck,Iek fFaL
Kars Ste-Ions Kindt in ootmoer .
Knit, Steef, Jane Ki,ad, daer is 't al.

Jan .

JI . DUEL. ]YYENCaJ .W . NQ~ x .
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OVER DE HAATLYU GLWOONTS

NET VOORAEELD VAN DEN HEIR PERRENOT EN ZYNE MEDEDEErt
eENOOTEN, IN 'S RAGE, TER AANMOEDIGING VOORGESTELD,
TOT UITROOIJING DER HAATLYKE GEWOONTE, VAN IN
DE ZERKEN TE BEG$AVEN .

][Jet begraven in de Kerken,, zederirvele Eeuwen,, in Europt
in gebruik, en uit bygelbovigheid herkoinifig, is nu, zints
eenigen tyd, wegens deszelfs fcbadelyken invloed, op de gezondheid der Menfchen, bet voortverp geweest van de aandagt
veler voorname Mannen, die hun best gedaan hebhen, onm do
bygeloovigheid en fchadelykbeid dezer gewoonte aan to toonen ;
ten einde Overheden en O ,derdanen to nopen, om van dit gebruik of to zien .
Dit deden de Heren FIofmann, Al .
berti en Habermann in Duitschland ; Haguenot, Rosier en Mabet in Frankryk ; flllegranza in italic ; en, om van andere Landen niet to Y fpreken, de beroemde Hcer Perrenot, voor t eerst
under Ons, in t jaar 1748 welke wat later gevolgd word, door
de Heren Te Water en Khait . Hun Wyven was ook naauwly1r, bekend geworden, of hot werd , by, verre de meesten , met
tc iching ontvangen ; en in Landen , alwaar men vooronderifellen moest, dat bet bygeloof en- de dweepzugt aun her uitrooaien dezer zoo fchadklyke gewoonte den meesten hinder zou heb,
ben toegebragt, om dat ze, door hennen invloed, nog bet naast
aan den Throon zaten, zag men Vorstl ke Wetter., en zelfs
Mandamentee van Bisfcboppen , to voorichyn komen, die bet
begraven in de Kerkdh verbooden, of ten minffe moeilyk maak.
ten. Jfalie en Frankryk gaven filer bet voorbeeld aan Prote/lantfchett anden ; noemende dit gebruik etne pernicieufe en bygelooVige gewoonte . tit voetfpoor voigde men in Duitschland, zoo
wet in die gedeelten, daar men den Roomfchen, als daar men
den Proteflant chen ( ;odsdienet handhaafc ; en in vele Vorffeudommen wer dit gebruik voor altoos afgefchaft.
Intusfchen hielpen, onder onze Nederlanders, nog weinig de .
Schriften van voorname Mannen, en de voorbeelden oDzer Nabuuren ; of fchoon wy genoodzaakt waren, dezelven met mond
en hart toe to juichen ; zelfs, niet tegenftaande wy moesten<
bekennen, dat elk nieuw voorbeeld, welk ons Italie, Frankryk, of Duitschland opleverde, eene ware vernedering voor ons
was ; daar wy veeleer aan hun bet voorbeeld hadden b hooren to
geven. 't Geheurde egter, dat eenige Mannen van naam en
geleerdheid onderflonden, bet ys in dezen in ons Vaderland to
breken, en, zoo veel in hen was, toe to brengen, om den
voortgang van dit kwaad onder ons to ffuiten : door n .tamlyk uitdruklyk to bevelen, dat men hen, na hunnen dood, buiten Ker .
Len en Steden, onder de open lugt, zgu begraven ; om dus, ten
minx
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rnunfte den levenden, welkep zy geen voordeel sneer konden
doen, geen oogfchynlyk nadeeltoe to brengen .
Maar deze voorbeelden, hoe lofwaardig op zigzelven, waren, als van enkele byzondere perfoonen, niet in Nat, ons eenig
me kelyk nut to wege to brengen, of de eandagt der Natib indiervoege tot zig to trekken , dat, of gehele Steden, Dorpen, Plaatfen, Familien, of cen zeker getal van menfchen to 4'amen, die
voorbeelden vb1gden . Zy wafen to zwMk, om den geest van navolging, ons menfchen zoo nuttig ingefchapen, to ontfteken, en
hoop to geven, tot eene volgende algemene gelukkige omwenteling In Alt opzigt . Hoe zber ook van velen geprezen, hadden zy
geen overwigts genoeg, op die verfcheiden, fchoon zwakke en
in deb grohd veragtelyke oorz.dten, welk'en de meeste vertraging
aan den voortgang van daze noodzaaklyke nieuwigheid toettt,,ragten ;
en 't itond 'er naar gefchapen, dat ze, weinig of nfet, doer byzondere perfo,)nen gevolgd worAeudo, onder ons, wel dra, misfchien, geheel in vergeteiheidge raakt zouden zyn . han gelukkig
heeft men, terwyl men zag, fat men in dezen van de Overheid,
zo hooge als lage, ow min of meer ;etv igtice re lcnen , welkea
ons niet flaan to beoordelen, gene hdip .-f I Lr iadtIn .g to wag.
ten had, in den Ha,% iets ondernomen, dat misfchien bet eenig
mooglyk middel is, om dit k*aad ooit onder ons, ten minfte
grootendeels, uitgerooid to krygen ; en 't welk wy hoopen . dat
velen iterker ter navolginge zal aanmoedigen .
De Heer PERR$NOT, Domein-Raad van Z . D. H., naamlyk .
;Is een waar W sgeer, en een opregt Vriend der levenden, zyne
Theorie eenmaal in Eraflyk willende brengen, verzogt, benevens
cenige andere Heren , voor ruim een jaar geledea, van Hereu
Gecommitteerde Raden van Holland, eene plaats in de Graaflyk
heids Duinen, om aldaat echo begraafplaats voor zig en andereu
to molten- iti ten ; welke hem dan ook in chyns uitgegeven is, on
to beheinen or to bernuuren. Zyn Ed., dit Appoincgement uit zyn
Request explicerende, heeft, met eenige goede Vrienden, waarbnder zelfs fommige Dames van aahzien, en geagte Predikanten,
.die plaats„ grout negen vierkante roeden, doen omzetten, met
een zwaren muur, overdekt met Soisfons-flenen, hoog omtrent
negen et; een half voce . Doze plaacs ligt flegts weinige roedenvan bet eerl%e huis van ,Sc1 evenitigen, en tegen aan de westzyde
van den weg. In der2elver oosterlyken muur is eerie Poort, ter
wydte van vyf, en ter hoogte van tien vo .ten ; dezelve is gedeke
mot een cprniche, waar in ftaat : In hoop van navolgirng ; en daarboven ties. men eene antique urne, of Lykhusch in den fmaak det
Ouden. Iiinnen deze bemuuring zyn aan weerskauten vy&iea
gemetzeide Graven , van zulk eene diepte, dat 'er drie groote
Kisten in .kunnen dalen ; des 'er in alles negentig Lyken hegraven
.kunnen worden . Doch bet zelve mag Diet eerder gefchieden,
dan, na dat, aan eene der Haagfche Kerken en Olticianten of Suppoosten, de voile regten en kosten van eene ordendyke begrave- .
C 2
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nis betaald zyn ; overeenkomftig met bet Been de Heer Pef'enot e
by zyn ingeleverd Request, beloofd had .
Op ieder Grafftede
ligt eene zark, gefchikt, om 'er Naamen, Eertyte!s of Wapens,
en dergelyken, op to plaatfen . Op die, ter dekkinge van 't Gebeedte van den Beer Perreno>t, f{aan deze eenvoudige regeis ge=
graveerd :
Exuvia jecednt putres procui urbe : nocebam

Zsti nee .ini prudens, nocea+n ne mortuus opto.

Net welk bier op uitkomt : Myne rottende overbtyffets' meeten
verve van de Stad liggen : daat ik [levendel vermydde iPmand to

benadelen, wench

ik xuiks ook na

mynen dood nice to deen .

Nauwlyks had men begonnen deze Begraafplaats to Itigten, of
velen btyverdeh zig om firyd, om voor zigzelveu en . hunne Vrouwen, of Vrienden, eene Grafftede in dezelve to verkrygen ;
waai door dezelve, zo wy vernemen, nu al geheel vol zy, en
Zoo deed dit
reeds dubbdld vol haddtn ktinnen wezen .
kkagtig in 't oogloopend voorbeeld by velen meet af, dan alte de
vtioigaande btste reden'etiigen, of aanmoedigetrdevoorbeeldenvan
verfchriden bytbndere perfoonei : en wy "en 'er uit afleiden,
dat, indien dit op meer plaatfet, door lieden van eenigen rang,
to fatnen bp- die wyze wierd ondernomen , dat dan dete-gewonnte,
na verloop van eenigen tyd, meer velds onddt oars .zou wihnen,
dan bets ',or -zig to vobrdn van zou hebben durven belooven .
tddetdvgl Was bet to wenichen, dat de Overhe'den van Steden
f atten zig dezer getHgtige zake recht ernstig konden aantreken
ktta ; dat door dezelven overal l buiten bet bewoonde gedeelte ,
behi btlyke plaatfen konden warden axngtwezen, ter begravinge
vary een seder, welke goedvinden mogt, den levenden ha ignen
dood Met to fchaden . Wy begrypen ligtlyk da zelfs Air, op fom=
mtge plaatfen nanmerklylte zwarigbetien ottdethevig kan wezen ;
dan st komt ohs egter voor, dat ze wdl uit den wegte ruimen
;
wa=re
zouden zyn ; tndien men 'er eens met al die ernst op bedagt
welke 'bet gewigt der zake voreert. Bet nut, dat bier door
aan 't Menschdom, mitsgaders aan de hatidhnving vin den openbaren Godsdienst, toegebragt zou worden, is van zo • groot een
aanbelang, dat bet wel der mosite waardig zy, dat elk der Over}reden, in wat plaatfe bet ook zoude moge wezen, tharop zyne
aatdagt vestige ; en dat bet gbhele Valk vuarig wenfche, dat
.talks eenmaal hand moge grypen! Ik ta1 my bier diet ophoudetr
met de redenen daar voor aan to dringen ; zuiks Is retd5 ttn overvToede' door vele ktrndige en geleerde Mannen gedaan ; hunne
'$chr'iften zyn in veler handen ; en de gefpi ekken, geduarende de
?sabre' jarbf, In de gemeenzame verkering, over dit onderwerp,
hebben ze genoegzaam algemeen bekend gemaakt . Men tact byians alomme toe, dat de Theot•ie goed is, maar men fchynt cegen
pie P+aftyk op te , zien ; om redenen, div to beuzelagtig Zyn, our
ze to wederleggen .

Hoe
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Hoe wenschlyk ware 'c , dat Nederlands Inwoonders dit eens
met de vereischte opmerkzaamheid wilden gade flaan ! Dan, zekerlyk, zou deze, gelyk Italie en Frankrjk zig uitdrukken, zoo
jsrnicieufe en bygeloovige gewoonte, van to de Kerken,te begra-ven, wel dra trapswyze afnemen, en 'er ten laatf a niet meer van
gehoord worden . Mogten, en Overheden en Ingezetenen, den
,plgemenen welftand ernstig ter hartenemende,bier toealle hunne
vermogens eendragtig infpannen, ten einde de'beste maatregelen to
nemen, ora ons niet langer onder deze rampzalige overblyffels van by .
eloof to doen zugten! Hier toe zal, hoopen ivy van ganfchen harte,
et uitltekend lofwaardig voorheeld van den Heer PERRENOT, en
anderen, die zig in dit plan met hem vereenigd hebben, ten g nAigite medewerken . --- De Nakonielingfcbap, welke nu reeds
aan deze hunne poogingen , met een zoo zuiver oogmerk van
menschliefde, begonnen, de grootite verpligting beefs, om dat zy
ten minite, zoo veel hun doenlyk was, getragt hebben, hierin
verandering to wege to brengen, met zigzelven deze kosten ten
lien einde to getroosten, zal him, in dat geval, zekerlyk eer.
leerzuil van dankbaarheid oprigten ; of zy zal, by mangel van then
goeden uitflag, bet hunnen Voorzaten nooit vetgeven, dat ze dit
loflyk voorheeld aiet gevolgd hebben!

f

VERDBEDIGING DER WILDEN.

„

en gebooren Wilde, die twintig jaaren aan de Ifaap de Goedt
E Hoop by, de . Hollanderen geleefd ; doch dezelve verlaaten
hadt, om by zyne Wilde Landgenooten weder to keeren, wordt
• vetonderiteld, deeze herdeediging zyns Yolks gefchreeven en
„ aan een Hollander gezonden to hebhen ; dezelve vonden wy
„ gevoegd in het journal van Duisburg, waar uit wy ze ontlee~, nen . Deeze Hottentot , een ult dit Volk, 't welk, volgens de
• algemeene aanmerking des Schryvers , bet mint van de Mensch .
„ lykheid beeft, verdedigt zyn Geflacht by zyn Vriend den Hollander, lander, die zich verwonderde, dat by, met gezond verfand en
• fmaak, de voorkeuze kon geeven van de Maatfchappy en de
• zeden der MUM hoven die der Europeaanen . Men weet dat
• meer dan den Hottentot, naa eenen langen tyd to tnidden van de
• Eurepcaanen geleefd to hebben , na zyn oorfpronglyk Volk we .
• dergekeerd is, deszelfs leevenswyze beter keurende . En dus
• is de verciering, als men ze daar voor houde, niet van waarfchyn„ Iykheid ontbloot : wat bier van ook zyn moge, zie bier den
• grief des Hottentots, die zich (,,UAYRA tekent".
Myn Vriend

Gy ftaat verbaasd dat ik na myn Wilde Land wederkeer, naa
twintig jaaren lang getuigen geweest to zyn van den voorrang
C 3
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lien gy reronderifelt dat bet befchaafde Leeven der Europeaanen
heeft boven dat der natuurlyke Inboorelingen van de Kaap de Go-,
de Hoop . Is her mogelyk, zegt gy, dat (ZUAYFIA de beestagtigheid der Hottentotten meet hemint dan de hefchaafdheid der Europemanen! ja, myn Vriend , bet is mogelyk , en zeker dat ik den
Leevensftand, waar toe ik vry en uit eigene verkiezing ben wedergekeerd, verre ftel boven then waar in ik onder u was, en
dat ik beflooten heb bet overige myner dagen onder de Hottentotten to flyten. Ik zal u, ter goedertrouwe,de beweegredenen, van
myne voorkeuze mededeelen, sin indien gy niet vooringenomen
zyt, zult gy erkennen dat ik plyk heb .
Het zou overtollig weezen to bewyzen, dat de Menfchen gebooren worden met eene fferke natuurlyke neiging tot de plaats
daar zy ter wereld kwamen en eeist werden opgevoed, en dezelve hun leeven lang behouden . Terwyl ik onder u woonde,
beb ik, meet dan eons, opgemerkt, dat een Hollander, aan de
Kaap weigezeten, verlangde na zyn Vaderland. De lugt is 'er
de oorzaak niet van, gelyk ik gehoord heb van een zeker Volk
in Europa, die men Zwitzers noemt, zo gewoon om in bergagtige ifrdeken eene zuivere lu&t to ademen, dat zy die van andere Landen niet kunnen verdraagen, en uit die oorzaake de
Jleimziekte krygen . Gy zult my wel willen toeffaan, dat de lugt
$an de Kaap veel aangenamer is dan in Holland . Gy kunt Met
zeggen, dat gy in Holland gelukjsiger milt weezen : want gy zyt
aan de Kaap bykans alle Heeren, en hebt byna voor niet, 't
Been ge in Eryropa duur betaalt . Het moet , derhalvep, een
2ugt, door
a natuur diep ingedrukt, weezen, welke de Menfcben aandryft om liever by hunne kerinisfen, vrienden en ge•
ilacht to leeven . Zou men bet vreemd vinden in een Eur9peµan, die verfcheide jaaren by Toekoes en NaFnagues (*) doorgebragt hebbende, de begeerte, om zyn Vaderland weder to zien,
ppvolgde? Waarom dan in een Hottfntot, cen Mensch gelyk
andere Menfchen, dezelfde begeerte en zggt gewraakt? Vriend,
geloof my, de Europeaanen zyn, in bet oog der Hottentotten, 't
Been de Hottentotten zyn, in 't Dog der Europeaanen . Gy zyt
2elfs minder dart wy, en gy verdient den naam van Menfchen
2o goed niet. Gy noemt ons Wilden, maw gy zyt wilder dan
wy. Gy bejegent ons als Slaaven, maar gy zyt jammerhartiger
Slaaven dan wy, Slaaven % an Geldzugt gn andere ongeregelde
driften, die wy nauwlyks kennen .
Luister : dewyl gy denkt dat de Staat van een Erpropeaan zo
veel beter is dan die van eenen Hottentot . zal ik u bet geval
van ftuk tot ftuk ontleeden, u uwe dwaaling ontneemen, Iner,
Rte voornaamffe dingen, die in verfchil ftaan, door to loop n .
Ik begin met onzenlGodsdienst . Wy Hottentotten erkennen een
Qpperweezen door ons Thickwa, dat is to zeggen, den grooten
I3efcbikker , geheeten . Wy vveeten dat de donder en de fform .
will(`)
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winden van hem voortkomen, dat by de Heer der tyden is, dat de
algemeene volksrampen de boden of de gevolgen zyn van zyn misnuegen : 't is daarom dat wy hem voornaamlyk eer bewyzen by de
nieuwe maanen, by onweeren, by eclipfen en andere rampfpellende
gebeurtenisfen . Wy weeten dat 'er een andere Geest beftaat, die
recht(treeks bet tegenovergeftelde is van den goeden Thickwa : wy
noemen then nangoh, en houden ons verzekerd, dat by een vyand is van het Menschdom, en bovenal zyn heerfchappy voert
over de boozen . Wy hebben by overlevering, dat de Menfchen
affammen van Noh en diens Vrouwe Kingnoh, een Paar door bet
Opperweezen gefchaapen .
Wy hebben in onze Confcientie eene wet , welker voorfchriften wy naauwkeurig volgen . Vyanden van alle ondeugden, ftraffen wy de Die very, met gefelflagen, honger, gevangenis, ban,
It,-,t verlies van eer, en andere traffen , gei:venredigd naar de
vraarde der geftoolene goederen : maar nooit met den doodc dewyl wy gelooven, dat tusfchen bet wegneemen eeniger tydlyke bezitting, #toe groot die ook weezen moge, en den dood, geene
evenredtgheid plaats hebbe. Moord alleen , wanneer wy den
fchuldigen kunnen vinden, wordt met den dood geftraft . Iioereerders en Overfpeelders zyn onder ons zeer zeldzaam, en zy
blyven, ontdekt zynde, Met ongeftraft . Wy ftellen de Liefde en
de Trouwe, de bronnen, van de meeste deugden, in den rang onzer eerfte pfigten, en betragten die Wet alleen onderling,en ten
opzigte van ons Volk ; maar ook omtrent Vreemdelingen. Wy
beledigen niemind . Wy zyn regtvaardig en zonder list of kunstftreeken in alle onze handelingen . Wy kennen geene veinzery .
Hoe gansch mid .ielbaar ons lot moge fchynen, wy leeven daar
mede volmaakt vergenoegd.
Ik ftem toe onze Nat turlyke Godsdienst is l,- •-olmaakt niet als
de onvergelyklyke Godsdienst , lien gy Europeaanen leert , en
welks verhe"ene grondregels ik van u ontvangen heb . Maar,
wanneer myn Volk bet weinige, 't geen bet weet, nauwkeurig to
werk ftelt, kunt gy bet dan veroordeelen om dat het niet meer
doct? Waar toe dient, aan u Europeaanen, uw fchoone Godsdienst,
daar gy rechtftreeks ftrydig met denzelven handelt? Indien de Henrel u fcherpziender oogen gefchonken heeft dan ons , om to beter
de waarheid en zynen Wit to kennen, waarom vo!gt gy d,n-uw
ticht niet op? Te meer daar gy belydt, dat de dienstknegt die
den wit van zynen Heer geweeten en niet gedaan zal hebben,
cene dubbeie ftraffe verdient? Waarom zyn de begeerte tot hit
goed van een ander, de weelde, de dievery, de doodflag, de laszer,, bet verraad, de haat, en alle andere ondeugden , onder u zo
gemeen? Moet gy niet erkennen, dat gy, deeze gruwelftukken
plegende, of niet geloofc, 't geen gy voorgeeft to gelooven, of
eat, indien gy bet gelooft, gy u, met vrolyken harte, aasl bet
deerlykst lot blootftelt, dat gy, in ftede van een gelukkigen toekomenden ftaac to kunnen verwagten, u de Godlyke firaffen op
den halze laadt? In het eerfte geval zyt gy de flegtfte, en in bet
C 4
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twcede de domfte, van nile fchepzelen. Wie is geruster, in bet
uur des dools, een Hottentot, die nederliggende onder een boorti
op een grasveld of een hoop mosch, zagt den laatflen leevensadem uitblaast, of eon Europeaan op een zagt bodde, met den
dood worflelende, met de Hel voor de oogen , beevende op bet
vooruitzigt bran een fchrikiyk toekomend lot, alto zyne begaane misdryven aan iende als zo veele beulen die hem deerlyk teisteren?
Myn Wend, doe met my myn Volk reg, en bewonder de ce lykheidvan deszelfs apenhartig en pligtfchuldig charaEter,'t geen,
opgekweekt geweest zynde door een volmaakter Godsdienst en
Opvoeding, de uropeaanen verre zou overtroffen hebt,en : char
de Xottentotten, door hunne natuurtyke neiging en zonder eene
wet to behoeven, Reeds de Dengdeta, ~o fchaars onder u to
winders, betragteq .
Onze Leevenswyze is flier gelyk die der Beesten,zo als gy u
verbeeld Wy maaken eenen geregelden Burgerflaat uit. Wy
bebben onzen Raad en Regtshaaving in zekere omflandigheden .
Wy hebben }loofden, op wier geleide wy cans in den oorlog
vetlaaten , en beflisfers onzer verfchillen, zonder (dank zy den
Heme1) iets to weeten van Mvocaaten, Pleitgedingen, Appellen,
en andere langwyligheden . W y maaken eene Maatfchappy uit,
Tchoon wy zo digt, niet op elkander woonen als gy . Elk onzer
heeft zo veel gronds 41s by behoeft voor zichzelven, voor zyn
gezin, voor zyn vec : bier door voorkomen wy hot twisten met
Qnze btiuren . Henigen onzer verbinden zich naower aan elkander, en hunne verhlyfplaatzen vormep dan een kring, in welken
wy 't avonds onze beestep brengen om ze to befchutten tegep
bet wild en verfcheurend gedierte . Zeldzaam ontilaan 'er onder
ons gefchillen : integendeel, ivy leeven als Brooders en Zusters .
Jiebt gy niet zomwylen gezien dat drie of vier Rottentotten en
Jlottentottinnen of meer, by elkander zatep voor hunne hut,
allen,rookende uit dezelfde pyp, die van den eeiften tot den
tweeden en zo vervalgens voort ging, terwyl elk zyn mond vol
rook nam? Zouden de beste Vrienden in Europa dit met elkan41er durven doen 2
Onze Hutten zyn zo pragtig niet als uwe Huizen, die u go
veel moeite en golds in 't bouwen kosten, doch zyn daardin
your ons niet ongemaklyker . Zy zyn gemaakt van takken, om
dat wy deese bouwlloffen veel gereeder en gemaklyker vinden
dan (teen . Beestenvellen, of Boombladeren , dienen ons voor
ten pannendak, on dit dekzel beichut ons zo veel voor den rezen als bet andere . Dikwyfs hebben uwe groote Huizen nog geeu
ruimte ,genQeg voor u, terwyl onze kleine Hutten, voor ons en
ons Gezin, genoeg zyn, als ivy 'er ons kunnen warmen, tegen
wind en regen beichutten, en er gerusr flaapen . Want, waar toe
kan tog eon hula meer dienen?
Onze Hutten hebben nog
con voordeel ; als zy door ouderdom of door ftorm inftorten, kunnen ze ons door den val niet befchaadigen, uit hoofde van do
ligtheid der bouwfloffen, waar uit ze zyn zainengefteld, en wanneer
zY
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gy Obra nddn, bekrermen wy ons des 1tltrel : dewyl wy ztmder
veal moeite nieuwe kuranen boucven : doch wam eer dic otigekik -U
treft, is bet en flaat din u arm to maaken : vermids gy er hat
grootfte gedeette vah a#w gaed aan beftedt .
Dit zyn, de eenige voordeelen Diet vap onze Hutten : wy leeven
'er veel aangenaaener in, dan gy in awe Huizen. Betlooten binuea
dikke muuren, ziet gy de fchounheden der Nataure Diet, die
geftadig ooze oogen verrukken . Do bosfcben, de weiden, de
blauwende bergen, de zilveren beeken, de aanbreekende dageraad, de verfcheidenheid van bloemen en planten , de wildzangvan 't gevogelte, en duizend andere voorwerpen, vervullen onze,
zielen met eon verrukkend genoegen, 't geen gy Diet kent vinden
in uwe fchuonte fchilderyen , in de ryke pronkcieraaden itwer
wooningen , of in de k7eurlykfte muzyk. Wy genieten hhet de
dad de goederem, waar van gy Diets dan de fchaduw of •beelte+
nis bezit. De Natnur, met haare oorfprongiylce fcukken is ons
deel : gy hebt 'or flegts naamaakzels van, die de kunst vergeefscl3
poogt to volmaaken .
Onze wooningen zyn ook veei ge .
Zondet dan de u%ve, onnoodig is bet hier van bewys to geeven
dewyl bet vast gaat dal uwe Geneesheeren zelve de lugs op bet
land veel beter keuren dan in, de feden, en wy mitldee befmet,
tende ziekten kennen .
't Is waar, in awe Huizen zyn veele dingen, die tot -uw gemak
dienen ; daar, in tegendeel, al ons Huisraad befiraat in een pot,
om ons eaten in to kooken, in een fchulp die ans voor een fchotel
en lepel dient, in een pyp voor 't ganfche Gezin om Tabak to
rooken : en zomtyds ten Muzyktnig. En is edit niet genoeg? Gy
moet erkennen dat veele Huiscieraaden alleen vonden zyn van de
weelde, van ydelzinnigheid, en eon fmaak in 't overtollige? Ik
herinner my in uwe Boeken geleezen to hebben, dat cen oud
Wysgeer in eon Ton woonde, en van apes Diets overgehouden
hadt, dan een houten napje, om water made to drinken , waar
van by zich vervolgens oak ontdeedt, gezien hebbende dat eeq
jongen uit zyn hand drunk : een voorbeeld, 't Been hem overtuigde dat zyn 11apie onder de overtolligheden behoorde . Deeze Wysgeer was zo gelukkig en zo wel to vrede als de grootile Vorst des
aardbodems : .ALFXANUFR benvdde hem . Wy Huttentutten zyn at .
len DTOGENESSEN, veel vergenoegder in onze kieine Hutten, daq
gy in uwe marmeren Paleizen .
Met de Kleeding is bet even zo gefteld . Wy gaan voor bet
meerendeel naakt , gelyk de Meufchen eertyds in huunen flaat
van onnozetheid : want de Kleederen zyn overtollig in warme
Gewesten, en hinderen zeer in den arbeid . De zodanigcn onder
Ons, die Kleederen hebben, drdagen ze veel natuurlyker, veal
gemaklyker, en in de daad zo kostbaar als de uwe . Een Schaapenvagt, of de huid van eenig wild Dier, is genoeg om ons to
dekken . Wat zyn uwe Kleederen anders dan de huid van die.
ren , of de draaden van verrotte planten, of bet vooxtbreng.
Zel van Infe6ten, die eon ongelooflyken aibeid kosten, ear gy
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er een Rked naar uwe wyze van kunt vemardigen ? De onzen
zyn veel fchielyker gemaakt, wy hebben geen Weevers, Knoop.
maakers, Snyder-, en dergelyke noodig . Een enkel Kleed doet
ons zo veel dienst als u de rykvoorzienfle kleederkamer . Het
onderfcheid, 't geen gy maakt tusfchen Winter en Zomerkleedeten, toont de onvolkomenheid van de uwe . Onze Huiden komen ons in beide Jaarfaifoenen to paste ; 's winters doen wy den
ruigen kant binnen, en 's Zomers buiten . Wy hebben ze alleen
naar de tyden to veranderen , en om to keeren . Onze fchoeizels en
mutzen zyn ook zeer eenvoudig . Een ftuk van een Rhinoster - huid ,
of eenig ander Dier, aan onze voeten gebonden , cen bonte routs ,
doen ons alien dienst, zo wet als site de maakzels uwer Schoenen
en Hoeden .
De Modes, die pesten voor de beurs, kent men by qns niet,
Gebegt aan de gebruiken onzer Voorouderen, die van de eerfte
Menfched geloerd hadden zich met Dierenhuiden to dekken, heb .
ben wy hunne kleeding zo wet als hunne zeden behouden . Gy
verandert de gedaante van de uwe atle jaaren, een bewys dat gy
'per niet over voldaan zyt , en dat gy ze zelve onvolmaakt keurt . Wy
hebben zo veel tyds niet noodig om ons to kleeden als gy. Ik heb
my laaten zeggen dat 'er in Europa Vrouwen zyn die men Dames, en
1Vlannen die men Petits Maitres, noemt, die den geheelen voc?rmid .
dag doorbrengen met hun hair to laaten opmaaken, en zich aan
to kleedetr, maar ik geloof 'er niets van : want de Europesanen
klaagen altoos dat zy bats over hoofd in drukte fteeken, en
brenge{r altoos in 't midden dat zy geen tyd hebben : hoven al
wanneer men van hun eenigen dienst vordert, voor welken zy
Been loon zullen trekken .
Werp my niet tegen, dat onze Kleeding onbevallig ftaat, en dat
een Hottentot met zyn vagt om zyn fchouderen en lendenen,en
bonten mots op 't hoofd, altoos een belachlyk figuur maakt . Dit is
blykbaar vooroordeel . Een vreemde dragt fchynt altoos onvoegelyk .
Ik heb hooren zeggen dat de dragt der Turken den Hollanderen vreemd
dunkt, en dat de lugtige Kleeding der Franfchen, in de oogen der
ernsthaftige Spanjaarden, mishaagt : enkel alleen om dat elk Volk
met zyne Mode is vooringenomen . Hoe zeer zoo men onder to
thans lachen,om een, die op de wyze,nu eenvyftigof honderdjaar
geleden in zwang, gekleed ging.
Wy hebben onzen Opfchik zo wet als gy den uwen ;ringen, en
armbanden van yzer, koper en yvoor ; koraalen en fchulpen om
hair en ooren op to cieren. Dit alles heeft by ons dezelfde waar,
de als by u Good en Edelgefteente, die alleen hooggeagt worden
uit hoofde van derzelver zeldzaamheid, niet om de inwendigo
waarde . WV omhangen ons met darmen en vellen door elkander
gevlogten . Misfchien komt u dit afzigtig voor? Ondertusfchen
doet gy Europeasnen, inzonderheid de Vrouwen, zonder eenigen
wederzin, om den hats, paarelfnoeren en zyden linten : fchoon de
Faarlen, naar bet zeggen van zommige Nataurkenners,niets anders
zyn dan bet geen men in oude Oesters vindc, die duorzekete kwaal

in

QERDEEDMING DER WILDE1l.

41

In de Oosterrche Zees zyn aangetast, en ee Zyde niets antlers dan
bet uitwerpzel van zekere wormen of rupfen . I-let kost ons gecn
Inoeite onze cieraden to vipden . daar de mee,te der uwe met
leevensgevaar g~zogt worden . Wy hebben nQg dit voordeel, dat
wy in tyden van gebrek, een gedeelte van onzen opichik tot
voedzel kunnen gebruiken, door bet eenigen tyd in water telaaten
weeken, en dan een weinig to roosten : maar met uwe paarlen,
edelgofleenten , goud en zyde , zoudt gy uw honger niet meer kuoten fillet dan die MIDAS, waar van tltve Gefchiedenis verhaalt *
dat alles wat by aanroerde in goud veranderde, zgnder dat by met
dit metaal zyn bon erende ingewanden kon vellen .
Wees verzekerd, myn Vriend, dat onze Sc~oonen , met haaren
opfchik, zeer bevallig vuoikomen aan onze jongg galante Hattentotten : want wy hebben ook onze galante onkers , die hunne beeten o fchikken met gekleurde vellen, in flede van uwe witte zyde
kousfen ; die , in plaats van een zyden zakdoek, den tlaart van een
wilde kg hebbdn , die hun teffens tot een borfiel dient, waar
mede zy zo aartig wceten to fpeelen als de Europifche Heertjes
met bun fnuifdoos en rottingbandjes . Gy kunt ons den fmaa!, in
de galanterie niet betwisten , als gy in opinerking neeint, dat wy
niet min dan gy de kunst vertjaan om de natuurlyke kleur van onze
huid to vermommen . Ten then einde bedienen wy ons van vet
en olie, welke op verre na zo rchadelyk voor de gezondheid piet
zyn als uwe blanketzels . Onze fmeering heeft bet voordeel dat
dezelve onze leden veel buig2 ;aamer maakt, dc leenigheid van de
huid bewaart . Ik heb in uwe hoeken geleezen, dat de oude Worilelaars hunne leden met olie befmeerden om tevlugger to worden,
en in bet worflelperk de overwinning to behaalen, en dus eels
zeer hoog bejaarde grysaafl, gevraagd zynde, waar door by tot
zulk een aanmerklyken trap van ouderdom w :s opgefleegen, antwoordde, ik heb veel honig gegeeten, en my dikwyls met olie befmeerd . De kleur van 't vel der Ineesten onzer is bruin by de
geboorte . Wy verbeelden ons dezelve to verfraaijen met die
zwart to maaken en to fchilderen , gelyk uwe fchoonheden zich
verbeelden dat zy haare aanvalligheden meer doen uitkomen , door
bier en daar kleine zwarte pleistertjes to leggen .
Wat den vermeenden flank der Hottentoften betreft , die den Europeaanen zozeer tegenftaat ; men heeft geen grond onions des eenig
verwyt to doep . Her ltan niet anders weezen of onze kleederen
van Beesten vellen, en de ingewanden der Dieren, waar mede wy
ons omhangen moeten, cud wordende, een flerke lugt krygen,
die de vreemdelingen, daar aan niet gewoon, van verre iuiken .
Maar hebt gy, en andere Europeaanen, ook owe geuren niet? Befmeert gy u niet met pomades en olien ? Stinkers uwe Dames
zomtyds niet flerk na muskus . Dit riekt lieflyk zegt gy . Goedl
Doze geur is even aangenaam in onze neusgaten . Elk heeft zyne verkiezing . Deeze bemint dien, geene een' anderen geur. 't Welk
web iekend is voor den een, is flinkend voor een ander . Men
beeft my verteld, dat 'er in Europa Menfcl:en zyn, die door eene
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byzonderheld in hunne ge(teltenisfen lelien noth roo2en moge1
ruiken, of eenigen geur, voor anderen aangenaam . Indien de
Gefchiedenis egt is, hragt een Geneesheer een Boer, in zwym gevallen, tot zichzelven door hem. drek to laaten ruiken, naa de vlugfte
gecsten, zonder vrugt, beproefd to hebben . Do gewDonte doet
bier alles af . Een Hottentot is zo afkeerig van. uwe welriekende
dingen als gy van z m flank .
Ons voedzel verfchilt zo byster veal niet van dat der Europeaanen.
Gy befchuldigt ons , dat wy, met greetigheid, de ingewanden der
beesten infingeren, zonder ze vooraf van derzelver onreinighedea
gezuiverd to hebben . Maar doet gy 't zelfde niet met nwe
Sneppen, wier drek gy als iets lekkers gebruikt, fchoon deeze
Vogels op veel onzuiverder voedzel aazen, dan de Osfen, Koeijen
en Schaapen? Gy betwist ons den naam van Ajenfchen, om dat wy
bet vleesch van zieke beesten en krengen eeten ;maar deDieren,
die gy op de jagt vcrvolgt, dag en nagt nazet, zyn die Wet ziek
waneer zy u in handen vallen? Gy houdt ze egter voor een lekker
beetje . Wat bet eeten van krengen aanbelangt, dit gefchiedt by
ions nooit dan in den uiterilen nood ; en nood maakc Ole dingen
zoet . Gy kunt bet den Hottentotten niet vergeeven, dat zy de
vuiligheid hunner kleederen opeeten . Denkt gy dan niet dat de
mosfelen, oesters, de yogelnestjes nit Indict, die gy tot zohoogen
prys koopt, eene even zo walchelyke fpyze zyn voor die ze niet
geproefd hebben? 1k heb dikwyls gezien, dat een Hollander, met
wonder veel fmaaks, duizenden van Kaasmaaden nit een verrotte
kaas opat. Het mictostoop heeft pntdekt , dat men, een glas fchoon
water drinkende, duizenden van afzigtige Infe6ten inzwelgt . Wy
weeten, zo goed als gy, bet goede van her kwaade to onderfcheiden . Wy verfmaaden geenszins een fluk gebraaden vleesch fchoorl
wy een affchrik hebben van de Beesten, zonder noodzaakfykheid,
to dooden : dewyl derzelver melk ons overvloedig voldoet . Voor
bet overige ontbreeltt bet ons niet aan fchaal- en andere Visch,
noch aan woitelen en voedzaame planten .
Water en Melk maaken onze voornaamfle drank nit, en deezet
is de oudfle, de natuurlykfle en de beste : nit denzelvpn ontflaat
teen jicht, i heumatisinus , kolyk of graveel, deeze maakt ons niet
dronken . 'r Is waar men befchuldigt myn Volk dal bet op brandewyn en andere fterke dranken gefteld is : dnch wanneer dit zelfa
waarheid was, zou men de fchandelyke uitvinding dier drankeri
aan 't zelve niet moeten tpefchryven, noch ook dat bet zich bevlytigt om ze to maaken . Het Mat die helfche beieiding over aan
de baibaarfche Europeaanen. Het is ook waar, dat'er Hottentotten
geweest zyn , die zich lieten vermeesteren door de dampen van
cen drank, welks uitwerkzclen zy niet genoeg kenden ; maar dit
gebeuit zel'zaam . In tegendeelfchynt bet, zich alle dagen dronken
to drinken, onder u een eer, en tot de welleeveAeid to behooren,
Het is ook waai held, dat men Hottentotten vindt, zo flegt beraadgn ,
dat zy zichzelven voor een glas Arak of Rum ; of voor een fluk
Tabak, verkoopen : doch dit zyn gekken eu nitvaagzels des Volks .
On
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Onder u words een veel grooter getal gevonden t welk zyne ge-

zondheid, en al zyn geluk, aan de zugt voor den di ank opoffert .
Onder alle de opgenoemde ftukken is 'er geen een want in gy de
voorkeuze boven ons verdient, en in atle de overige zyn wy, buiten tegenfpraak,veel gelukkiger dan gy . De vermoeiende arbeid, de
misnoegdheid, de verveeling, en bet hartzeer, ftaan aan uwe zyde .
Gy vermoeit u , van den vroegen morgen tot den taaten avond , em;
de fchaduw der goederen na to jaagen . Gy bearbeidt den grond
zugtende in 't zweet uws aangezigts . Gy doorgraaft de ingewanden
der hoogfte bergen, met leevensgevaar . Gy brengt den eerfteri
tyd uws leevens door onder de tugt van ftrep ga meesters , om draaga
lyke Burg --rs to worden : Gy fmaakt's nagts de verkarlkkende nangenaamheden des Naps niet, en uwe dagen zyn eene aaneenfcbaling van ontrustende zorgen . . . . Is Oat leeven :
Vriend, verwonder u over ons geluk, wy zpn bevryd van all*
deeze vermoe enisfen, van alle die ongerustheden . De aarda
verfchaft ons, zonder arbeid, moeskruiden en vrugten . De Beesten leveren ons inelk, en hunne bezorging kost ons weinigmoeite .
Wy leeven wet re vrede in ooze hutten, zonder agtetdogt, zonder
vreeze . Wy beginnen aangenaam to leeven van onze kindfcho
jaaren af, zonder ons over bet toekomende to ontrusten . Wy
eeten, wy drinken, wanneer wy honger of dorat gevoelen,zondet
ons tot gezette uuren to bepaafen. Het oppasfeh van ons Vee :
inaakt alle onze bezigheid uit, on die bezfghetd hebben uwe Digters 'in hunne gezangen opgehemeld als de eerlykfte en de aangenaamice : wy leeven als de .Arcadifche Herders zo dikwyls in hunne
'erzen vermeld. Gezeten in de fchaduw van een breeden boom,
of gerust in ooze hut, rooken wy een pyp , on fpotten met de
dwaasheden van bet Menfchelyk geflacht .
HetbfchikendrHuislykezakenisbetwrkonzerVou,
wen, over welke ivy volflaage meesters zyn,en die bet voor eene
gunst rekenen wanneer wy haar verwaardigen met ons to mogen
eeten, terwyl gy en andere Biurapeaanen, voor bet grootfte gedeel .
te,onder de heerfchappy uwer Vrouwen ;ftaat . De opvoeding onzer Kinderen geeft aar niet veel ommeflags ; 't is genoeg dat de
Moeder haar de lange borst over do fchouderen geeft, en voort4
taaten zy ze in vryheid opgroeijen en fterk worden, als't de Natirur behaagt .
Wat uwe Kunften en Weetenfchappen betreft, wy bekommeren
ons des in het geheel niet . Gy erkent ook derzelver onvolmaaktheid, beuzelagtigheid, en de onheilen daar uit ontftaande . Waar
toe zouden zy ons, in onzeleevenswyze, to paste komen y Mett
ziet niet, dat zy, die or zich onder u aan overgeeven, de gelukkigften zyn .
Regtsgeleerden zouden by ons onnoodig weeGenetsheeren
7 en , om dat wy geene pleitgedingen hebben .
behoeven wy even min, dewyl ivy weinig ziekten kennen : ten
minften weeten wy niet wat jicht, Leering, fteen, en andere
fchriklyke ongemakken zyn : en do rest der kwaalen hebtgy ons
aimgebragt, als de I.inderpokjes, in dca jaare 1713, en de Geneos-
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neesheeren, waar op gy zo zeer roemt, bczitten de kunst niet em
de verwoestingen, daar door aangerigt, to tuiten . Wy houden ons
to vrede met een klein getal gen .-esmiddelen, walker gebrqik de
ondervinding ons heeft aangeweezen3 met deeze laaten wy de go
neezing over aan de goede Natnur, die de be,te ig van alle Geneesheeten .
Nog beter kunnen wy de Philofophie misfen :
en dat wy ons niet hekomme - en over dingen, die buiten ons zyn,
en onze zorgen tot ons eegen welzyn bepaalen ; on, ow to zeggen
daar het op ftaat, heb ik u niet wel hooren aanmcrken, dat 'er een
oot getal Zotten is onder hen, die den naam tan Philofophen
fraagen .
Wy hebben geene Schoolen , laage noch hinge, am dat de lcsfen
der Natuur en der ondervinding ons voldoen . Wy behoeven lee .
zen noch fchryven to leeren, dewy] wy ons met niets vreemds bemoeien, en om dat veel van 't geen,gefcbreeven is alleen good is, om
geleezen to worden van lieden, die op leugens geffeld zyn . WY
breeken bet hoofd niet met hot leeren van vreemde Taalen : out
dat wy niet buiten ons land gaan, eir Been handel met buitenlanders zoeken . Wy laaten de moeite , otn onze Taal to leeren, over
aan die met ons willen omgaan .
llesgeiyks houden wy de
Gefchied • en Aatdrykskunde voor ons onnut : want war raakt het
ons of wy weeten dat 'er over zee andere volken woonen, of wat
'er voor duizend en meer jaaren gebeurd is. Niets nieuws gefchiedt 'er onder de tonne, en t geen dagelyks voorvalt is bet
zelfde dat voorheen gebeurde . Daarenboven is eon ieder onzer
ten leevendig gefchtedboek, ter oorzaake van de langduurige
ondervindihg, die een lang ieeven ons alien doet verkrygen .
Voor bet over] a bedriegt gy u, als gy gelooft dat alle Kunfen uit ons Landg vetbannen zyn . Wy hebben hoogagting voor
die wy niet kunnen ontbeeren, dat is to zeggen, voor die ten
ouzen opzigte eene weezenlyke nutheid hebben . Wy verftaan
de kunst des Oorlogs, op ooze wyze, zo good als gy : want on .
gelukkigl vinden wy ons zomtyds in de noodzaaklykheid gebragt
om ons to verdeedigen . Wy hebben onze wcrpfpietzen , onze
boogen, onze pylen, ftokken en lingers, waar van wy ons bedienen tegen wilde Dicren en tegen ooze Vyanden, en wy maaketi
deeze wapentuigen zelfs . Wy veiaaan desgelyks de kunst van
loopen, en ak goof hot den besten EuropifchenRuiter een Hottem.
set to agterhaalen . Deeze vlugheid dient ons om veele gevaaren
to ontkomen. Wy weeten ook genoeg van de Muzyk, en wana eer wy ons willen verwaaken , danfen wy zo wet op 't geluid
onzer Speeltuigen als gy op den waatklank der keuwigfte Muzyk .
Ik item, met dit alles, toe, dat N.r
weezen,
zy, van
dat wy eenige van onze gebruiken :r.r
dcn besten karat bezien, zo belachlyk en ondeugend niet zyn als
zy, in den eerflen opilage, fchynen . Doch bier van, misfchien, by
cone andere gelegenheid . - Ik denk d,.t Gy, myn befchaafde Vriend,
voorecrst we1 een weinig van uwe vcrbaasdheid zult bekomen zyn.
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1LAGTEN VAN ERN AFRIKANER IN DZ MYNEN VAN PERV.
1.

6 Onbepaald vermogen!
Kunt Gy gedoogen,
Dat m'ons uit ooze waereld fleept?
Na andre Landen overfcheept?
Dat m'ons verkoopt, veracht en fmaad?
Met helfche Keet'nen overlaad?
flat die goudzieke Slaven
Ons levendig in d'Aard begraven?
6 Grootfte 1 wreek ons lot
Verplet, verplet dat Rot! Verplet dat Rot! Verplet dat Rat:

2.

Myn Gaet myn lieve Panders!
Zyt ge ook in handbn
Van dat vloekwaardige GebrOet?
Voor wien gq, als ik, de Aarde wroet?
Sierft! fterft! ontflaat U van Uw pyn!
't is beter niet, dan dus, te , 2yn.
De vloek rust op ons ]event
Volgt! volgt! laat ons klockmoedig fueven!
My zet de wanhoop aan,
Met vreugd in 't graf to gaan.

3.

Vzrrt wel t rampzaalge Schiinmen!
Wier Meesters grimmen,
Als bosch .gedrogten, wreed, en fel .
Myn Landgenooten ! ach . . . vaart well, . .
Maar Gy ! gy die U Christ'nen npemt,
Uw Godsdienst, als den besten,roemt,
6 Wreedfte der Barbaren !
Gy iult ook eens ten grave varc'ni
Beeft, beeft dan voor do Magt,
Die ons laeeft vsortgehxagt.

'T.
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DE MIMOSA EN DE AOOZENBOOM.

nE

MIMOSA

ErT nE

ROOZENBOOM .

Len Roozenboompje groeide bly,
En een Mimoos fond nydig kort daar by.
De Roosjes lieten zleb van ieder wandlaar plukken ;
Gezogt zooivel om gleur als reuk
Doch, wllde men ecn blad van de Mimofa rukken,
Haar bladers vouwden zich, in 66n, met kreuk op kreuk,
In 't eind borst zy dus uit . „ Foei Roos ! gy moet u fchaamen ;
• Daar go u Joo willig pl!ukkei' laat,
„ Van elk die longs dit Vtietpad garb,
ten kuifcber leevenswys zeu beter uu betaament
• Kom, zie maar cens op my. -- Elk laat myn plant met vrehs
„ Of durft, my-1emand nader treen' ;
• Ik rol op 't oogenblik myn bladertjes in een,
• En 1k . . . . : docb hierop viol de Roos haar in de teen .
Ware ieder plant door zukk een koiscbheid ingenomen,
•
Hoe zou het menschdo u daft aan • Bleembouketjos komen?
•
• En dat gy ku1sch xyt, is uw eigen braafheid niet,
Daar go u de fchoonheid van cen Roos geweigerd ziet ;
• En elk uw viezen aart ontvliedt,
• Wyl ge u, uit kuischheid, in geen lrloemfeestoen wilt voegen' .
b Oude Vrysters! lest lees Fabel met genoegen!
1 7 x79

A

MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,I(ONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

ILEDENKINGEN OVER DE ZUGT DER MENSCHEN NAAR
CKOOTHEID .
Da wird ich, in der Engel fchaaren,

Mich ihnen gleich and heilig fehn,
Das nie geflbrte glilck erfahren,
Mit frommen fletsfiomm umzugehn .
Da wird, durch jeder augenblick,
Ihr heil mein heil, mein gluk ihr gluck .
t ELLERT. Geifl.Oden.

menseh wil groot,, wil volmaakt weezen . Deeze
begeerte is hem zo eigcn als de liefde naar 't vermaak, als de liefde voor hec leeven ; zy vertoont zig
reeds by de kinderen , en is zo algemeen , dat men ze
byna voor cen onmiddelyk onzer ziele ingefchapen beginfel houden zoude, dat voor geene verdere ontleeding vatbaar is , en aan geene voorgaande aaneenfenakeling, geene vergelyking van denkbeelden moet toegefchreeven worden . Evenwel fchynt het mooglyk to
zyn, dit beginfel to ontleeden, en tot de eerfte aandoeningen onzer ziel to rug to brengen . Uitgebreide en to
gelyk aaneengefchakelde denkbeeldcn zyn ons altyd aangenaam . Dit is het groote beginfel onzer zielkunde, en
zclfs onzer zedenkunde. Dit doet ons de volmaaktheid,
waar wy ze ook oncmoeten 1 beminnen . Maw de volmaaktheid in ons zelven to befchouwen, die cc verbinden met alle onze overige denkbeelden, en wel inzonderheid met onze vermaaken, welker fomme ons geluk
uitmaakt,,is ons geluk oneindig to vergroocen, en hec,
in onze bcvatting, even zo groot to miaken, als onze
volmaaktheid in onze bevatting is . Wy befchouwen ons
a1s zeker van ons geluk, naar maate wy onze volmaaktheid als uitgebreid befchouwen . Hec gevoel van onze
D
1 1 . DELL . V1ENCELW . N O . 2 .
ill-

sp

OVER DE ZUCT DER MENSCHEN

innerlyke volmaaktheden fchynt ons to verzekeren van
ons innerlyk geluk, van eene zoete rust des gemoeds,
van uitgebreide fchakels van denkbeelden, dat is to zeggen, het verzekert ons van zeedlyke en verftandlyke vermaaken . Het gevoel van onze uiterlyke volmaaktheid
fchynt ons to verzekeren van ons uiterlyk geluk, den
eerbied der menfchen, eenen uitgeftrekten invloed op
hun geluk, duizenden van voondeelen . „ Ben ik niec
• een gelukkig mensch"? fpreekt de man wiens eigenliefde hem ftreelt, 't zy dan geheel of ten deele,
met of zonder reden : „ Ben ik niet een gelukkig
„ mensch? Myn verftand is juist, befchaafd, en ryk in
„ allerleie kundigheden . Hoe aangenaam kan ik my zel• ven onderhouden, wanneer ik myne eigene denkbeel„ den befchouw, en mynen geest den teugel vier, in 't
• ontwikkelen van alle die fchakels, welken, om zo to
„ fpreeken , in myn verftand opgeflooten liggen ! Jk ver• ftrek my zelven ten alien tyde tot een aangenaam ge• zelfchap. Myn hart is tcder, menschlievend . Ande„ ren wel cc doen is my een hemelfche wellust . Ik ben
„ meester van myne driften, en niec, dan zeer zelden,
„ laat ik my door haar geweld, ten mynen nadeele, of
,, ten nadeele van anderen, vervoeren . Voor het niter„ Tyke ben ik niet minder gelukkig . Eene aanzienlyke
„ geboorte, groote rykdommen, weidfche eernaamen,
„ de eerfte ampten van den ftaat, maaken my even zo
• zeer tot het voorwerp van den eerbied en de onder• daanigheid der menfchen, als ik reden heb to betrou„ wen, dat myne innerlyke volmaaktheden my hct voor• werp maaken van hunne ageing en liefde . Wat ver„ mag ik niet in de maatfchappy ! Ik kan verhoogen en
be• vernederen . Befchouw, - myn geese,
„ fchouw, wat gevallen al in myne magi ftaan . Ver• lustig u in 't nadenken . Verhoog deezen in uwe verbeelding, verneder eenen anderen, naar dat gy hem
• beelding,
„
waardig agt . Maak ontwerpen ten voordeele der maat• fchappye . Uwe ontwerpen zullen alle geene herfen,, fchimmen zyn, dewyl ik de magt in handen heb, om
„ ze werkftefig to maaken . Bert ik dan tier een geluk• kig mensch?
Zo fpreekt de eigenliefde, getroffen door het gezigt
haarer volmaaktheid ; en, fpreekt zy zo naar waarheid,
dan
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dtn rrOet then bekennen, dat hy, die zo fpreeken mag,
een gelukkig mensch is.
Zekerlyk , de mensch is gelukkig naar dat by volmaakt,
t aar dat by waarlyk groOt is . Men beklaagt veeltyds
de Grooten als de ongelukkigfte menfchen der wereld,
en men doet het in veele gevallen niet zonder reden ; om
dat zy maar at to dikwyls alleen groot zyn in fchyn ; omt
dat maar at to dikwyls hun uiterlyke alleen groot is, en
hiet hun hart, nict hun geest . Maar indien de waare in .
nerlyke grootheid zig altyd met de uiterlyke vereenigde,
zoude 'er niets zyn, dat by het geluk der Grooten haalen konde ; en wy, in de Iaagere rangen des menschdoms
geplaatst, zouden reden hebben, om van gantfchen harm
to to wenfchen , ons uit onze laagte to mogen verhef
fen ; en de eerzugc zou, verre van, gelyk zy nu .niet
zelden is, eene dwaasheid, eene kwelling des geests to
zyn, de edelfte drift wezen, die den mensch bezielen
kon .
De mensch is dan een wezen, dat door zyne natuur
aangedrevon wordc, ont to wenfchen grout en volmaakt
to zyn. L)it is geen lroogmoed ; de begeerte naar grout .
heid ligt in onze natuur , is de edel{te dryfveer oozes
handelinge>a, en onmiddelyk verbonden met ons geluk .
Onze verkeerdheid ligt niet in deeze begeerte ; ware Iwt
mogelyk, dat wy deeze begeerte niet hadden , wy zouden
verkeerd zyn ; de verkeerdheid alleen beftaat in de be .
geerte eener valfehe grootheid .
Hoe verhevener de mensch , als mensch, is, des to
meer beantwoordt de ftaat des menfchen aan zyne begeerten . 61 Wat eene fchoone, beminnelyke Wysgeerte is
zy dan, welke ons den mensch vertoont, als op eenen
der hoogere trappen in de fehakel der Schepping ge .
plaatst 1
Deeze eeuw is vrugtbaar in zogenaamde Wysgeeren,
die, hunne grootheid zoekende in het zonderlinge van
hunne ftellingen, het fchitterende van zekere denkbeel .
den, en cle ftoutheid hunner uitfpraaken , hunne eigene
natuur verlaagen, om zig cene vermeende en valfehe
~'rootheid onder hunne natuurgenooten aan to maatigen .
Gelooft men deeze Wysgeeren, zo is de mensch niet
meer dan een louter dier, misfchicn weinig meer onderfcheiden van den Aap , dan de Aap van den Hond ; tot
geen ander lot geroepen, dan om, met din Aap, eeniD 2
90
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ge dagen op de oppervlakte der aarde to ! :even,en dan
voor eeuwig in ftof to verdwynen ; - ;et meer bet voorwerp van de zorg en de liefde van 't Opperweezen, dan
de Aap ; niet anders dan een volmaakte Aap in zyne natuur, in zyne daaden, in zyne uitzigten, in zyn toekomftig lot.
Maar is dit bet fchoone zamenftel onzer Wyzen ? Is
dit bet zamenftel,dat der menschlyke natuur zo vriendlyk toelacht ! Ach 1 dit zamenftel is het zekerlyk,, dat zo
veele bewonderaars , zo veele aanhangers gevonden
heeft, maar deeze bewonderaars, deeze aanhangers,
deeze fraaije geesten, deeze fyne denkers, war bedoelden die anders, dan vry to zyn van 't lastige juk der
zeedlykheid ? Zy wilden Aapen zyn, om als Aapen to
molten leeven .
Men vergelyke dit zamenftel met dat van den Gods •
dienst, byzonderlyk met dat van den Christelyken Gods .
dienst, en oordeele dan, wat het fchoonfte is . „ Do
„ mensch, gefchapen naar Gods beeld, dat is tezeggen,
„ een Geestlyk Weezen, gelyk de Godheid ; de mensch,
„ van alle eeuwigheid het voorwerp van Gods liefde en
„ zorg,, door God, van zynen eerften oorfprong af,
geleid, onderrigt, met zeedlyke wetten, als een vry
i~ en redenmagtig weezen, verrykt, begunftigd ; do
„ mensch, ja de mensch, seder van ons, de kleinfte en
„ de grootfte, de mensch eefchapen om in alle eeuwig„ heid voort to leeven , gefchapen tot eene oneindiglyk
s , heerlyke volmaaktheid, en , op dat by tot die heerly„ ke volmaaktheid bekwaam gemaakr mogt worden, ver .
„ eerd met eene Openhaaring van Gods wege, hem door
,, eenen Gezant gehragt, die boven alle Hemelfche Ge„ zanten was ; een Gezant , die , ja een waaragtig Mensch
„ was, maar een Mensch, op wien de Godheid de ona , middelvkfte invloeden had, die zig naar waarheid be .
„ roemen mogt, een to zyn met den Vader! en die, ten
„ bewyze zyner zending, niet alleen uit den dood is op .
„ gewekt, maar ook van de aarde opgenomen in den heW at zamenftel kiest gy nu , die waarlyk
„ mel, "
groot wilt zyn ? Wat is bet fchoonfte, bet vleijendfte
voor uwe eigenliefde? Wat wilt gy liever zyn, een
Dier, of een Engel !
Ik beken, daar uit, dat het zamenftel van den Godsdienst den mensch nicer verheft, dan het zamenltel, 't
welk
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soeik hem tot een louter Dier maakt, volgt nog niet,
dat her zamenftel van den Godsdienst waar, en het an .
dere valsch is . Dit willen wv ookniet beweeren . Wy eichen niet, dat iemant den Godsdienst omhelze, alleen,
om dat het zamen(tel van den Godsdienst fchooner is
wy befchouwen alieen die fchoonheid als een gunftig
vooroordeel, her welk den Godsdienst onze oplettend_
heid en onzen eerbied waardig maakt .
Doch wy willen dit Stuk, dat ons buiten ons bepaald
bedoelde zou doen uitweiden, thans niet verder vervolgen : liever zullen wy, nog eene, onzes bedunkens, nuttige aanmerking trekken, uit deeze waarheid,
,dat de menscb begeerig is naar grootheid en volmaakcheid .
Bet moet, voorwaar, niet als een morren tegens de
fchikkingen der Voorziertigheid aangezien worden , wanneer wy anderen gelukkiger agten dan ons zelven , en bet
een en ander hebben, dat het voorwerp is onzer wenCchen . 't Is genoeg , om niet ondankbaar to zvn omtrenc den grooten geever van alle goed, dat wy zyne
gaven met biydfchap ontvangen, genieten , en zyne goedheid orntrent ons gevoelen , al is her, dat wy anderen
befchouwen als nicer begunftigd door zone goedheid (Ian
wy zyn ; wits dit maar in onzen geese de overtuiging en
bet gevoel van Gods wysheid 'en goedheid rdet verkleine .
„ God", zo moeten wy altyd denken , „ God heeft vee.
„ le anderen boven ons begunftigd ; maar alle menfchen
9, konden niet even groot, even gelukkig wezen ; Gods
„ wysheid, en gevolalyk ook zyne goedheid, eischce
„ dit ; en , al ware ik op den laagften rang der mensch• lvkheid geplaatst, zoude ik God nogthans beminnen
• en danken moeten , dat by my uit het niet getrokken ,
• en met zo veele goederen gezegend heeft" . Als men
zo denkt, mag men naar bevordering, naar eer en aanzien flreeven, en zyne uiterlyke grootheid, door alle
cerlyke middelen, zoeken .
Maar wat yang ik aan 1
Zal ik de lofredenaar
der eerzugc worden? Zal ik in myn eigen hart, en in de
harten van anderen, de kwellendfte der driften oncfteeken, die, nooit voldaan, altyd verder en verder wil
ftreeven , en , dewyl zy nimmer ophoudt ce werken, hec
gemoed nimmer rust geeft ; die drift, welke de rampw,alig(te gevolgen heeft voortgebragt, welke de wercid,
D 3
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van haaren eerften oorfprong af, duizend en duizendmaa9
len in bloed gedompeld, en 't menschdom duizend en
duizendmaalen de zwaarfte ketenen gefmeed heeft ? Zal
ik in mynen boezem , en in den boezeni van anderen, den
nyd ontfteeken, en hen, voor de welken de order dor
maatfchappye eischt dat wy ons nederbuigen , met afgunftige oogen doen befchouwen, die een geluk bezit,
ten, dat wy, helaas ! ontbecren ? Zal ik my zelven, zat
ik anderen, aanzetten, om poogingen to onderneecen,
die, terwyl zy ons van onze rust berooven , voor het
grootfte gedeelte, vrugtloos zullen zyn, en my en hen,
door naar een harfenfchimming good, dewyl bet boven
bet bereik der meesten is, to jaagen, bet genot doca
verliezen van die goederen , welken guy werklyk bezitten? Neen, dit zoude zyn, niet gelukkig to willen we,
Zen , om dat wy denken , nog gelukkiger to kunnen zyn .
6 ! Indien wy wisten, hoe zeer bet geluk der Grooten
met bitterhe4en vermengd is, zoude onze eerzugt geweldig verflaauwen . 61 Hoe zeker is hot, dat, indien
veele duizenden, die na de moeilykfte poogingen tot die
grootte gekomen zyn, waar naar zy ftreefden, niet
vreesden befpot en veragt to worden, zig haasten zouden, om die grootheden neder to leggen, welken voor .
been zo zerhunbgtewarn,zigeluka,
ten, indien zy op cone gevoeglyke wyze tot hunncn ouden that weder konden afklimmen !
Wy herhaalen bet, indien de waare innerlyke groot .
held zig altyd met de uiterlykc vereenigde, zoude 'er
niets zyn, dat by hot geluk der Grooten haalen konde,
yen dan, dan alleen , zoude de eerzugt de edelfte drift
wezen, die den mensch konde bezielen .
Wy zien de cer, bet vermogen, der Grooten, en dit
ontvlamt onze begeerte . Waren wy ook zo groot, zo
rnagtig, zo aanzienlyk, zo geeerd! Maar dan zoudt gy
ook, even zo belaaden met noeste zorgen, even zo
bloot gefteld aan vernederende to loorftellingen, even zo
benyd, belaagd, en dikwyls ook even zo gehaat en gevloekt wezen, als zy dikwyls zyn .
Waren wy zo grout, zo aanzienlyk, zo magtig als deeze en geene! - Maar dat kunt gy worden, indien bet
u refit ernst is .
Wat ! wy zo grout, zo aanzienlyk, zo magtig! Ik !
Ik arme, vergeetene burger! -- Ja, gy kunt hot worden ,

NAAR GROOTHEID,

55

den, en gy zult bet worden, indien gy bet opde regte
wyze zoekt . En dat binnen weinige jaaren, en - o ! wat
gaat gy hooren ! - en dat - voor eeuwig --- voor eeuwig, - zonder vrees van ooit uwe grootheid to verliezen .
Het denkbeeld des doods is bet fchriklykite voor den
mensch ; maar bet is ook bet troostlyktte voor den ongelukkigen mensch, wanneer zyn hart vol is van de
hoop eens beteren leevens . Wat kwellen wy ons om
onzen ftaat op de aarde to verbeteren ; heden zyn wy,
maar morgen - morgen, misfchien, zyn Rykdommen,
Eernaamen, Krodnen, voor ons een kinderagtig fpeelgoed,
Eernaamen, Kroonen , die ons nimmer ontnomen wor.
den kunnen, loftuitingen, die nimmer kunnen bezwalkc
worden, eene heerlykheid, grooter dan die van alle de
Koningen der aarde ; dit alles is voor ons bereid, voor
den geringilen uit ons, indien wy ons bier op aarde
daar voor, gelyk bet behoort, bereiden .
Gy hebt yaw deel in dit leeven gehad . 6 ! Wat een fchriklyk zeggen ! Gy hebt gegeeten, gedronken , wellustig
geleefd ; gy zyc toegejuicht, gevreesd, gediendgeweesc
geduurende dertig, veertig, vyftig jaaren . Deeze Lazarus, die aan uwe poort lag, zal nu, niet dertig, veertig, vyftig jaaren, maar eeuw in, eeuw uit, zonder
ophouden, zyn in Abrahams fchoot, in hct altyd flreelende , altyd even verruklyke , genot, van de onhefchryflykil:e hemelfche geltakzaligheid .
Wat baat het den menfche, dat by de geheele aarde mint,
gndien by fchade aan zyne ziel lydt : wat zou bet my baaten, indien, om my daarop to verhefen, alle de Koningen der aarde van hunne Troonen affl:apcen, en ik
moest, na 'er eenige jaaren op gezeten to hebben, in
alle eeuwigheid bet gent derven van de liefde' der
Godheid !
Wat fchaadt bet my, arm, klein, gering, onbekend
in de wereld to zyn geweest, indien God my, in alle
ceuwigheid, ryk, groot, aanzienlyk, en beroemd maakt ?
Wat fchaadc bet my, dat de menfchen my niet kennen,
als God my in zyne liefde kent ; dat de menfchen my
veragten, als God my hoogagt ?
De dood maakt alle aardfche rangen gelyk , alleen de
geest blyft over ; zyne innerlykc volmaaktheid zal alleen in alle eeuwigheid de rangen bepaalen . fly, die hier
cen worm, een niet was, zal veelligt met de Serafni en
p 4
Che-
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Cherubim verkeeren ; daar deeze , die de wereld heeft be-

heerschc , veelhgc het veragtlykfte van alle de menschlyke Schepzelen wezen zal .
Tot zulk eene Heerlykheid, tot zulke Eernaamen, tot
zulke Kroonen, worden wy geroepen . Ontvlam dan,
myne Eerzugt, ftel u geene paalen . Wat zyn alle onze
grootschheden , wat zyn onze troonen, wat is de gcheele aarde! Zo zy al lets in hun zelven waren, zouden zy
niets zyn, om dat zy geene duurzaamheid hebben .
Ontvlam, myne cerzugt, ftel u geene paalen . Gy ziet
de kroon opgehangcn aan 't einde cener korte loopbaane ;
r ziet de poort des hemels geopend . Verdubbel uwe
poogingen, fpan alle uwe kragten aan, ftrek u uit naar
bet geen voor u is .
Q ! Aardfche grootschheden, aardfche rykdommen ,
aardfche wellusten, verdwynt, verdwynt uit myn oog ;
al wat aan u is, is ydelheid, ydelheid der ydelheden .
6 ! Mogte ik alcyd aan myne roepinggedenken . o ! Mogte
de beloofde heerlykheid altyd voor myne ooacn zyn ; maar
vooral dan wanneer de wereld my verzoekt ! Gy zyt niecs in
mvn oog , aardfche rykdommen , aardfche grootschheden,
wanneer ik aan den hemel gedenk . Te vergeefs biedt my
de Verleider alle deKoningryken der wereld aan, als rnyn
oog zig op hot Koningryk der hemelen vestigt . Zoude
ik nedervallen en hem aanbidden ? Zoude ik om eenig
goud, om eenen eernaam, my van den troon des hemcls
berooven? To vergcefs liefkoost my eene bekoorlyke
en verleidende Delila, wanneer ik aan den hemel gedenk .
Zoude ik, om't vermaak van een oogenblik, eene eeuwigheid van eindelooze wellusten derven ? To vergeefs woedt
gv in myne ziel , gewelddaadige drifcen van nyd , toorn ,
wraak! Zoude i'r u gehoor geeven, zoude ik, door
wreed, door onregtvaardig to wezen, my van den eeuwigen vrede berooven ?
6 ! Gy , die de aarde naar uwe grilligheden beheerseht ,
gy , dwinglanden der volken , helaas! om hunne zondcn
zyn u de geringen overgeleverd ; verzadigt uwe begeerten, kneveit, onderdrukc, verrykt u met het good dur
zwakken, zyt trots, onregtvaardig, wreed ; God laat
bet toe . Maar daar zal en dag komen, en die dag is
naby, dat veelen van die kleinen , die gy veragt, en met
voeten getreeden heht, op troonen zitttn zullen ; en dat
gy , dat gy - your hun van fchaamtezLilt verzinken . D .
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IFEKNOPTE OPGAVE DER AANINIERKINCrN VAN DEN BEER
JOIMVNVES FEIRAC, VOORGESTELD IN ZYNE BEKROON.
DE PRYSVERHANDELING, TER BEANTWOORDINGF
PER VRAAGE VAN HET BATAAFSCHE GENOO'TSCHAP DER PROEFONDERVINDELYKE WYSBEGEERTE TE ROTTERDAM : (,*)

de gefchiktite middelen, om den gemee.
„„ W ekenen zijn
Man in ons Vaderland, zoo ten platten Lan-

„ de, als in de Steden, tot het gewillig gebruik maa„ ken van de Inentinge der Kinderpokjes aan to moedi„ gen ; en om deeze praWjk op de minst kostbaare wij .
„ ze, en zondcr gevaar, van de
r~ befmetting to verfprei~, den, aan hun toe to dienen S "
De Heer Tleirac zyne Verhandeling, naar de inrigting
der Vraage, in twee deelen fplitfende, bepaalt zig in
bet eerfte gedeelte, ter aanwyzinge der middelen , die
hem de gefchiktfe voorkomen, om het Gemeen, tot hot ge1villig gebruik maa,ken der Inentinge, aan to moedigen .
Zyn Ed . brengc ons aanvanglyk onder 't oog, hoe

de
ondervinding van cenige Eeuwen getoond heeft, dat,
tot de voornaamfte trekken van hec nationaal character onzer Vaderlandcren , inzonderheid behoort, dat
zy in zaaken , welker beftaan of fchikking aan hunne
toeftemming verbonden was, door eene malfche over .
reeding altyd beter geleid, dan door geweld gedwongen
Dus kunnen en mocten 'er, zegt hy, in
wordcn .
dit, geval, ook geene andere dan zagte middelen, welken
de Vraag vordert, aangewend worden : zulken, die den
wil van 't Gemeen, zondcr dwang, kunnen buigen ; en
hen, die min of meer hcvooroordecld zyn , langs den
wet van overtuiginge, overhaalen . En zulks bcwcegt
den
(*) Nademaal de Werken van bet Bataaffche Genootfchap ,
waarin deeze VerhandeLng gevonden wordc, (Zie IV. D . Bladz.
1--74 .) niet in elks harden zyn, zoo hebben wy 't niet ondienllig gedagt 's Mans Aarmerkingen over dit onderwerp indeezervoege beknoptlyk op to gcevcn , cm derze1ver kennis dus
e .;nigernnate algenreener to maiken .
1) 5
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den Heer Veirac, eer by verder gaat, nog vooraf het
oog to flaan op de denklvyze van onze gemeene Landgenooten
ever dit fluk .
Hieromtrent ftelt by ons voor, hoe het Gemeen, dat
is, zy, die tot de laagfle Klasfe behooren, of 'er naast
by koomen, ten aanzien zyner denkwyze over dic ftuk,
in vyf foorten verdeeld kan worden . De eerfte denke
'er noch goed, soch kwaad van ; om dat zy 'er zeer weinig of niets van gehoord hebben . De tweede weet 'er
jets van, maar niet veel meer, dan dat het thans door
de konst zoo ver gebragt is, dat men de menfchen de
Kinderpokken lcan geeven, wanneer men wil, en verder
bekrcunen z y 'er zig niet over . De derde befchouwt de
Inenting als eene zaak van Mode, eeniglyk uitgevonder ;
om de beurs der Inenteren to vullen, en als iets, waarvan de onkosten boven hun bereik zvn . De vierde foort
verzuimt de Inenting, by mangel van aanmoediginge,
by gebrek van voorgangeren, of uit vreeze van verachting ; de vyfde eindelyk is met tegenwcrpingen gewapend uit naauwgezetheid en ftyfhoofdigheid voort .
koomende ; „ dat by , die van de Inentinge gebruik maakt ,
„ de Voorzienigheid vooruitloopt, en zyn ]even in de
„ waagfchaal ftelt, zonder daartoe vryhcid to hebben",
en meer diergelyken .
Te regt, vervolgt hy, onderftelt de Vraag, dat men,
fchen, die boven het gemeen zyn, in dit land de praktyk der Inentinge bevorderen . Trouwens deeze moeten
en kunnen genoegzaam overtuigd zyn, van de voordeelen, en de daarop gegronde noodzaakelykheid derzelve ;
en het fpreekt van zeif, dat zy verpligt zyn, om 'er
gebruik van to maaken, en anderen 'er toe aan to moe.
Nochthans is 'er, die, ondanks de fterkdigen .
ite drangredenen en proefondervindelyke bewyzen, met
al zyn magt, den voortgang deezer nuttige vindinge tegenftaat . Want, fchoon de ervaringe leert, dat veelo
der verftandigften, ik voeg 'er by , der godvrugtigften,
onzer aanzienlyke Vaderlanderen, die zig tegen de Inenting verklaaren, evenwel over dezelve zoo gematigd
en edelmoedig denken, dat zy ligtelyk, wilden zy de
zaak behoorlyk onderzoeken, zouden to overtuigen zyn ,
vindt men 'er egter veelen, die zig ten fterkftcn tegen
deeze praktyk verzetten, hoewel ze dikwcrf hun gebrel ;.
aan doorzigt en hunne partydigheid verraaden . ----'-Ilet
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Met deeze to willen overreeden zoud gy waarlyk den
Moriaan wasfchen, Doch , ten gelukke ! zy maaken
hedendaags onder onze deftige Vaderlanders hot k1einile
gctal uit .
Veel , rooter is hot geval , en misfchien hot allergrootst, van zodaanigen onder de beste burgers, de
meer aanzieillyken , en zelf onder 't gemeen in dit
Land, die hunne kinders in 't gevaar der natuurlyke
J'okies laaten, om dat zy tweedragt in hun huis vree1
Zen . Geen ding is gewooner, dan dat een huisvader
den Geneesheer, die hem de Ieirnting zyner Kinderen
aanpryst, to gemoet voere, „ Ik bon niet tegen, of
• zeer voor, de Inenting ; zy is, buicen kyf, geoor• loofd en voordeelig ; maar myne vrouw wil 'er niet
• van hooren" . Deeze, gaat de Heer Veirac voort, is
gene der voornaamfle oorzaaken, welke den voortgang
der Konstpokken, vooral onder menfchen van cen middelbaaren ftaat, echter ook under het gemeen, bier to
Lande beletten . Hoe lang toch zal bet vooroordeel, op eenen valfchen grond iteunende, en door eene
kwalyk geplaatfte liefde gekoesterd, in eene zaak van
dit gewicht hot oog verblinden ! - Hot zou een on .
wergeeflyke misgreep zyn, indien de Vader, die op het
welzyn zyner Kinderen evenveel recht heeft, en van
bet nut der Inentinge overtuigdis, niet alles a anwend .
de , om zyne Vrouw van derzelvcr verplichtinge to
overreeden . Vooral moot by zorgen, dat zyn geweeten
hem, wegens eene to groote lafhartigheid en onverfchilligheid, na den dood zyner Kinderen niec in 't aanzicht
befchuldige! (*)
De middelen, om edelmoedige en onpartydige menfchen van de vryheid tot, en het nut der Inentinge to
overtuigen, zyn tang voor handen, indien zy flegts gebruikt wierden (D. -- Zy derhalven, ik bedoel de Regen(*) Ik zwyg van het tegenovergel''elde geval, om dat dit onge .
lyk minder plaats heeft . Zelden toch gebeurt - bet, indien partyen verdeeld zyn, of de Man van 't huis last zich veel gemakJyker overhaalen, terwyl de Vrouw, ondanks alle kragt van reden , mcestal hardnekkig tegeufpartelt .
Wat is bier van
de oorzaak?
Niets, waarlyk, niets anders , dan eerie
avcrechtfche liefde der zw,*kcre Sexe voor haare Kinderen .
(t) Zie de Verh. van den doorgeleerden c H a i s , Holland .
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genten, rre Leeraars, de Genees- en Hand .Artfen, met
den woord alle de zodaanigen , die, ten platten lande
en in de fteden , den meesten invloed op het Gemeen heb .
ben, en nog wankelen, moeten van zulke werken een
geduurig gebruik maaken . Eene zaak, die het ]even van
ons nakroosc ten doel heeft , is deeze moeite, welke
veelvoudig zal beloond worden , overwaardig .
Als de gefchiktfle middelen , om het gemeen tot het
gewiilig gebruik maaken van de Inentinge aan to moedigen, wordt vereischt ,
Vooreerst : De byfland der Leeraaren, en verdere Kerkelyken van alle Gezinten.
Veele fpreekende bewyzen zyn 'er, zelf in ons Land,
dat de Geestlykheid best in flaat is, om de gemoederen van hec Gemeen then zwaai to geeven , welke ter
bereikinge van de grootfte oogmerken vereischc werdt .
Dikwerf bediende zich onze Overheid van derzelver invloed, om het Gerneen to befluuren, en dic heefc men
zich nimmer beklaagd .
De Leeraars op hec Land, en in de Steden, moeten,
met de verdere Leden der Kerkenraaden, handen in een
f aan, om elk afzonderlyk, by alle voorkoomende gefchikte gelegenheden , het Gemeen, op eene ernflige, en
overtuigende wyze, van de zedelyke geoorloofdheid ea
averpligtinge , van de nuttigheid , en noodzaakelykheid
der Inentinge, to overtuigen ; zy moeten hunne tegenbedeni,ingen met geduld hooren, en, op eene oordeelkundige en befcheiden wyze , oplosfen . De Leeraars
rnoeten van ty1 tot tyd in hunne toepasfingen deeze flukken op de gemoederen hunner hoorderen aandringen ; en
in hunne gebeden den Hemel voor deeze heilzaame uitvinding danken .
De Armbezorgers kunnen insge .
lyks de hand leenen ter bereikinge van dit groote oogmerk . Het zal hun weinig moeite kosten , om , in hunne afzonderlyke bezoeken, de Kinderen der gedlimenteerden,

Maatfch . I. Peel. Verg.

the cafe of receiving the fmall
De Inenting der Kinderpokjes, in hame grootfte voordeelen aangeweezen, enz . gedrukt by
Arrenberg, 1757 . Leezens\vanrdig is ook de Verhandelmg des
Heeren s r K K E R over de Inentinge der Kinderpol,es ; zynde het
KXIT1 Hoofdfl. van T i S S O T'S en a I K K z R's Raadgeeving voor
de gezondheid van den gemeenen man, bi . 557-614.

pox by

inocculation .
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den, die de Kinderpokjes niet gehad hebben, op to nee .
men , en de Ouders telkens aan to maanen , om , by de
eerfte gun(lige gelegenheid, ten voordecle dier Kinderen, van de Inentinge gehruik to maaken . - Ja zelfs
koo .nt het den Heer Veirac voor , dat het piet als een
dwang aangemerkt zou kunnen worden , indien de Arm .
bezorgers de bedeeling der Ouderen , die, by aanhoudendheid ; tegen alle kragt van overtuiginge aan, uit loutere
eigenzinnigheid weigerachtig blyven, voor een tyd geheel of gedeeltelyk onthielden . -- Zie daar hec eer(te
11'Iiddel dat zyn Ed . op eene zcer nadrukkelyke wyze
aandringt .
Hct tweede Middel, door hem aangepreezen, beflaat
in eene Verhandeling , opzetlyk vervaardigd, ter aanmoediginge van den gemeenen Man , en ten gebruike van alle die medewerken o;n he ;n ten voordeele der Inentinge over to haalen .
Zodanig eene Verhandeling, (waarvan zyn Ed . kortlyk den inhoud opgeefe,) door een kundig Man vervaardigd, en tot welks verkryging de Heer IJeirac hec aanbod van cen Eereprys, door het Bataafsch Genootfchap
aanraadt , moot, zegt by, zoo algemeen, als mogelyk is,
onder hot Gerneen op het Land en in de Steden verfpreid
worden ; en men moet deszelfs nieuwsgierigheid by alle
gelegenheden opwekken, orn dat Werkje to leezen . De
Leeraars kunnen bet tot dat einde van den Kanzel, en
in hunne huisbezoeken, aanpryzen als eene nuttige en
onontbeerlvke Verhardeling, waardig om in alle huisge_
zinnen gebruikt to worden . Het kan der arme Jeugd,
als een prys van naar(ligheid, worden gefchonken, vooral in de Steden, alwaar de Leden der Gemeenten minder onder bet bereik der Predil.anten zyn, dan ten platten Lande . - Zou het niec, zonder kosten, onder het
Gemeen kunnen gebragt worden, indien den Boekver .
kooper, die den druk onderneemen wilde, een Excluftef
Oftrooi gratis wierdt gegeeven , op voorwaarde dat dLeze
den i .even der Kerkenraaden en de Steden, en den DorpsPredilLanren, een zeker getal Exemplaaren ten dien(le
der gealimenteerden en andere nooddruftigen voor ten
zeer lh<<igen prys of zou geeven, terwyi by de overige
voor hooger prys zou kunnen verkoopen? Alwaar men
niec verkiezen zou dezelve voor eegen rekening to koopen, zou zulks kunnen gefchieden uit de Armkasfen ; -en waarfchynlyk zoaden oolc veele gegoede lnwooners
gig
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zig opgewekc vinden , om hierin den armen de behulpzaa .
Yne hand to bieden .
Ten derden y is 'er ook eenig geld nodig, van weiks rech .
to befteeding de Heer Veirac, wanneer het met de vereischte voorzigcigheid, en volgens het opgegeeven plan,
aan de onwilligen tot aanmoediging hefteed wordt , zeer
feel goeds ter bevordering der voorgeftelde zaak verwaat .
En laatstlyk wil zyn Ed. dat men voortaan in alle
zodanige Nieuivspapieren , welke meest in lzanden van fret
Gemeen zyn, den gelukkigen uitflag zoo wel als bet getal
der geenen, die in ons Land tivorden ingeent, aankondige .
(Het vervolg in 't naastkomende Stukje .)

NATUURLYKE HISTORIE DER KANARIE- VOCELEN.

Volgens

I t7FFON .

(Vervoig van bl . 20 .)

~n de Beesteri , even als in de Menfchen, en zelfs in orl •
ze kleine Vogelcjes, ftrekc de itrydigheid van CharaEter, of, wil men dit liever, het onderfcheid der ze .
delyke hoedanigheden, tot een hinderpaal van overeenkomst in de natuurlyke hoedanigheden . Is 'er jets in
itaat om to bewyzen , dat het Cbarad er een goede of
kwaade indruk is, door de Natuur gefchonken, en waarin
de Opvoeding geene verandering kan veroorzaaken, onze Kanarien leveren 'er een voorbeeld v .an op. „ Zy zyn
„ bykans alle", zegt de Heer IIERVIEUX, „ van elkander
„ verfchillende door haare neigingen . Daar zyn Man„ netjes van eenen altoos droeven aarc, grommers en
• knorrepotten, die zelden zingen, en nolc dan op een
• droeven toon . - Zy verflyten cen grooten tyd in 'c
„ leeren , en weeten het geleerde zeer onvolkomen , en
„ 't weinige, 't welk zy geleerd hebben, vergeeten zy
Deeze zeldde Kanarien zyn dikwyls
• fchielyk.
„ van cenen zo morsfigen aart , dac zy vuile pooten en
• faart hebben, en aan 't Wyfje niet kunnen behaa„ gen, daar zy't zelve ook door den zang niet itreelen,
„ zelfs op den tyd dat de Jongen uitkomen, en veelal
,a zyn
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'Er
• zyn die Jongen niet beter dan de Vader .
• zyn andere Kanarie - Vogels , zo kwaadaartig, dat zy

„ het Wvfje, hun gegeeven, dooden, en 'er geen an .
„ der middel is om hun to beteugelen, dan met twee
„ Wyfjes daar by to zetten, die zich, ter algemeene
• verdeediging , vereenigen , en , het eerst door geweld
„ overwonnen hebbende, verwinnen zy hem vervolgens
Nog andere zyn van zo wreed
„ door Liefde .
• eenen aart, dat zy de eytjes, als het Wyfje ze ge• legd heeft, ftukken breeken en opeeten ; of, indien
„ deeze onnatuurlyke Vader ze laat broeden, zyn da
„ Jongen nauwlyks gekipc, of by neemt ze in den bek,
• fleept ze over den grond en doodt ze" . Men vindt 'er
desgelvks, die zo wild, driest, en dermaate op onafhanglykheid aefteld zyn, dat ze zich niet willen laaten aan .
raaken of ftreelen ; men moot ze met rust laaten , en niet
behandelen als andere : 't miust dat men zich met hunne
huishouding bemoeit, willen zy niet voortteelen : men
moot zelfs hun kooytje niet aanraaken, of de eytjes wegneemen : 't is alleen wanneer men ze volftrekt ongemoeid
laat, dat zy paaren en jongen verwekken .
Einde.
lyk zyn 'er zeer traage , die bykans nimmer een nest maaken , dit moet de oppasfer voor hun doen .
Alle deeze Characters zyn, gelyk men ziet , zeer verfchillende van elkander, en zeer verfchillende van onze geliefde Kanarien, altoos vrolyk, altoos zingende, zo ge
meenzaam,, zo beminnelyk, zo goede Mannen, zo goede Vaders, en, over 't geheel, van een zo zagt character,
van een zo gelukkige natuur, dat zy vatbaar zyn voor
alle goede indrukzels, en begaafd met de beste neigingen ; zy vervrolyken , zonder ophouden, het Wyfje door
hunnen zang ; zy troosten 't zelve onder het verdrietig
broeden ; en noodigen het om van plaats to verwisfelen ,
en broeden zelfs alle dagen eenige uuren : zy voeden ook
hunne Jongen, en toonen zich alzins leerzaam . Uit deeze
alleen moeten wy over de Kanarien oordeelen, en ik heb
vande ander ge ne melding ema kt, dan om a n to to ,
nen, dat het Character in de Dieren van de Natuur afhangt,
en niet van de opvoeding.
Voor het overige ontftaat de fchynbaare boosaartigheid, die de Kanarien aanzet om de Eyeren to breeken en
de Jongen to dooden, dikwyls uit hun temperament en
to groote drift in 'c minnen ; 'c is om het Wyfje to vol•
ku .
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komener en to dikmaaler to genictcn , dat zy 't zelve vatl
't nest afjaagen, en van de geliefdfle voorwerpen haarer
genegenheid berooven . Gevolglyk, is de beste wyze, om
deeze Vogeltjes to doen nestelen, dezelve niet to fcheiden en in afzonderlyke kooytjes to zetten, veel betel'
plaatst men ze in eene kamer, wel door de Zon befcheenen, en 's winters tegen het Oosten ; zy leeven 'er vrolyker en teelen flerker voort : want wanneer zy in een
koutje, of kooytje, zyn, met cen enkel Wyfje, breekeri
zy de eytjes, om 't zelve op nieuw to genieten . In cene kamer, daarentegen, waar in meer Wvfjes dan Man .
netjes moeten weezen, zoeken zy een ander, en laaceil
bet eerflc gerust broeden . Daarenboven werkt de jaloufy onder hun, en, als zy 'er cen zien, die zyn •W yfje
to veel plaagt en de eytjes wil breeken, vallen zy op
dar Mannctje aan s om het to temmen .
Tot bet maaken van Nesten geeft men den Kanarie-vogel, plukzel van fyn linnen, Koe- of Harten- hair, 'c welk
tot nnets anders gebruikt is, mosch, en droog fyn hoof .
De Putters en de Europifche Kanarien , die men by KanarieI/ogels plaatsc otn een gemengd broedzel to verwekken,
beboen liefst fyn hoot en mosch ; doch de Kanarien
zelve bedienen zich liever van plukzel en hair : bet moec
wel klein gemaakc weezen, ten einde bet an de pootjes niet hegte, en dus veroorzaake dat de eytjes uic het
nest vallen .
Deeze opgefloote Vogeltjcs teelen nict zo beflendig
voort, doch zy fchynen niet to min talryker voort re
zetten, dan zy waarfchynlyk doen in den ftaat der vrylicid : want 'er zyn eenige Wyfjes die vier en vyf maalcn 's jaars broeden, telkens vier, vyf, zes en zomtyds
zeven eytjes : doorgaans hebben zy drie broedzels, en
bet ruijen belet haar bier in voort to vaaren . 'Er zyn
niet ce min Wyfjes, die flaande den ruityd broeden :
snits hun broeden voor then tyd begonnen is . De Vogels van heczelfde nest ruijen alle niet ten zelfden tyde .
De zwakfte ondergaan eerst deeze flaatsverandering ; de
flerkfte ruijen dikwyls meer dan eene maand laater . In
de verfchillende foorten ontdekt men veel onderfcheids
in bet broeden en voortteelen . Maar, ondanks dit onderfcheid, is de tyd van broeden even lang : alle broc .
den zy dcrtien dagen ; is bet een dag meer of minder,
dit fchynt to ontflaan uic eenige byzondere omftandigheid
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held ; de kvude vertraagt bet uitkomen der Jnngen, en
de hette verhaast het : waar uit dikwyls ontflaat dat bet
cerftc broedzel in de maand April dertien en een halve
dag duurc, of veertien in flede van dertien, wanneer bet
koud weer is ; terwyl, in tegendeel, by het derde broedzel, in de heete maanden van July en Augustus, de Jongen zomtyds op den twaalfden en een halven dag, of
zells op den twaalfden, uitkomen .
Men does zeer wel , met de kwaade eytjes van de
goede of to fcheiden : dock om deeze wel to onderkennen moet men wagten dat y acht of nogen dagen gebroed zyn : men neemt elk eytje voorzigtig aan beide de
einden, uit vreeze van ze to breeken, en houdt ze tegen fterk dag- of kaars-licht, en werpt de ledige weg,
zy zouden niecs anders doen dan bet Wyfje afmatten,
als men ze liet blyven : dcor deeze weg to neemen,, maakt..
men an drie broedzels dikwyls flegts twee : in bet derde
zal men het Wyfje vryheid laaten, en bet zal welhaast
een ander nest vervaardigen . Veer Kanarieteelers pryzen zeer aan, hoc wegneemen der eytjes, zo ras hot Wyfje ze legc, en 'er yvooren eytjes in plaats to leggen,, ten
einde de eytjes alle to gelyk mogen uitkomen : men wagt
bet laatfte eytje af, eer men de andere aan bet Wyfje
wedergeeft, en de yvooren wegneemt . Doorgaans leg .
gen zy 's morgens ten zes of zeven uuren : en men wil ,
dan, wanneer bet een uur langer duurt, het Wyfje ziek
is : dus gaat bet leoggen der eytjes gevolglyk toe, en hoc
valt ligt dezelve,naar gelange zy gelegd worden, weg to
neemen . Deeze handelwyze, die meer tot gemak van
den Kanarieteelder dan van den Vogel dient, is ftrydig
met den voortgang der Natuure : zy doet de Moeder meet
kragts fpillen, en belasc haar tefrens met vyf of zes jongen, die, alle cc gelyk uitkomende, haar meer ontrusten dan vermaaken : terwyl zy, de een naa den ander to
voorfchyn komende, de vermaaken verdubbelen en de
kragcen fpaaren : kundige Kanarieteelers hebben my betuigd, best geflaagd to weezen, wanneer zy geen pbruik van yvooren eytjes maakten s en het uitkomen den
gang liecen gaan .
In t algemeen moeten wy zeggen, dat de to kunflige
en to zorgvuldige behoedzaamheden , in bet opvoeden
dcezer Vogeltjes aangepreezen, eer fchaaden dan baaten .
Men moec , in ,alles , zich zo naby aan de Natuur houden
if. DErr. .,F,1rNvc>ELW . Nn . _ .
R
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a1s mogelyk is . De Kanarien onthouden zich, in haar
eigen land, by kleine beekjes en op vogtige plaatzen :
men moet ze derhalven nooit water laaten ontbreeken,
zo om to drinken, als om zich to baaden . Daar zy uit
een zeer zagt klimaat oorfpronglvk zyn , moeten zy be.
fehermd worden tegen de winterkoude : her blykt dat
zy, reeds van zeer vroegen tyde af, in Frahkryk genatura.
lifeerd zynde, aan de koude onzer lugtfreeke gewoon
zyn : want men kan ze houden in een kamer zonder
vuut, die niet noodzaaklyk met glaazen raamen geflooten is, en digt traliewerk is genoeg Ik ken verfcheide
Kanariehouders, die my verzekerd hebben, dat men, ze
dus behandelende , 'er minder verliest, dan in kamers
waar men vuur ftookt . Her zel€de gaat ook door ten
opzigte van her voedzel ; men zou her veel eenvoudi .
ger kunnen maaken dan men doorgaans doet, en'er zich
beterby bevinden .
Eene zorgvuldigheid bovenal in agt to neemen is,
nooit den tyd van her eerfte broedzel to verhaasten : men
heefc de gewoonte, om de Mannetjes en Wyfjes , op den
20 of 25 van Maart , to laaten by6 n komen ; doch men
zou beter doen met den 12 of is van April of to wag .
ten : want wanneer zy zaMen komen als her nog ce koud
is, krygen zy meesten tyds een tegenzin in elkander ;
en, indien, by geval * de Wyfjes eitjes leggen, verlaa .
ten zy dezelve, zo bet faifoen niec warm wordt : dus
verliest men een geheel broedzel, her eerfte willende
verhaasten .
De jonge Kanarien verfchillen van de oude, zo door de
kleur der Pluimadie, als door eenige andere CharaEers .
Naar maate de Kanarie • Vogel oud wordt , veranderen de
kleuren ; men onderkent de oude van de jongen, door de
iterkte van de kleur en bet gezang : de ouden hebben altoos veel fterker en leevendiger kleuren ; hunne klauwen
2yn veel ruwer, en trekken na her zwarte, als zy van bet
ras der grauwen zyn : zy hebben oak veel zwaarder en
lan er nagels dan de Jongen .
I er Wyfje gelykt dikwerf zo zeer naar her Mannetje,
dat bet bezwaarlyk valle ze van elkander, in den eerften
opflage, to onderfcheiden : ondertusfchen is bet Mannetye altoos veel zwaarder gekleurd dan her Wyfje , by
heeft cen dikker en ]anger kop, aan de z den oranjeverwig van kleur, onder den bek eene foort van geele
lreep,
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ftreep, die veel laager loopt dan by bet Wyfje, oak
heeft by larger pooten ; eindelyk hegint bet to neurien,
bykans zo i-as bet alleen eet ; doch deeze onderfcheide
kenmerken byeenvoegende , kan men, zelfs vbbr bet eerite ruijen, de Mannetjes Kanarien van de Wyfjes ondtrkennen . Naa dien tyd is 'er geen onzekerheid meer ten
dien opzigte : want de Mannetjes beginnen dan hunne
Sexe door den zang to ontdekken.
Alle fchielyke ftemgeeving in de Dieren is een fterke
blyk van drift ; en naardemaal de Liefde, van alle inwendige aandoeningen, die is , welke deeze meest aanzet, en
kragtigst werkt, geeven de Dieren die aandoening daar
door to kennen . De Vogel duidt, door zyn zang, de Stier
door zyn geloei, bet Paard door zyn gegrinnik, alle dezelfde neiging aan . De vuurigheid van die drift is zo
groot en leevendig niet in bet Wyfje als in bet Mannetje ; dus geeft bet die maar zelden door de ftem to kennen : by eene Wyfjes Kanarie is dezelve ten hoogften een laage toon van teder genoegen , of een teken van
toeftemming, welke 'c zelve niet onglipt, dan naa langen
tyd bet fmeekend zingcn van bet Mannetje gehoord to
hebben, die haare begeerten, door bet uitboezemen van
de zyne, tragt to ontvonken . Niet to min heeft dat Wyf.
je de voldoening tan deeze cans ontftoken drift noodig
want bet word ziek en ftcrft, als zy, afgefcheiden van
bet Mannetje, 't welk dezelve opwekte, die onvoldaan
moet Iaaten . Men heeft opgemerkt, dat de Kaftarie,
vroeg in 't voorjaar, eer men dezelve gepaard heeft, in
ziekte ftort ; zy vermaagert, kwynt, en eindigt, binnen
weinig dagen, bet leeven . De vergeeffche opwekkingen
en btrvoldaane begeerten zyn oorzaak van de kwyning,
die dezelve fchielyk aangrypt , wanneer zy veele Man •
netjes hoort zingen , en by geen deezer kan komen . Bet:
Mannetje, fchoon de eerf}e Opwekker deezer begeerce,
fchoon in 't voorkomen veel vuuriger, kan veel becer
dan bet Wyfje den eenzaarr.en ftaat uitharden ; zeldzaani
fterft bet door van bet Wyfje gefcheiden to weezen ;
rnaar dike,°yls verkort bet de dagen, door overmaatigen
minnehandel .
Bet Wyfje der Kanarien kan, even als de Hoenders, zone
der gemeenfchap met het Mannetje, eytjes voortbrengen .
Men heeft , daarenboven, opgemerkt , dat zy zelden, van
de Mannetjes beroofd, eytjes leggen, indien zy 'er vol .
ftrekra
-l: 2
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ftrekt afgefcheyden zyn, dat is, wanneer zy geen Man ,
netjes kunnen zien of hooren ; dat zy bet dikmaaler, en,
in grooter getale, doen, wanneer zy door 't gehoor of
't gezigt van bet Mannet je daar toe worden opgewekt
2o veel vermogen de voorwerpen zelfs van verre in alle
gevoelige weezens : zo veele wegen heeft fret vuur der
Liefde, om zith mede to deelen .
Omtrent den Zang der Kanarien moeten wy nog deeze
byzonderheid mededeelen, ontleend uit eenen Brieve van
den Heer Dr . BARRINGTON, aan Mr. MATT, over den
zang der Vogelen . „ Ik heb twee deezer Vogelen van
de Kanarifche Eilanden gezien, die geheel niet zongen ; ik
weet dat een Schip, onlangs, eene groote menigte deezer
Vogelen overbragt, die niet meer zongen dan de ftraks
gemelde : de meeste Kanarien, die uit Tirol komen , zyn ,
in den zaAg, onderweezen door haare ouderen ; deeze weder door de haare, en zo vervolgens, tot wy den eerftetr
Vogel van dat ras hebben, die onderweezen is door con
Nagtegaal. Die van Engeland zingen doorgaans gelyk do
Farloufe, of de Gras-Leeuwrik" .
He-- vertier in deeze Vogelen maakt een klein ftuk van
Koophandel nit. Tirol alleen verfchaft 'er Zestien honderd in 't Jaar, en fchoon de Kooplieden, die ze ons
sanbrengen, dezelve meer dan drie honderd Mylen op den
rug draagen, worden ze egter ten zeer maatigen pryze
verkogt . De voornaamf a Kanarieteelt is to Infpruck, err
daar omftreeks : van daar wordt de Kanariehandel gedreeven door geheel Europa, en in Confantinopole .

WAARNEEMINCEN VAN DEN CRAAF DE TURIN, Ridder
van St . Louis, Oud Kapitein van de Dragonders,
OVER HET STEKELVERKEN.

(Getrokken uit het

journal de Phyfique .)

~k doe myn best, om verfchillende foorten van Dieren,
Mannetjes en Wvfjes , to verzamelen, ten einde dezelve to vermenigvuldigen zoo veel als bet verlies hunner vryheid hot toelaat . Ik ben gelukkig genoeg geweest,
em in het Jaar 1777 in myne Menagerie twee Stekelver.
kegs to zien geboren worden : het een is by de geboorte
gem

WAAPN6EEMINGEN OVER BET STEfLVEREEN.

C9

geftorven, en her ander bevind zig zeer wel . De Schryvers over de Historie der Dieren hebben vooronderftelde Fall a opgegeeven, of om dat zy niet wel waa,rgeno .
men hebben, of wel, om dat zy op weinig geloofwaardige getuigenisfen gefteund hebben .
Ik kogt, vier jaaren geleden, van een Italiaan een Stekelverken, welks kunne her zeer moeijelyk was to kennen, om dat ik hetzelve niet behandelen kon . Nadien
het al loopende zyn water loosde, vermoedde ik dat
het een Mannetje was, alzoo ik geen Wyfjc van eenig
Dier weet, dat zulks doer . In de Maand September
1776 hragt dezelfde Italiaan my cen ander Stekelverken,
en zeide my hetzelve op her Eiland gekogt to hebben .
Nadien by zig zeer kwalyk wist alit to drukken, kon ik
niec ontdekken, van welk Eiland by fprak : her eerfte
hadt by to Duinkerken gekogt. Ik plaatfte ze by elkanderen, en toen zag ik, dat ik my omtrent de kunne van
bet eerfte bedrogen had ; tot then tyd toe was het zeer
ftil geweest, en her wierdt by het nieuwlings aangekoomen zeer leevendig en driftig. Dat Wyfje ging Met op
den rug liggen, (gelyk de Historiefchryvers, volgens
de verhaalen der Reizigers, aantekenen,) zy fchoof agter uit tegen her Mannetje, houdende den ftaart opwaarts .
Het Mannetje, kleiner en dunner dan her Wyfje, en
+fchoon nieuwlings aangekoomen, kon derzelver nodigingen niet weigeren ; her zette zig op zyn agterfte poo-.
ten Iaatende de voorfte op zyne borst vallen, en wagtte, dat her Wyfje zig voeglyk fchikte om de wetten
der natuur to vervullen . Dat Mannetje is thans byna
van dezelfde grootte als her Wyfje . Ik had her Wyfje
altyd in eene houten kilt gehouden, aan drie kanten v .m
binnen met blik beflagen, 4 voeten lang, 2 en een half
voet hoog en diep, en welker bovenite opening met
traliwerk van yzerdraad voorzien was. Her Wyfje ging
'er van tyd tot tyd uit om to wandelen , maar ging 'er
met drift by dag weder in , en fcheen den zonnefchyn
to vreezen . Wanneer de Zon onderging, toonde zy eene groote begeerte om to loopen . Zy is menigmaalen
des nagts ontfnapt, is vry verre heenen geloopen, en
heeft veel aarde opgekrabt , op de wyze dcr Bunfingen .
By her aanbreeken van den dag kwam zy weder in de
kiss, alwaar zy cen gedeelte van den dag fliep . Thans
bceft her Mannetje eene kilt gelyk aan die van zyne
E 3
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gezellinne ; zy zyn aan elkanderen vast, en enkel van
een gefcheiden door een befchot, dat opgefchoven kan
worden .
Ik word hunne liefkozingen gewaar door bet fchreeu .
wen van het Wvfje, het welk men Diet kan uitdrukken dan door dewoorden boef, boef, verfcheiden reiZen herhaald , en ik ga ze befchouwen ; ik heb egter, ondanks myne waakzaamheid, dezelve nook gekoppeld
kunnen cc zien kQomen . Die liefkoozingen hebben geduurd tot het Bind van November, en ik wanhoopte de
uitkomst daar van to zien .
Op den eerften Mey , des Jaars 1777 ,zag de Perfoon ,
die gelast is voor hun onderhoud to zorgen , de kist
openende, om dezelve fchoon to maaken, kleine Stekelverkens, die pas geworpen waren . Ik liep 'er na toe,
en ik zag een dood, op zyne zyde liggende, en Dog
aan de Moeder vast zynde door de navelfreng, die van
de lengte van eene halve el was, en van welke zy zig
piet ootdaan hadt, gelyk ook Diet van de ftreng van het
ander jong, dat vol levee was, been en weder loppende, zo veel de lengte van de 1_treng het kon toelaaten,
zonder dat de Moeder zig daar over fcheen to bekom .
meren . Zy fcheen zulks veel to doen over het jong
Oat dood was, dan vatte zy deszelfs voorfte pooten
suet haare tanden, en trok bet na zig . Dus heeft zy
bet de vyf klaauwen van den voorften poot afgebeeten .
Ik deed haar opiluiten, op dat zy des to gemakkelyker zou verlosfen ; en een half uur daarna vond ik
noch navelftreng, noch nageboorte ; zy hadt, zonder
twyfel, alles opgegeeten . Het Mannetje fcheen mecr
zorg to draagen voor den jonggeboorenen dan de Moeder . Het Jong fliep altyd op den hals van den Vader,
behalven wanneer bet al zuigende in flaap was gevallen,
dat dikwyls gebeurde . De Moeder, op haar buik en
baare vier pooten liggende (gelyk zy altyd flaapen) Mat
bet zuigen zoo veel het wil, flaapt zelve, en wordc daar
door Diet belemmerd ; want haare borften zyn op de zyden geplaacsc agcer de punt van den elleboog en aan wederzyde.
Verfcheiden Historie .Schry vers hebben gezegd , dat
de Jongen zonder Stekels geboren worden . Ik bled het
volkomenite bewys van het tegencleel aan, wanneer ik
lien toon, welkei} ik in Wyngeest bewaar . Zyne Stekels
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kels hebben 22 lynen lengte, fommige zyn wit, fommi.
ge zwart, en enige ge[treept met zwart en wit, gelyk
de Stekels der volwasfenen .
Wanneer men het leevendig Jong naderde zelfs ter
tyd, dat het nog aan de navelftreng vast was , zettede
bet zyne Stekels op, even als zyn Vader en zyne Moeder, en bewoof dezelve door eene drilling, die de holligheid van de hand fterk kittelde . Men moest dezelve
met behoedzaamheid aanraaken, uit vrees van tot het
bloed geftoken to worden, fchoon het onmogelyk was
cen jonger Dier to vinden, en vier of vyf dagen daarna
durfde ik het niet meer aanraaken . Het Jong, dat ik
overig heb, is een Wyfje ; zy was , geloof ik, ritzig
geduurende de verlopen Maand October, en ter gelyker
tyd met haare Moeder. 1k heb haar nog niet gekoppeld
kunnen to zien komen. Het is, zonder twyfel, des nagts
slat die Dieren aan de voortteeling arbeiden , nadien zy
den gantfchen dag flaapen , en geduurende den nagt in
eene gettadige beweeging zyn . Die in den Wyngeest is
een Mannetje, en heeft ook twee borften aan elke zyde .
De Stekels van het Stekelvarken hinderen, noch vermoeijen dat Dier niet, en veroorzaaken hem geene pyn,
gelyk eenige Schryvers hebben durven zeggen ; zoo dat
waar was , zou de natuur als eene ontaarda Moeder gehandeld hebben, die vermaak heeft het individu, welken
zy hec leven geeft, gedauriglyk to kwellen . Indien het
hun in hunne wandelingen gebeurde tusfchen myne beenen door to gaan, zoo gingen hunne Stekels terftond
fangs hun lighaam neder liggen, en zy hinderden my niet .
Die Stekels gaan zo plat neder liggen , dat die Dieren
onder ftoelen doorgaan , waarvan de fporten geen 5 duimen hoogte boven den grond hebben, en gevolglyk vryven zy hunne Stekels fterk tegen die fporten, en knorren
niet . De vrees alleen, dat men hun kwaad zal doen, doet
}ten knorren en toornig worden .
Het is ook onwaar, dat zy hunne Stekels verre wegfchieten (*), maar nadien zy flegcs los in het vel zyn
ingeplant, vallen zy gemakkelyk uit . De wond, welke
zy
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(*) Dit zeggen van veelen, zelfs geachte Schryveren en Reltigers, words ook door den Heer DE nuFFoN in zyne Natuurlyke Historic der Dieien tegcngefprooken .
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zy maaken is noch doodlyk , noch gevaarlyk , gelyk
men gezegd heefc . Het is waar dat de einden der Scekels drie platte zyden hebben, en dac zy gewapend zyn
met een onmerkbaar haakje aan bet uitcrst cind : dus
wordt het vel, wanneer men die Stekels uittrekt, door
bet haakje opgeligt ; daar koomt bloed, men gevoelt een
brand, eene jeuking, en bet wondje gaat van zelfs toe
zonder help der konst . Deeze Dicren zyn niet boos,
zv eeten uit de'hand, en koomen als men ze roepr . Her
bong is thans van dezelfde grootte als de Vader was by
zyne aankomst . Eenige Schryvers hebben gezegd, dat
de Moeder niet meer dan den Jong to gelyk werpt ; bier
heb ik 'er twee gekregen . De Moeder heeft vies borften . Het fehynt niet, dat die Dieren koud bloed hebben, en gelyk de Relmuizen flaapen . Het Wyfje, dat
A zedert vier jaaren heb, eet, geduurende den Waiter,
even als geduurende den Zomdr, en fehynt niet flaaperiger in bet een Saizoen dan in bet ander ; broodkruim,
vrugten, wortels, moesgroenten, zyn her voedzel deezer Dieren, en zy drinken nooic. Schoon die twee Stekelverkens my door een Italiaan zyn bezorgd, gelyken
zy naar dat, bet welk de Heer DE BuFFON heefc laateiA
afbeelden op de y2fte Plaat van zone llratuurlyke Histon e, dat her Scekelverken der Indien is, en geenzins
.naar dat van de S tfte Plaat, 't welk dat van Italic is .
Ik verzoek den Liefhebberen van de Natuurlyke Historie
my de middelen aan to wyzen om Dieren cc bekoomen ,
die in Europa vreemd zyn, Mannetjes en Wyfjes ; ik
zal dezelve laacen haalcn, en ik zal met vermaak zodanig een dienst erkennen . Ik verzamel to gelyker tyd de
uitftappen der Natuur . Ik heb een Koe, die een vyfde
been aan den hals heeft hangen, die door eene groote
pees aan de wervelbeenderen van den hals vast is tusfchen de twee fchouderen . Dat been krygt voedzel en
groeit aan . Ik heb een Verken met vyf pooten ; een
am met drie beenen ; een Endvogel zonder vliezen tusfchen de vingeren ; eenen anderen, die een vinger op
den kop heeft, in bet midden van eene kuif ; die vinger
-vas met een nagel gewapend, maer dezelve is afgevallen,
en niet weder aangegroeid . Die Dieren zvn alle leevend .
7k heb eene Koe door cen Ezel laacen' befpringen ; ik
wagt met ongeduld het Jong , dat van de koppeling zal
voortkoomen ; en men voelt her beweegen m bet lighaaii
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beam van de Moeder . Ik heb een Wyfjes Marmot : ik
verlang zeer een Mannetje to hebben . Ik heb ook nog
tene Ezelinne, die door een Ram van Barbarye gedekt is .
Ik vrees , dat die koppeling onvrugtbaar zal g eweest zyn ;
de Ezelin e was Iegcs dertien ma nde oud toen zy get
dekt wierdt.
Afmeetingen van hot Stekelverken op hot oogenblik van
zyne geboorte.
duim.

Van de punt van den Neus tot aan den wortel van
den Staart .
,
9
Lengte van den ftomp van den Staart . . . i
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6
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7
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1
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o
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PROEVE OVER DE KLEEDINC

TWEEDE PROEVE OVER DE BLEEDING DER VROtYWEN, EN
DE VERSCHEIDE WYZEN, WAAR Op DE VROUWEN ZICH
IN 'T 00G DER MANNEN BEHAAGLYK POOGEN TE
MAAKEN (*) .
(Overgenomen uit Dr. ALE X AND a R S History

of Women .)

de veelvuldige ftukken, waar over men in 't al .
O lder
gemeen uitvaart, verfchaft de tegenwoordige Klee.

derpragt, Reeds gelegenheid , dat men alle moeite aanavendt, om ons to overtuigen, hoe de tyden, welke wy
beleeven, in dit ftuk alle voorgaande overtreffen,en hoe
ens land alle andere landen , de geheele wereld door, to
boven gaat . Doch dit is enkel fchreeuwen : want zien
wy to rugge op •d e veraf elegerle tydperken der oudheid,
wy zullen, over die zelfde ftoffe, niet min klagten hoo .
ren dan tegenwoordig . JEZAIA gcefc ons zulk een berigt van den Opfchik der Dogteren van Babylon, dat onze
hedendaagfirhe Kleederpragt dezelve tot nog toe niet
evenaare. HOMERUS kleedc verfcheide zyner Helden en
$eldinnen, met een tooy, ons heden onbekend, en CLEO.
PATRA hadt eene buitenfpoorigheid in haare Needing en
vermaaken, die, in onze dagen, den rykften Vorst in ar.
moede zou doen ftorten . 'c Zou ons ligt vallen de voorbeelden , van de pragt der Ouden, to vermenigvuldigen,
genoegzaam lrekkende om to toonen hoe weinigreden'er
is om den tegenwoordigen tyd meer dan de voorledene
dagen des to beiwaaren : wie imrher de Kleederpragc in 't
'r Oosten gezien heeft, moet lachen over het hekelender
Europeaanen, ten then opzigte .
De begeerte, om het oog en de aandagc to trekken zet.
to eerst het Menschlyk Geflacht aan om zich op te fchikken met de fchitterendfte dingen, welken de Natuur kon
opleveren . Onder deeze bekleedde de Diamant, zo ras
dezelve ontdekt was, den eerften rang : 't was derhal.
ven, natuurlyk, dat de Mynen, die dic Edelgefteente
opleverden, met greetigheid gezogt en zorgvuldig bewaard
(*) De EerIte Proeven vindt men bl . $7.9, des voorgaando
DeelS. MRNGBLWEAX.
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waard wierden . De oudfte Diamant - myn , van welkke
vvy weeten, is aan de Rivier Gouel, een der geenen die
zich in de Ganges ontlasten . De keten hergen, welke
zich uitftrekt tusfchen de Kaap Cornorin en Bengalen , heeft
eene groote menigte Diamanten opgeleverd . Het Eiland
Borneo brengt, volgens het berigt der Reizigeren, weinig Diamanten voort, meer worden 'er gevonden in T-1fapour en Golconda, de Mynen van Vtfapour zyn omtrent
driehonderd jaaren bekend geweest, en die van Golcondg
niet langer dan een en een halve eeuw . Omtrent het be.
gin deezer Eeuwe vonden eenige Slaaven, beftemd om
Goud to zoeken to Sierra dofrio in Braf l, eenige kleine
fchitterende Steenen, welke zy, als van geene waardye,
wegwierpen ; eenige deezer, nogthans, bewaard en door
kenners onderzogt zynde, werden voor fyne Diamanten
,gekeurd. Korten tyd daar naa fpeurde men dezelve, met
zulk een geluk-kigen uitflag, op, dat, in weinig jaaren,
de \loot van Rio Yaneiro 1146 oncen daar van to Lisbon
aanbragt . Door milk een overvloed, nam derzelver prys
,geweldig af ; doch het Portugeefc1e Staatsbefuur verleen.
de, om ze de oorfpronglyke waardye weder to doen kry
gen, een uitfluitend voorregt, om ze to mogen zoeken,
aan zekere Compagnie : en, ten einde de inhaaligheid
der Compagnie het oogmerk des Staatsbeftuurs niet moat
verydelen, werd bepaald, dat niet meer dan zeshonderd
Slaaven in de Mynen zouden gebruikt worden, als mede,
dat alle Diamanten, een zeker gewigt to boven gaande,
den Koning zouden toebehooren . Men dordeelde het
niet genoegzaam den dood to ftellen op het doen van in .
breuk der voorregten , aan de Compagnie gefchonken ;
maar , tot meerder zekerheid , noodig de nabuurfchap der
Nynen to ontvolken, dezelve tot eene woestyne to maaken , waar in geen Mensch, buiten de bevoorregte
Diamantzoekers, den voec zetce . Deeze beflaat tegen .
woordig driehonderd mylen , en 'er is in then ganfchen
omtrek maar een grout dorp, bewoond door Slaaven
van de Compagnie . Dusdanig een kort berigt van deeze kostlykfte aller fnuisteryen zullen onze Leezers,
zo wy hoopen, niet aanmerken als vreemd van ons onderwerp, inzonderheid daar dezelve tegenwoordig niet
alleen een ftuk van Koophandel en Weelde is, maar ook
een 1 eken,'t welk Rykdom en Rang van de laagere leevensftanden onderfcheidt .
Maar,
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Maar, om tot het oude Babylon weder to keeren . De
Mannen droegen toffen met good en zilver gewerkc,
door borduurzel vercierd, en met Edelgefteentenverrykt,
die het Oosten altoos overvloedig opleverde . Gouden
halsbanden maakten een gedeelte huns opfchiks uic : dee.
zer wyze gingen de Mannen gekleed : die der Vrouwen
wordt ons zo byzonder niec befchreeveti ; dock, wanneer wy in opmerking neemen, in hoe hoog een aanzien
under hun de Vrouwen waren, en de natuurlyke zugc
der Sexe tot opfchik en kleederpragt, hebben wy reden
om to gelooven, dat deeze nog kostlyker en weidfcher
was, inzonderheid , daar wy vinden , dat de Propheeten t
de Dogters van Babylon, zo dikwyls, deswegen beltraften,
Kleeding en cieraad wekten niet min de aandagt der
Neden en Perfen, dan der Babyloniers : de Vrouwen hun .
ner Koningen waren gekleed met al de praal der Oosterfche grootheid, en de inkomften van geheele Landfchap .
en werden befteed, om haar, die de meest geliefdfte was in
pc Vrouwentimmer, op to tOoijen . De Koninginnen hadden zekere Landfchappen, gefchikt om haar toilet en
kleederkamer to onderhouden : deeze droegen den naam,
naar de onderfcheide deelen der Kleeding welke zy moesten bekostigen, als de Gordel der Koninginne , de
Mantel der Koninginne, enz.
De Meden droegen
lange fleepende Mantels , met wyde hangende mouwen ,
doorweeven met verfcheide kleuren, alle van de vrolykRe en fchitterendfte foort, en ryklyk geborduurd met
goud en zilver. Zy waren als overlaaden met armban4
den, gouden ketenen en halsfnoeren, vercierd metkost .
baar gefteente : op 'c hoofd droegen zy een Tiara of
fcherpgepunte muts, zeer pragtig : ja, zy gingen zo verre dat zy hunne oogen en wenkbrauwen fchilderden , hun
gelaad kleurden, en kunftig hair met het natuurlyke vermengden . Zo veel ftelden daar de Mannen in de Kleeding : de oudheid heeft het in duister gelaaten hoe de
Vrouwen zich ten then opzigte gedroegen, en ons enkel
in 't algemeen berigt, dat zy zeer fchoon waren . Wy
rnogen, derhalven, redelyker wyze veronderfellen, dat
zy, in een land, waar men met de Kleeding zo veel ophadt, deeze bekoorlykheden van hot behulp der kunfte
niet verf'ooken lieten .
Niettegenftaande, 't geen wy dus verre vermeld hebL en, de Oude Gefchiedenis inziende, hellen wy over
orn
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om to denken, dat de oude Helden de Kleeding vere
fmaadden als eene verwyfdheid , voor hun to laag. HERCULES hadt alleen een Leeuwenhjrid over zyne fchouders
geflaagen ; verfcheide der Helden by xoMERUS, en andere
oude Schryvers zyn bekleed met de huiden van verfchil ,
lende Dieren, door hun geveld . Maar dit fchynt alleea
hunne doorgaande wyze van kleeden geweest to zyn,
of als zy in den oorlog of op de jagt waren : want , by
itaatlyke gelegenheden, hadden zy optooizels van eene
andere natuur . De mantel van ULissas wordt door xoMERUS befchreeven, als allerkostlykst bewerkt, en ver .
I'cheide zyner Helden worden met de uiterfte ftaatfy in .
gevoerd . Zelfs in de Helden-eeuwen waren de Grieken
tlpgepronkt met goud en zilver, en Vrouwen van rang
droegen lange fleepende mantels, vast gemaakt met gouden haaken, en armbanden met barnfteen vercierd : ook
waren zy niet onbewust, dat de Natuur door Kunst kon
geholpen worden ; doch poogden die daar door to verfraaijen .
Wanneer de Grieken, uit de barbaarschheid der Hel .
den.ceuwen opftonden, begonnen zy, onder meer andere byzonderheden tot de befchaafdTieid behoorende, meer
aandagts op de Kleeding to vestigen . Te Athene befteed.
den de juffrouwen den geheelen morgen met zich ce klee .
den : haar toilet beftondt in blankeczel en wateren, om
haar vel to verfraaijen ; zy droegen veel zorgs orn haare
tanden rein to houden : eenigen maakten haare wenkbrau.
wen zwart, verhielpen, des noods, het gebrek van 'c
rood haarer lippen . Heden ten dage bedienen de Vrouwen op de Griekfche Eilanden haar van eene verf Sulama gel
heeten, welke een fchoon rood aan de kaaken, qn aan her
vel een bevalligen blos geeft . Misfchien heeft men deeze gebruikt , in de tyden , welke wy thans hefchouwen ;
maar wat hier van ook zyn moge , eenige der Griekfche
ufrouwen verguldden op den Huwelyksdag haar ganiche
Ygelaat,
en befchouwdendit als cen onwederftaanbaare be.
kooring . Doch , om tot oud Griekenland weder to kee .
ren, befteedden de Juffrouwen een gedeelte van haar tyd
aan bet hoofdtooizel, en, fchoon wy reden hebben orn
to veronderftellen, dat zy zo grillig niet waren als die
der Paryfche Modes, waren zy, nogthans, geenzins ge .
ringe voorwerpen van aandagt en opmerkzaamheid, bo .
venal daar wy vinden dat zy haar hair lcleurden, met de
kost-
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kostbaarfte reukwerken beftreeken, en met heete yzers
in allerlei bogten krulden, naar de grilligl'ieid of mode
vorderde . Haare Kleederen waren gemaakc van zulk ee_
lie ligte en fyne fl :offe, dat de lyfsgeftalte 'er door kon
gezien worden, zonder tegen de betaamelykheid to zondigen . Te Sparta was het hier mede geheel anders gele .
gen : wy zullen de Kleeding der Spartaanfche Vrouwen niet
befchryven, genoeg is het zeggen, dat bykans elk oud
Schryver, des gewaagende , daar over zeer klagtig valt.
Uic bet thans verhaalde blykt , dat de Vrouwen der Ouda
held zich niec min, dan de hedendaagfche, over haare
Kleeding bekommerden : dit zal Dog bet blyken als wy
de Romeinfche befchouwen . In de vroegere tydperken
van dat groote Gemeenebest gingen de Romeinen een .
voudig en onopgefchikt : wy zullen deeze, derhalven,
overftappen, en onze waarneemingen bepaaleti tot die
wanneer de rykdom der geheele Wereld binnen de
nuuren van Rome zamenvloeide .
De Romeinfche fufrouwen gingen zich 's morgens baa .
den, en keerder, utc bet bad na bet toilet, waar Mevrouwen van rang etiiddelen eene menigte van Dienst.
booden hadden , die alles voor haar deeden , terwyl zy ,
fteeds haare Spiegels raadpleegende, onderfcheide houdingen leerden, zich op eene losfe houding en bevallige lachjes bevlytigden, en elk deel van haar hulzel in
orde fchikten . Coquetten, Juffrouwen van eenen ongemaklyken aart, en wier bekoorelykheden de bedoelde
overwinningen net behaald hadden, begromden menigvoud haare Dienstboden over dit mislukken ; en, mogen wy JOVENALIS gelooven, zo lieten zy dezelve dikwyls ftreng kastyden. In den beginne, moesten de
Dienstmaagden, die by het toilet de Juffrouwen op .
pasten, in alle de onderfcheide gedeelten der Kleeding
de behulpzaame hand leenen ; doch vervolgens hadt elk
haare byzondere taak : deeze moest het hair krullen,
eene de reakwerken bereiden, een derde de EdelgeWeenten fchikken, een vierde fireek het blanketzel ;
zy hadden alle naamen, haare verfchillende bezigheden
aanduidende : maar, behalven deeze, waren 'er anderen,
die in een verheevener rang kwamen, alleen gefchikc
om haar gevoelen to zeggen over de kleur welke de
Dame best aanzigtte, en welke Kleeding de bekoorelykheden der Natuure moest opluisterde . Wy hebben
Been
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Been berigt, dat in deezen toiletraad de manlyke Sexe
wierd toegelaacen : deeze ruttige, maar misfchien onkie .
fche, uitvinding was voor de Dames van Parys bewaard :
die, wyslyk in aanmerking neemende dat, daar zy zich
alleen voor de Mannen kleedden, de Mannen de bevoegd .
Re Regters waren, om to oordeelen wat hun behaagde .
De Romeinfche Jufrouwen waren bykans zo zorgvul.
dig, ten opzigte van 'c Been het gelaad omringde,als om .
trent het gelaad zelve : zy hadden hairkammen van palm .
boomen hour en yvoor , en maakten de hairkrullen vast
met gouden en zilveren fpelden : niet zelden (taken zy
ser paarlfpelden in, met gouden ketenen en ringen, of
lfinten fchitterende van edelgefteente. De hedendaa fche
reusvormigd hoofdkapzels, met al de kammen, waken,
wol en gernaakte krullen zyn geene uitvinding deezer
euwe : ze zyn ten minften zo oud als de tyden, welke wy affchetzen . De Romeinfche 7uferfchap wist, door
't behulp van geleend hair en wol, hec hoofd op to prone
ken met boekels, knotzen , krullen , alle zo onderfchei.
den gefchikt, en in zo veele verdiepingen boven elkander geplaatst, dat het geheel het voorkomen hadt van
een geregeld ftuk der bouwkunde : ook was het niet
$oodig, dat eene Dame haar tyd fpilde in onder de handen to zitten , terwyl haar hoofd indeezervoege werd op .
gecierd ; de Romeinen wisten, zo wel als de hedendaag .
fche, gemak met dwaasheid to paaren, men kon in de
winkels een reeds vervaardigd hoofdftelzel koopen . Hair,
van eene ligtvervige kleur , werd boven alien ander hair
gekeurd ; beide Mannen en Vrouwen zogten overzulks
her hair die kleur to geeven , 't welk zy met reukwerken beftreeken, en met gouditof poederden : een zeer
buiten't fpoor hollend gebruik, 'c geen de Romeinen uit
4fte ontleend hadden , en volgens 3osEPHUS onder de
7ooden in zwang ging . Witte hairpoeder was toen nog
niet uitgevonden, en fchynt niet in gebruik gekomen to
weezen dan omtrent het erode der zestiende Eeuwe ; de
eerfte Schryver, die 'er van gewaagt, is L'ETOILE, die
verhaalc, dat, in den Jaare MDXCIII, de Nonnen met
gekruld en gepoederd hair door de ftraaten van Parys
wandelden . Zints then tyd is het hair wit to poederen
zo gemeen gcworden , dat in meest alle plaatzen van
Europa beide de Sexen, van allerlei rang en ouderdom,
&ich daar van bedienen .
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Van deezen aart waren de cieraaden met welke de l2e-

rneinfche 3'uffrouwen haar gelaad omringden : die van

her gelaad zelve beftonden in watertjes om her vel to
verfraaijen, en verwen en fineerzels . Van Kryt en
loodwit bedienden zy zich ; want MARTIALIS leert ons,
dat FABULA voor den regen vreesde, om her kryt,
dat op haar aangezigc was ; SABELLA dugtte voor deri
zonnefchyn, om het loodwit waar mede zy gefchilderd was. De berugte POPPIUA, eerst de Byzit, ver~rolgens de Egtgenoote, van NERO, gebruikte een vet
fmeerzel, 't welk op 't aangezigt verhardde , en 't
Been zy 'er op lief, tot zy her met warme melk
ifweekte : dit maakte her vel zagt, en verbecerde
de kleur ; daar dit van de Kcizerin kwam, wend her
welhaast zo zeer de mode in Rome, dat bykans elke
Vrouw her in haar huis gebruikte ; dit werd, naar de algemeene fpreekwyze van then tyd, een huislyk aangezigt
geheeten ; en,, mogen wy op JUVENALIS afgaan, was dic
bet cenige, 't geen de Egtgenooc doorgaans kende : hec
natuurlyke en bevalliger werd bewaard voor de gaande en
komende Minnaars .
Om to verbeceren 't geen zy oordeelden dat de Naiuur gebrekkig gemaakc hadt, gebruikten zy trekpleisters om de overtollige hairen, daar zy ze niec wilden hebben, to doen uitvallen : her maaken van kunftige
wenkbrauwen was haar niet onbekend . Op haare Tanden waren zy nauwlettend, niet alleen zuiverden zy dezelve, en maakten ze wit op verfcheidenerlei wyzen ; maar
voegden kunsttanden in de plaats der gcenen die door ouderdom of toeval gemist werden . „ Gy hebt", fchryft
MARTIALIS aan MAXIMIA, „ flegts .drie tanden,, en deeze
,, zyn van gevernist palmboomen hour" . Maar met al
deeze kunffenaaryen waren 'er gebreken, tot welke zy
Been raad moisten . „ Indien gy", zegt dezelfde Dichter
tot LAMA, „ u niet fchaamt, cSm u van geleende
• tanden en hair to bedienen, gy rinds u nogthans deer• lyk verlegen : was zult gy doen voor ecn oog, deeze
• zyn met ce koop"? Hadt de ongelukkige LILIA in ronze vindingryke dagen gelecfd, zelfs dit gebrek zou men
hebben weeten to verhelpen, fchoon misfchien een oog,
gemaakt door den Baron de WENSEL , zo hartgrievend
niet is als cen natuurlyk . Kortom de Romeinfche jufrouwtn droege .n groote zorg, om haar vel zagc to houden, door
veel.
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veclvuldig Laden : en eenige niet to vrede met gemeen
water tot dat einde to bezigen, deeden 'er verfcheide .
nerlei afnee'nende en lieflyk ruikende mengzels in . PoYPAtA, zegt de gefchiedenis, hadt dagelyks de melk van
vyfhonderd Ezelinnen in een bad, waar door haar vel
eene zagtheid en tederheid kreeg, verre die van alle an .
dere Vrouwen overtreffende .
Naardemaal de Zyde de allerkeurlykfte ftoffe is van
welke de Schoonen , wier gefchiedenis wy befchryven,
zich bedienen om haare bevalli,theden to dekken, zullen
onze Leezers, zo wy hoopen, het geen onvoegzaamen
buitenftap vinden , wanneer wy des een kort verflag geeven . Men wil dat de Zyde CCCXX jaaren v66r,onze
gemeene Telling uit Perfie in Griekenland gebragt is, en
uic Indie na Rome , in bet jaar CCLX I V , naa die Jaarcelling. Staande de Regeering van TIBEPIUS, werd 'er, in
den Raad , eene Wet gemaakc , den Mannen verbiedende,
zich zo verre to vernederen, dat zy Zyde droegen, als
alleen voor de Vrouwen gefchikt . In het jaar DLV
bragten twee Monniken uit Cerinda in de Oost-Indien na
Coniantinopole de eitjes van eenige Zydewormen, die zy,
in cen mesthoop uitgebroeid hebbende, met moerbeziebladen voedden, en, door deeze handelwyze, welhaast zodanig deeden vermenigvuldigen , dat 'er to Conf antinopole,
to Athene, to The be en Corinthe Zyde fabrieken werden
opgerigt . In 't jaar MCXXX brags ROGER , Koning van
Sicilie, de Zyde Fabrikeurs uit Griekenland to Palermo
die de Siciliaanen de kunst van Zydewormen kweeken,
Zvde fpinnen, en weeven, leerden . Uit Sicilie werd die
kunst in Italie en van daar na Spanje overgevoerd,enkorten tyd v6br FRANCOIS DEN I , in 'c Zuiden van Frankryk .
HENDR1K DE IV deedt veel moeite orn de Zyde fabrie .
ken in zyn Koningryk in to voeren , tegen den raad van
zynen begunftigden Staatsdienaar SULLY, en bragt dezelve, door zyn vlyt, tot eene middelbaare volkomenheid .
In 't jaar MCCLXXXVI, verfcheenen de Vrouwen van
eenige Edellieden in Engeland met Zyden mantels op
een bal in Kennelworch Kasteell in Warwikshire . In
't jaar MDCXX werd de kunst, om Zyde to weeven,
eerst in Engeland in evoerd, en in 't Jaar MDCCXIX
LOMrE'S Werktuig, om Zyde to reeden, to Derby
opgerigt, een ftuk der werktuigkunde, dat de aandagc
en toejuiching van elk aanfchouwer verdient .
II . DELL . MENGELW. N O . x .
F
Dee-
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Deezerwyze werdt de Zyde ingevoerd ; doch dezclve
bleef langen tyd al to fchaars, en to duur van prys , om in
algemeen gebruik tegeraaken . HENDRIK DE II, Koning van
Erankryk, was de eerfte die in Europa Zyden Kousfen droeg.
EDUARD IM, VI werd door THOMAS GRESHAM met het
eerfte paar befehonken, 't geen in Engeland gedraagen
werd, en van dit gefchenk werd, ten then tyde, als iet&
zeer kostbaars en ongemeens gefprooken. Koningin ELIZABETH kreeg desgelyks van eene haarer Vrouwen, die in
Zyde werkten, een paar zwarte Zyden Kousfen, en,
men zegt, dat zy 'er zo zeer over voldaan was, dat zy
vervolgens geene andere droeg . Naa deezen tyd is de
Zyde in allerlei gedaanten, en tot allerlei gebruiken, zo
gemeen geworden, dat dezelve nu niet langer ten onder .
fcheidenden teken ftrekke van rang of rykdom ;margen
draagen wordt door lieden van allerlei ftanden .
De oude Inwoonders van het Noorden hadden grooter
eerbied voor hunne Vrouwen, dan eenig ander yolk, 't
welk voorts melt hun in ruwheid en onbefchaafdheid gelyk itondr . Wy zouden, derhalven, deeze Vrouwen
verongelyken, als wy niet veronderftelden, dat zy, op
haar beurt , niec poogden to behaagen en aangenaam to
worden door zulke kunftenaryen vati opfchik als toen
onder hun bekend waren, zo wel als door de deugden
van kieschheid en gehoorzaamheid, waar in zy op eene
overtreffende wvze uitftaken . Wy moeten, nogthans,
niet veronderfcellen, dat zy, in 't ftuk van opfchik,gelyk zullen gevonden worden aan de oude Volken, dus
verre door ons vermeld . De Landen, door haar bewoond, uit eigen aart dor en ongunftig, leverden bykans niets op om de weelde to voeden :enwardN
tuur mild geweest is, heeft zy ilegts weinig fteuns van
de Kunst noodig. Zodanig was het geval der Vrouwen
onder de Volken, welke wy thans befchouwen ; zy waren, over 't algemeen, fchoon, hadden leevendig blauwe
oogen, groove doch geregelde crekken, een fchoone
kleur, en een vel 't welk in witheid de fneeuw op hunne Bergen evenaarde. Rustig was haare geftalte en hier
door hadt haare houding lets ontzaglyks, 't Been, om
't alles to bekroonen, gepaard ging met al die zagtheid,
welke ten eigenaartigen kenmerke van de Sexe client ,
en haar de voorwerpen maakt van onze hoogagting en
en liefde teffens . Zo volmaakt, hadden zy het toilet
weinig noodig, en werd hetzelve ook fchaars van haar
Ee•
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gebezigd . Daar Natuur zo veel gedaan hadt , zou Kunst
alleen geflrekt hebben om haar week to verbrodden .
In de Gefchiedenis van Frankryk vinden wy de vol .
gende fchetzen der Kleeding, in de cyden de Midderi
Eeuwen geheeten, naa de vernietigihg van het oude R .omeinfche Ryk . „ Men mag veronderftellen dat de Klee .
ding der Vrouwen desgelyks haare omwentelingen hadt .
Zy fchynen bykans negen eeuwen lang niet veel met
cieraadien opgehad to hebben : niets kon minder tyds of
nauwlettenheids vorderen dan haar kapzel en de fchikking van haar hair . Het linnen,'c welk zy droegen,was
zeer eenvoudig, maar to gelyk zeer fyn . Kanten waa
yen Lang onbekend . Haare tahbaarden, op welker rechte zyde het wapen haarer Mannen,en op welker clinker
zyde dat van haar eigen geflacht, gehorduurd was, vraren
zo nauw, dat al de fraayheid van haar leest daar door
heen flak, en kwamen zo hoog ; dat ze de geheele borse
tot den hals toe bedekten, De Kleeding der Weduwen
hadt veel van die der Nonnen . 't Was niet voor den tyd
van CAREL DEN VI, dat zy haare fchouders begonnen to
oncblooten . De Galanterie des Hofs van CAREL DEN
VII bragt de armbanden , halsfnoeren , en ringen in zwang.
Koningin ANNA van I3retagne verfrnaadde deeze fnuistery.
b n , en CA-HARiNA PE MEDICIS maakce'er veel werks van,
om nieuwe to verzinnen . Grilligheid, weelde en ydeltuiting hebben den Opfchik in 'c einde tot de tegenwoor .
dige buitenfpoorigheid opgevoerd .
In de Middel Eeuwen heerschte 'er onder 'c Mensch .
dom zulk een algemeen wantrouwen van elkander, 't
welk moet toegefchreeven worden aan de veelvuldigheid
der misdryven, en de zwakheid der wetten, dat 'er maar
weinig gezellige ommegang onder de Inwoonderen van
Furapa plaats hadt,
Nabuuren vreesden menigmaal zo
zeer vo-or elkander, als tegenwoordig Menfchen van onderfcheide Volken, wanneer zy in oorlog zyn . Uit deezen hoofde werden 'er geene van die gezellige zamenkomften gevonden s die zints veele van beide de Sexen
by elkander deeden vergaderen . Van hier hadt geen der
Se ccn eenige drangreden , om zich op de Kleeding to be.
vlytigen dan zugt tot zuiverheid en een ingefchaape trek
tot opfchik . - Toen de Inftelling der Ridderfchappeu
opkwam, bragt dezelve eene gelukkige omrpekeer in do
ruwbeid van zeden cc wege ; de Vrouwen werdett meer
1 2
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befchermd, en gevolglyk beter in ftaat gefteld om gezclfchap to zien ; daar uit oncftonden vcelvuldige zamenkomften op de Ridder- en Steekfpelen, in deeze zag men
de Jufferfchap aangefteld orn uitfpraak to doen over de
dapperheid en dezelve to beloonen : men flelde vast, dat
haare bekoorlykheden moed in 'c hart bliezen, en kragt
aven aan haare aanbidders : dit alles verfchafte haar de
erkfte beweegredenen om zich op to tooijen en to verfraaijen .
Maar, behalven deeze Ridderlyke Spelen, voerde men
in Europa een ander foort van openbaare zamenkomften
in, 7aarmarkten genoemd, naa weike lieden van beide
Sexen, van allerlei rang,toevloeiden . Zo lang het underling wantrouwen den heilloozen inv Toed verfpreidde, en
'er nauwlyks eenige beveiliging was tegen roof en mooed,
dan in de Kasteelen der Baronnen , bevondt zich de
Koophandel in den kwynendften toeftand : om deezen ccnigzins to doen herleeven, werden de Jaarmarkten ingeIteld : de Kooplieden bragtcn 'er hunne Waaren, en ftelden ze to koop : doch eene enkeie to koopitelling van
goederen, na welke weinig vraags was, terwyl men nog
minder gelds bezat om ze to betaalen, beantwoordde in
't eerst niet aan het einde,om veel yolks zamen tedoen
komen. Behalven het ten toon ftellen hunner Koopwaaren, onderhielden zy hun met ecne verfcheidenheid van
openbaare vermaaklykheden : en zedert dicn tyd werden
de Jaarmarkten de gcwoonlyke vcrzamelplaatzen, en waxen niet alleen cen beweegmiddel voor de Sexe om zich
op het voordeeligst to vertooncn ; maar verfchafte haar
ook itoffe tot dat gewigtig einde .

SCHETS DER TEGENWVOORDIGE VROUWLYKE OPVOEDING .

Den Heeren Schryveren der
„
„

•
•
•
•
„

Op

Hedend. Vaderl . Letter- Oeffeningen .

het leezen van de Narede, door den Eerw. ENCELRERTS,
by zyne Verdeediging van de Eer der Hollandfche Natie,
gevoegd, welker verdienite geen woord tot aanpryzingbehoeft,
herinnirde ik my, niet lang geleeden, in een Engelsch Maandwerkje, een' Brief doorloopen to hebben ; die eene Schets gaf
der tegenwoordige Vrouwlyke Opvoeding, ik zogt het op , en
void, opt 't herleezen, then Brief der Vertaalinge waardig : de
,, Schet3
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Schets moge war met fterke kieuren gemaald weezen, 'er is
„ veel waarheids in, en kan ftrekken om to toonen hoe verre hot
leapt, of waarfchynlyk loopen zal, wanneer bedagtzaamheid aan
„ den inbreekenden vloed van averechtfche vreemde Zeden geen
„ pawl en perk zette . Men wecte, dat 'er, onder de Engelfche
„ Jufferfchappe, veele gevonden worden, die, by een befchaafde
„ Opvoeding, vooral her leezen van Boeken eens goeden fmaaks
„ voegen ; dan deeze zyn borer opgevoed. Ik Nat U1 . myne vrye
„ overzetting toekomen, in hoope van ze eerlang medegedeeld to
„ zien in 't Mengeiwerk van uw Maandfchrift ." IA blyf, enz .
MYN 11EER1

Wie her oog flaat op de thans heerfchende wyze der Vrouwlylre, of, om befchaafder woord to gebruiken, Jufferlyke Opvoeding, onder lieden van her eerfl :e Fatzoen in Engeland, zou bykans tot de gedagten komen , dat zy in her gevoelen der Turkets
flaan, en denken, dat hunne Dogters geene ziel hebben .
Nauwlyks is bet Kind ter wereld gekomen, of eene prangendo
kleeding knelt her dermaate, onder voorwendzel, om her een
fchnon fi:atuur to geeven, dat de gezondheid, en mogelyk de geftafte zelve, 'er altoos om moet lyden . Weeken en maanden verloopen, en 't kinderlyk geftel wordt langs hoe meer bedorven,
door de kwaalyk beraaden en to tedereopvoeding. De Kinderkamer
rnoet altoos fterk geftookt zyn , om fris van lugc to weezen . Nooit
mag her tenger Wicht gekleed of ontkleed worden, dan voor een
groot vuur . Dat geen koud water haar aangezigt of handen raake ;
unaar warn water met melk, en 't een of ander afkookzel, om hot
vel zagt en poezel to maaken . Dat bet Kind simmer, om welke
reden ook, in de buitenlugt kome, dan wanneer de Zon fchynt .
Heeft her Juffertje vier of vyf jaaren bereikt , 't is hoog tyd
ciat her valfche begrippen vorme van haare eigene aangelegenheld . Haare Mamma wit niet dat zy tegengefprooken worde .
Valt zy in hevige vlaagen van drift, ze moor gezust en in con
good humeur gebragt, om niet to zeggen, toegejuicht worden,
21s e,n Kind, waar in geest fteekt . Verzint zy een leugentje,
bet lief Schepzeltje ontvangt, in ftede van welverdiende tugtiging, cen kus, en lof van wegen haar vernuft .
Allengskens begint zy zichzelven aan to zien als van tone
hetere ftoffe opgcleid, en in een beter voim gegooten, dan her
gemeene gros der Kinderen . Zy wordt getroffen door den
glans van pragt en toeftel. Gedraagt zich trots en onbefchoff
omtrent de Dienstbooden . Verhoovaardigt zich op haare kleeding, en itaat opgetoogen als zy haar gelaad in den Spiegel ziet.
Zes of zeven jaaren oud zynde, gluurt ze by Papa en Mama
in, als deeze op de Kaart fpeelen : en he .-ft reeds eenig denkbeeld
van her Kaartfpel, eer zy haar A . B . C . verflaat.
Ten behoorlyken tyde is haar hoofd betrouwd nan de zorge
van een' Frifeur, Monfieur . . . van Parys : de hooge hairtopti
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wordt vercierd met bloemen , met juweelen, en ten einde do
boogte dervaarlyk toeneeme, voegt men ook pluimen op de pyramide .
Maar wat betekent een fchtx n dak, zonder een wet opgee
cierden voorgevel? Door deeze bedenkiug ingenowen, begint zy
baare- Wenkbrauwen of to zetten, en, met een weinig onderwys
van haare Mama, eene door kunst gemaakte kleur aan to neemen. Duch dat zy zich niet to fterk blankette ; haar hats, bout
en armen niet to dik pleistere ; om geene Martelaares to worden
van 't toodwit, en zy zich dus hinnen weinig maanden van kant
belpe ; een ongeluk, menig eene Dame overgelcomen .
Op dat zy van den hoofde tot den voete geheel en at volkomen zy, roept men den Dansmeester to hulpe ; eene Frarafclre
Gouvernant' leert haar de taal diens lands, cer zy haare eigene
veritaat . Een Italian onderwyst haar op de Luit . Een ZangIneestex leert haar gillen, Indien de natuur haar geene item tot
zingen gegeeven hebbe. Ook heeft zy, onder haare Leermeesters, een tot deeze eeuwe onbekend Monfler, een Speelmelster op de Kaart ten einde zy afgerigt zy op alle ftreeken, e4
't moffelen met de Kaart, als zy in een befchaafd gezelfchap
Itomt .
't is bykans onnoodig to vermelden, dat bet Juffertje, om dee .
Zen tyd, reeds volmaakt afgerigt is op verfcheide andere kleindete,
en geenzins onnoodige, kuntteraaryen ; die de geweezene lord
CHESTERFIELD)
T ufferlyke Bevalligheden zou genaamd hebben .
Als,'t lispen ; bet veruiinken van zonnnige Woorden ; bet niet
kutlnen uitfpreeken van eenige Letters : zeer byziende to weezen ;
den Waaijer met fmaak to hanteeren ; de Snuifdoas , naar de
kunst, to behandelen ; een 4ap to fireelen ; een Papcgaay aan to
fpreeken, en een' Schoothondje vuurig to kusfen ; to outftellen ;
to kwynen ; en, by zekere gelegeuheden, geteed to zyn om in
Vauwte to vallen.
Dus is zy gansch bekwaam om 3 Asfemhlecs, Bats, Operas , Masquerades , byte woonen, op Kaat t-pnrtyen, in Schouwburgen, to gaan ;
met een woord, tot alle de Vermaaklykheden, die geld verkirisfFen, den tyd dooden, bedagtzaamheid vetbanren, de oogen veiIustigen, en de zaaden van hoogmoed en wereldsgezindheid in 't
hart koesteren .
Heeft bet Juffertje, tot haar ongeluk, met al die verkwisting,
geen groot geld to wagten : zy zal in then kring rpndloopen, en
cindelyk fterven, zonder van Naam to veranderen : heeft zy 't
vooruttzlgt op een ryk erfgoed, hier voor koopt zy een Heer van
denzelfden itempel als zy op gemunt is ; drie dagen teevcn zy, zonder twisten, en blyven elkander omtrent Een week getrouw . Ik
zeg dat zy een Heer van denzelfden ftempel, a's waar op zy gemunt is, zal troawen, indien zy met haars Vaders Koetzi ;;r, of,
Lyfknegt, of den Franfclzen Frifeur, nict doorgaa, en na Schotlan4
vlugtte .
Wan-
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Wanneer de Jonge Duffer Moeder wordt, geeft zy haare Kindeten foortgelyk eene Opvoeding, als zy van haare Mama ontvangen
beeft : en zo gaat fret rad rond .
Ik zou, ter behoorlyker plaatze, aangemerkt hebben, dat zy,
kort naa haare geboorte, ter Kerke gebragt word : indien men
geen Geestlyken ontbooden hadt om haar in his to doopen . Zy
2ou ook op haaren trouwdag ter Kerke gegaan weezen ; dock
dit is agter gebleeven, om een der volgende redenen . Weggevlugt zynde na Sckotland, kwam bet Kerkgaan to dier gelegenheid niet to pasfe : en trouwt zy met toeftemnring haarer Ou .
deren, bet is tien tegen 66n, dat de Trouwplegtigheid, in Mama's
Ramer, door eene byzondere vergunning, volvoerd worde . Ik
anoet bier nog by voegen, dat zy zeker nog eens 's Jaars ter
Kerke zou komen, to weeten wanneer zy in de kraam gelegen
hadt, indien het de mode niet ;eworden ware onder lieden van
Fatfoen, ow de Dankzegging in de Kraamkamer, in ftede van
in de Kerk, to laaten verrigten . En dus komt eerie JufFer, naar
dien trant opgevoed, misichien nooit ter Kerke,dan wanneer zy
dood daar in gedraagen wordt. Ik hen, enz .
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as in de eerfte fchemering van den avond, dat ik den onden Sophon zag uit zyn huis treeden ; by wierd vergezeld
van zyne dogter, en fpoedde naar een naby gelegenen heuvel ; ik
zag hen, en waagde bet , dien heuvel to naderen, alwaar ik dit
geiprek hoorde , bet gees ik u by deezen toezende .
Myne Dogter, zeide Sophon, myn kind, hoe genaderyk is weder de hemel, welk een fchoone avondftond! dit verfchaft ons
weder Lesfen, dit leert ons weder Zedepligten . Befchouw bet
ondergaan van die Zen ; een achtelooze zal bet aanzien, zonder
de minfte aandoening ; rnaar de deugdzaame leert bier uit de zaligheid van een vreedzaam fterven : zy daalt, zy verlaat ons ;
wy zien bet met verrukking, wy zien bet met verbaasdheid ; zy
daalt, zy verlaat ons ; ja, maar om fchooner op to iyzen, ow op
to ryzen, omftuuwd met leerlykheid : hoe vrolyk komt zy met
den Dageraad weder lrervoort, en haar luister neemt toe naar
maate haarer verhooging. Myn kind, is bet niet even zo gele
gen met den mensch, met den Godvruchtigen . Hy daalt al
zagtjes naar de levenskim ; by neigt naar zynen ondergang ;
maar , al daalende, al nederhellende, befchynt by ons met de
itraalen der Godsvrugt ; veilicht by ons nog met den luister det
deugd, in zyn afweezen, naa zyn nederdaalen zelve kaatst by
nog de ftraalen to rugge, die van zyn deugd uitfchitteren . En
zyne opvaart --- ja myn teedre!
en zyne opvaart, hoe
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glans-

as

AttTST1DES AAN 2ERRUS.

glansryk zal die weezen . . . . och, wy kunnen door den mist, die
ens in dit tydlyke omringt, niet duidelyk zi, .n in bet licht dell
Leuwigheid . Maar nochtans, ik gevoel, dunks my, in mynen
Iboezom, een leevendigen indruk van dat h2il, 't welk bet volzalige lot der Rechtvaardigen in de eindelooze eeuwigheid zat
zyn .
Gy waart , Lief kind! no ; long, gy hid even een jaar teq
einde gebragt, of gy verloor uwe deugdziame Moeder ; . . .
Ach! myne Echtgenoote! verliet gy my, moest ik u de laatflte
affcheids kus geeven, en uw lichaam I . aten nede, daalen in den
donkeren graffpelonk! MoeSt ik , van myne vlugge levensjaaren of
aan , tot in mynen nu waggelenden ouderdom, tteuren om uw
afwezen, weenen om uw dood! Hoe dikwerf zie 1k, terwyl do
traanen over lnyne wangen vloeijen, al zug eud :; die hoogte,
waar onder gy begraaven ligt ; daar 't hooge gas at golvende over
't zelve heenen waait, of een .: do :)dfche ftilte ons bet ryk des
doods vertegenwoordigt
Weent gy, myn Charlotte? wilt gy
bet verhaal eens hooren van bet fterfbed uwer moeder? wel aan,
leer hierdoor fterven, cer uw ftervend uur genaakt . Zie bier
hoe bet uur des doods niet altyd met verfchrikking vergezelt gaat ;
en hoe, indien at eens her gemoed door de doodsangften woidt
2angegreepen, do God,vrugt, gsfterkt door de Hoop op een volzaligen itarid, den Lyder tot een fchild en wapenrusting ver .
ftr,kt . Hier merle gewapend, ftreeft by gerust de poo to des
doods to gemoed ; en by fterft in vrede ; terwyl zyne ziele met
gejuich in de Eeuwig ieid overg iat .
Uwe braave Moeder ha 1 naauwlyks 22 ja irkringen lien om .
Wentelen, en, zo wet door deugd als fchoonheid, hot menfchelyk
hart ingenomea, wanneer eene hevige ziekte haar tell betide nederwierp, en zodanig afmatte, dac zy haare ontbinding met rasfe
fchreden voelde naderen .
Zy zag my in traanen zwemmen, en u, een teder kindje, op
mynen arm, haar, onbe vusc van 's Moeders dreigend lot, minzaam coelachen. In die oinftandigheden fprak zy my, met eene
zwakke item en heevende lippen, aldus aan : „ Schrik nLt, myn
tedcre Echtgenoot! zoud gy verbaazen, ontroeren, om dat ik
vroeg worde afgefneeden ; omdat myne ziel rustig nair de on .
tterfelykheid ftreeft, en te- rug ziet naar eene waereld vol ver_
[Wat zyn toch alle de goederen der waeteld?opleiding .
gafmukte Poppen, die voor de ydele verbeelding zweeven ; die
ons voor een pans verinaaken ; en niet zelden veel rasfer henetq
vlieden, dan wy ze verkreegen hebben .] Wy zyn gebooren,
otn to f'etven ; en om, naa ons iterven, herbooren to warden,
tot een volmaakter gelukftaat ; gy zoudt u verbaazen, om dat 1k,
vroeger dan andere, tot deezen gelukftaa~ verwaardigt worde.
Hoe menigmaal, myn waarde! hebben wy met verwondering
de Eeuwigheid befpiegeld! wanneer wy, by den dageraad, her,
gpgaan der Zonne aanfchouwden ; en opmerkten hoe zy haaitl
ttrai~j-
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itraalen deedt to rug kaatfen, op de glinfterende daanWropjes : en
de fcboonfte beemden verlichtt : ; beemden vervuld mct ailes, 't
geen wy aardlche za .gheid noemen ; wanneer murmelende heekjes,
h!etf-nde g Ifl s, ruifchend gehoumte : wanneer, net een woord,
de geheele natuur zich in vol,en glans ertoonde, dan zonken wy
in veibaazing weg ; wy floegen de oogen dankhaar op, na den aanbiddelyken God , en tra men, traanen van zoete aandoening, vloeiddent
ongemerkt langs onze warigen, dan hoorde ik u dikwils zeggen,
(gy weet dit, myne lieve Gad i waarlyk, gy weet dir,) Zou darn
de hemelfche heerlykheid nog luisterryker, nog voortrefelyker zyn ;
ocli, mogten ivy hiervan flegts eene fiaauwe verbeelding hebben ; jt
zeker, daar is all s heerlyker, alles volmaakter, daar zal dan ook
ja,
nze Liefde volmaakter zyn . Onze Liefde, ach myne wa - rdea

ik haakc na een ander leven ; maar onze liefde, vcrknogt door een
teder wichtje , bind myne ziele nog voor eene poos aan deeze laage
aarde . Myn wichtje! (bier vattezy u in de armen,)mynwichtje,
myn kind , ach ! mogt ik u in myne armen noemen , mogt ik uttt
onnozel zieltje met my voeren, voor den aanbiddelyken croon des
Almachtigen : (hier weende zy, en gy , getroffen door de moederlyketraane>i, hikte, en fchreide in deeze oogenblikken ; zy kuste
u vol vuur .) Nu dan, vervolgde zy, de God der genade hoede
u, en vergezelle u, op a'le uwe wegen, by voere u, dour deeze
wisfelvallige waereld, in bet oord der Zaligheid . Ach! myn
kindle! (bier drukte zy u vuurig tcgen haaren kloppenden boezenr,)
mogt ik u toch mede neeme . ; maar neen! neen! gy hehoud eea
Vad °r, een w .arlyk tede,hartig Vnder! nu dan, (door haare
zwakte genoodzaakt u over to geven ,) nu dan , God zy uw helper! Toen, toen, (bier weenie de Grysaart hitteilyk,) keerde . . .
zy . . . zich tot my ; ach ja ! . . . myn God! ik weet, ik. . . herdenke . . .
Maar wie kan . . . uitdruk . . .ken, dat laatlte . . . dat laaifte . . . eeuwig
vaarwel! bet (need my door myn ziele . . . door myn binnenfte . Zy
zegende ; haare handen, och ja' . . . haare ara,en, . . waren om mypen hals verfturven . Myn God . . . riep zy a t, myn God! ruk,
ruk los de - banden, die onze zielen verbonden hebben ; ruk los,
tot zo lange dat gy dezelve voor ceuwig zult zamen knocpen ! . . . .
1k, noch iemand der omitanderen, kon icts uitbrengen . Met eene
voile gelaatenheid, met ecn willige to vredenh .id, onderfteund
door mynen arm, richtte zy zich een weinig op ; zy hief de handen ten bemel, en fprak dit uit, bet geen zy weleer zelve had
famengefteld
Ti, fclaenk mne een vonkje van lien gloed,
Die eenen Christen blaaken doet,
Met waare Helden-Deugd ;
Dan zie ik vrolyk neer in 't grrf ,
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Dan ylt myn ziel, van `t aardryk af,
Na do eindelooze Vreugd.
Gy zinkt, 6 Waereld! my uit 't oog ;
Myn ziel breekt door der wolkenboog ;
Myn Eeuwig heil keomt aan ;

Triomph! Triomph! mynziel verivint ;
Nu zy haar Heer en Heiland vind,
Streeft zy langs Glorie-paen.
Hierop breidde zy de hand en nog eens over my, over u, over
211c dc omftanders nit. „ God zegene a alien! vaart wel , haast, zie ik
u weder : nog eens, de God des hemels, de God der genade, ze,gene u! by ffaa u by met zyndn goeden Geest, en verbinde ons
eenmaal in bet huis onzes Vaders ! . . .
flier zeeg uwe Godvreezende Moeder zagtjes neder ; zy vouwde de handen to zamen,
floeg het byna gebroken oog nog eenmaal ten Hemel, en, met eerie tulle zpgt, vloog haare ziel tot God ; terwyl de duidelykfte
trekken van eene edele Godsvrugt, van cen gerust gewisfe, op
het geflorven aangezigt waren ingedrukt .
Dus , myn Charlotje ! (bier vatte by zyne dogter by de hand en
pmhelsde haar,) myn dogter, bedenk, dat de weg der deugd do
cenige weg is, die ten hfmel leid . Mogelyk zult gy haast alleeri
overgelaaten worden ; myne jaaren klimmen, myn grys, myn
fchuddend hooft neigt grafwaarts, (hier weende de fchoone Charkitta,) blyf rustig voortitreeven op den zaligen weg der deugd ;
laat u nimmer door verleiding op bywegen voeren, die u in cen
onvermydelyk verderf ftorten zouden . Zeker, indien gy Godvreezende voortwandelt op de haane, die uw Heiland voor u
gelegd heeft, dan zult gy vrolyk leeven, dan zult gy vergenoegd
zyn : en, war meer is, gy zult fterven,fterven met eene Christelyke gelaatenheid.
Hier, myne goede Zereus, bier reezen zy op, en keerden,
met batten vol van aandoening, t'huiswaarts ; ik oogde hen na,
getroffen over hunne Godsvrugt ; ik fpoedde my ook to ru g; want
de donkerheid overviel my ; on , t'huis gekomen zynde, fchryf ik
u aanftonds deeze letteren . Alles wat ik 'er nog by zal voegen
is, dat ik beftpndig blyven moet, en blyven zal, uwe &c .
M. N. H.
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(Uit het Engelsch,)
herfebeidenheid van drift beheerscht ons ivrcft g .-mscd,

's Is 't ti erk der ziel die drift to reglen, naar behooren .
Want deugd en ondeugd word6 uit deezen fchoot gebooren,
En 't is Voorzichtigheid , die ze onderkennen doet .
Voorzigti gheid, beftaande in bet vermogen om de Lesfen dce
O eWysirid
daadlyk to betragten, is van uitgeftrekter nut dan

eenige andere vcrftandlyke hoedanighcU of deugd ; zy vertoont
zich by alle gelegenheden, en words, met de daad, vereischt in
de doorgaande bez ghpden desleevens .
Alles, bet Been over hut algemeen noodzaaklyk is, kan de
Mensch, door gemakkelyke middelen, magtig worden . De Voorzigtigheid wordt, daar zy ten alien tyde noodzaaklyk is, zonder
groote moeite verkreegen . Zy vereischt noch wyd fkrekkepde voornitzigten, noch diepzinnige onderzoekingen ; maar oeffent door
een vrywillige aandrift haar vermogen, in eene ziel, die niet to
groot noch to beezig is, noch zwanger gaat van grootlche ontwerpen, noch verdeeld wordt door de menigte voorwerpen die
baare aandagt trekken .
De Voorzigtigheid werkt eveneens op ons leeven, als de regels
in bet maaken van een opftel ; zy brengt cer waakzaamheid, dan
verhevenheid voort ; zy voorkomt eer nadeelen dan dat zy voordeelen bezorgt ; en vermyd meer mistreden, dan dat zy magt of
cer aanbrengt . Zy bluscht then togt tot onderneeming nit, waar
door aile dingen gedaan worden, die lof of verwondeling verdicnen ; zy beteugelt die edele ftoutmoedighei3 , die dikwerf misflagen
begaat en dikwerf fl.tagt . De Regels molten fouten vermyden ;
maar kunnen nooit fchoonheden voortbrengen , en de Voorzigtigheid ,
fchoon zy hec leeven tegen gevaaren bewaart, 'Inaakt het alleen
;eldzaam fchitterend of lui,terryk Doch hoewel zy fchaars haare
bezit[ers verhoogt, zy is de zekerite Leidsvrouw, om in de algctneene omftandigheden des leevens, onheil to vprmyden .
Eene eerlyke opregtheid van hart, en deugdzaamheid van in .
borst, beveiligt ons gedrag voor weezenlyke fchande, maar cene
bedagtzaame omzigtigheid, in handel en wandel , is noodzaaklyk, om
bet een voordeelig aanzien to geeven, en tegen de kwaadaartige
poogingen van anderen to bewaaren . Eeu oprcgte liefde tot de
Waarheid baant een ruimen weg otn zulke dingen to fpreeken en
to doen, die waar zyn ; een eerlyk hart ftlt ons genoegzaaw in
iladt om zulke dingen to doen, die eerlyk zyn . Eene onp,rrtydige
liefde tot de Deugd maakt ons natuurlyker wy ze be$waam, omm zu-ke
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ke dingen to doen, die zuiver zyn ;dech om dingen in bet werk to
ftellen, die anderen aangenaam en welgevallig voorkomen, zonder
ons zelven nadeel to berokkenen, wordt 'er een naauwkeurige waarneeming van alles dat 'er in de waereld voorvalt, van den aart en
bet gedrag des mcnschdoms , vereischt ; dan moet men de handelwyze der zodanigen aanneemen, die eenige braave mannen liefde en
agting verzorgden, terwyl anderen, even braaf, als zy, zo niet
gehaat, ten minfteu klein geagt, vermyd,en verfmaad wierden .
OTn deeze maat van Voorzigtigheid to verkrygen, moeten wy
in opinerking neemen , dat 'er naauwlvks een eenige Ondeugd beftaat, die geen weezenstrekken ontleent van eenige Deugd, en
zich met dezelve vermomt ; en ook geen Deugd, die niet eenigen
fchyn van eene vermomde Ondeugd heeft in bet oog van den vlug.
tigen en onnauwkewigen aanfchouwer . En deeze gelykvormigheid
doet hot verdwaasde oordeel der onkundigen ftand grypen, als
mode de moedwilIige verdraaijingen der fnooden , ten onzen nadeele .
Dus hebben, by voorbeeld, Godsvrugt en Huichelaary, Yv4r et1
Woede, Grootheid van ziel en Trotschheid, Nederigheid en
Laagheid, Gemaatigdheid en Lauwheid, Standvastigheid en Hardnekkigheid, Voorzigtigheid en Loosheid, eenige trekken, die na
elkander zweemen, en kunnen dus de een voor de ander genornen worden . Zo dat, indien wy niet zorgvuldig, op de
onderfcheidende Chara&ers, letter„ en de grenfen tusfchen dezelven, in onze betragting bewaaren, de Waereld veel beter
van aart moest zyn dan men die in bet algetneen bevindt, zal
men ons good niet ten kwaade duiden .
Alle Deugd , tot een zeker uiterfte gebragt, ontaart in Zotheid of weezenlyke Ondeugd, overeenkomftig met bet welbe .
kende beginzel, Summa lex Summa injuria ; en een Mensch,
wiens . overgroote bedagtzaamheid, by talle gelegenheden, zyn
ton on, handen hindt, is bet dwaasfte en nutloosfte Schepzell in
de atuur .
CLEOBULUS is een der Voorzigtigfte Menschen, en, in do wae.
reld, geru ;t geleefd hebbende door eene beitendige aankleeving
vrn eenige weinige cenvoudige grondregels , verwondert by
zich over den twist en oneenigheid, die zo dikwyls de rust zyncr nabuuren ftoort .
Hot eerfte grondbeginzel van CLLOBULVS is , „ zich in geen gevaar
„ to waagen". Schoon by hot geld bemint, is by van gedagten,
dat Zuinigheid zekerer bron van rykdom is dan Naarftigheid .
Hot is vergeefgch hem eenige groote vooruitzigten van voorde : i
voor oogen to ftellen ; by maakt weinig ftaat op bet toekomende ;
en wit zyn geld, buiten zyn toezigt, aan niemand vertrouwcn :
„ want niemand weet wat u gebeuren kan" . Hy heeft een, klein
inkomcn hot geen by op de oude rente laat itaan, oindat, „ een half ey
, . beter is dm con leege fchaal" . Doch by ftaat 'or fireng op aan
ak de betaaldag verfcheenen is, „ want die de heeft niet kan be„ taatea zal but gel-.eel niet opbrengen" . Zo wen hem eenige Verho-
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beteringen in den Landbouw voorftelt, keurt by de oude handel .
wyze goed, om dat de verandering zeer zeldzaam aan de ver .
wagting beantwoordt, en is van gedagten, dat onze Voorvaders
den zrond zo wel wisten to bebouwen als wy, en befluit met een
klemreden, die door niets omver geftooten kan worden, naamlyk , , dat de uitgaaf van planten en aanleggen onmiddelyk, en het
„ voordeel daar van nog verve is ; en dat by geen veritandig man
„ mag heeten , die bet zekere voor bet onzekere verwisfelt! "
Een andere grondregel van CLLOBULUS is, „ geen Zaaken ter
„ harte to neemen dan zyn eigen ." In de fcaatkunde trekt by
geen party ; doch hoort en fpreekt van openbaare zaaken met dezelfde koele onverfchilligheid, als van bet heftuur van eenig oud
Gemeenehest . Zo men eenige fchendige daad van bedrog of
onderdrukking verhaalt, hoopt hy, „ dat alles geen waarheid is, bet
„ geen men daar van zegt ." Indien cene flegte h-ndelwyze, of
omkooping, het yolk in vuur en vlam zet, , wenscht by, dat ieder mensch het wel tneene ." By bet begeeven van Ampten
last by die van hem afhangen, hunne keuze vry, en weigert
zyn eige item to geeven : want ieder ampt•v erzoeker is een braaf
Mensch, then by n1et wil tegenftreeven of beledigen .
Wanneer 'er twist onder zyne gebuuren plaats grypt, neemt
by eene ftipte en koele onzyeligheid in agt_ Zyn naauwgezetheid
heeft hem den naam van Eerlykheid, zyne behoedzaamheid then
van Wysheid bezorgt, en weinigen willen hunne eifchen niet aan
zyne uitfpraak overlaaten . Hy zou veele kostbaare pleitgedingen
voorkomen, en verfcheide vyandfchappen in hun geboorte gefmoord hebben ; dock by weigertaltyd hetampt van Scheidsman ;
om dat by tegen de een of andere party moet beflisfen .
Hy bemoeic zich nooit met de zaaken van andere Huisgezinnen .
fly ziet goederen koopcn en verkoopen, winnen, en verkwisten,
zonder den huishoudelyken to plyzen, of den verfpiller to laaken .
fly vleit nooit den klimmenden om dat by niet vallen kan , en
nooit verguist by den gevallenen, on) dat by weder op kan ftaan .
Zyne behoedzaamheid heeft het voorkomen van Deugd, cn alien,
die zyn hu!p niet van nooden hebben, pryzen zyne goedwilligheid ; maar zo hem iemand byfland verzoekc, heeft by juist al zyn
geld belegd, en als de verzoeker vertrokken is, veiklaarc by zyn
huisgezin, dat by bedroeft is over zyne ongelukken, dat by hem
altyd met eene zonderlinge vriendfchap befchouwde, en hem goon
geld wilde leenen, op dat de noodzaakelykheid, van op de betaaling aan to dringen, de Vriendfchap niet zou verbreeken .
Van huisfelyke verfchillen heeft by nooit gehoord ; wanneer hem
verteld wordt van de Dogter eens Edelmans, die den Koetzier
getrouwd heeft, ligt by zyn handen met verwondering ten hemel,
want by had haar voor eene zeer zedige Dogter gehouden . Als
Huwelyks-gefchillen, naa de ganfche ftreek met gepraac en gelagch vervuld to hebben , ten laatfte eindigen in eene Echtfcheiding, kan CLaosUtUS niet begrypen hoe dat gebeurt, want by
hadt
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hadt ze altyd voor een gelukkig Paar gehouden . Wanneet men
hem raad vraagt, gecft by nooit eenige regtt<reekfche uitfpraak,
• om dat de uitkonrlen onzeker zyn, en by zich geen blaam op
• den hats wil haalen ;" dock by vat den raadvraager teder by de
hand, zegt hem, „ dat by dit geval, als zyn eigen, ter harts
• neemt ;" en waarfchouwt hem, „ niet to fchielyk to work to
„ gaan ; doch de zaak van beide kanten to overweegen ;" by
merkt op, „ dat een mensch zo wel to haastig als to traag kan
• weezen ; dat 'er zo veelen misdoen eer door to veel dan to weinig
• to doen ; dat een wys man twee ooren en een tong heeft , cu
• dat weinig gezegd ras veel berouwt ; dat by hem Gait en dat
„ kon zeggen ; doch, dat naa alles, ieder mensch de beste regter
„ kon zyn in zyn eige zaak ." Hiermede zyn deeze vergenoegd,
en gaan na huffs met groote eetbied voor de Wysheid van CLEDBvv
. en niemand is veritoord, otn dat ieder cen in -zyn gevoelen
Los
gelaaten is .
CLEOBULUS maakt geen charaEters. Het is even vrugtloos by
hem van Ondeugd ids van Deugd to fpreeken ; want by heeft opgemerkt, „ dat goon mensch behaagen fchept in mispreezen to
• worden, en dat 'er maar zcer weinigen gediend zyn met de lof,~ tuitingen eenen ander gegeeven." Hy heeft eenige weinige uitdrukkingen, die by orntrent alien even eons gebruikt . Met opzigt
tot de middelen, gelooft by, dat ieder Familie in goeden doenwas .
kly verheft nooit iemands verftand, doot kwistige loffpraak, en by
entmoet egter geese dan verftandige lieden . Elk Man is corlyk err
epsegt, en ieder Viouw een good Schepzel .
Dus, flyt cLEOBULUS zynP leeven, noch bemind noch gehaat ;
noch begtmfl ;igd noch gedwarshoomd, by heeft nonit gepoogd ryk
to worden, uit vreeze voor armoecie, en geen vrienden gemaakt
wt vfeeze van zich vyanden op den hals to baalen .
A.

EENE VERTELLING .

Poor de Kivakulvers .

het Eiland Ceylon, in den Indifchen Oceaan, kwam eend
O Pgroote
menigte van Zieken en Zwakken by elkander, be-

zogt met do meeste kwaalen waar aan het menschdoin onderheevig is Te midden van hun zaten eenige Mannen van een deftig voorkomen, die de vergadering b zig hielden met den lof
Op to haalen van eenige Geneesmiddelen , welke zy hun verzekerden, dat onfeilhaar huip in alle gevallen zouden toebrergen .
Deeze pochte op een Elixtcr,
geene op een Poeder,
Uit

meesten ftemden toe dat zy zich flimmer, dan ooic to vooreu
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nit America ovQrgebragt,
een derde op een Geneesmiddel,
in Duitschland uitgevouden en bereid ; deeze alle waren, zeiden
zy, zekere middelen tegen Jicht, --- een vierde fchreeuwde
dat by tegeo de Vapeurs een beproefd Drankie hadt,
can vyfde fnoefde van zyne Druppen tegen bet Graveel,
can zesde van zyn Balzem uit honig bereid, tegen de Teering-,
-- een zevende van zyne Pillen tegen TJitflag , - terwyl eeu
acbtfte de geheele vergadering overfchreeuwde , met bet aanpryzen
van can Mineraal water eenige mylen ver van de plaats, waar zy
zich bevonden .
De ligtgeloovige menigte nam greetig van deeze Geneesmiddelen ; loch zonder eenigen baat tegen hunne Kwaalen to vinden .
Veelen der zodanigen, die bet Duitfche Geneesmiddel gebruikten,
warden fchielyk uit deeze wereld gerukt . Eenigen gaven voor,
dat hunne Geneesmiddelen bedorven waren, ---- anderen dat
de Do&oren een verkeerd begrip van de Kwaal gehad hadden .
de
bevonden.
Terwy1 zy alien, indeezervoege, eenpaarig, hunne to leurftelling
beklaagden, en daarover ten uiterften to onvrede waren, hoorden
zy een geweldigen flag als die des donders boven hunne hoofden .
Uit- en opziende ontdekten zy aan den Hemel een verlichte wolk,
en, to midden van de-,ze, eene Godin, - eene meer dan mensch .
tyke gedaante, - zy was kloek en bevallig, haar blanke kleur word op de kaaken met can bevallig rood afgewisfeld,
--- haar hair hing golvend over de fchouders, -- van onder den
flodderenden mantel, door den wind van een gefchovven, vertoon .
den zich leden, die de Venus de Medicis den voorrang betwistten .
In haare rechte hand droeg zy een altoos groenen tak, in haare
flinke had zy een rol 1'ergament, zy aalde langzaam neo
derwaards, en floeg, den grond voelende , ho leevendige en
fchitterende oogen op bet bedroogen en bedroefde gezelfchap,
op haar gelaad vertoonde zich een mengzel van medelyden en vetontwaardiging, --, zy itrekte haar rechte arm uit, en fprak,met
de inneemendfte item , de vergaderde menigte op deezen trant aan .
„ Kinderen der Menfcllen leent, voor een oogenblik, bet oor
„ aan de ftemme der Onderwyzinge . Gy zoekt Gezondheid,
„ waar dezelve niet to vinden is . De hoog opgehemelde Genees .
„ middelen, door u gehruikt, hebben geen geneezend vermogen .
„ De Perfoonen, die ze u aanpryzen en toedienen, zugten ondler
• veele der Kwaalen, welke zy beltaan to geneezen . Myn Naarn
„ is HYGIEA . 1k waak voor de Gezondheid des Menschdoms .
• Weipt alle uwe Geneesmiddelen weg, en zoekt alleen baat in
• Maatigheid en Lichaamsoefening. Alles war gy rondeom u ziet
„ is in beweeging , de Dieren volgen de aandrifc der natuure ,
„ die hun tot beweeging aanzet . De onbezielde Natuur is niet
• in rust ; Lugt, Water en Vuur volgt die groote wet, en zy
„ zouden, zondet zulks, wulbaatt onbekwaam worden om den dienst
„ to
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to doen, waar toe zy gefchikt zyn .
Tied de Luih, id,
deeze verzwakt alle de fpringveeren des leevens .
Ont.
to,)pt uweOn ;gemakken, en zy zullen, zy kunnen,u niet agterhaalen".
Hier zweeg zy, on liet de rol pergament op aarde vallen , - de
wolk omringde haar, en zyfteeg daadlyk op, hot ftaaroogend gezigt
ontwykende .
Het gezelfchap bleef zitten in een diep ftilzwygen ; doch van lien aart dat bet de luidstklinkendfte Ioffpraak
to boven ging. Een hunner naderde met diepen eerbied den grond
waar de Godin gefban hadt, vatte de rol op, las den inhoud aan
zyn : Metgezellen voor. Deeze beheisde onderrigtingen voor elk
hunner wat zy doen moesten, tot herftelling hunner gezondheid .
Allen maakten zy zich gereed om den raad deezer Godinne to
volgen : de Jichtige Man fmeet zyn Llixterfles in flukken, wierp
zyn Poeders in t vuur, en deeds alle dagen voor_ den middag eene
frisfe wandeling .
De Man, met Graveel gekweld, zette
de Oruppen neder, en begun in zyn tuin to werken, en nam alle
dagen twee of drie uuren eene maatige beweeging. De Mildzugtigen met Vapeurs geplaagd, verwierpen de Asfa fretida, en deeden
cen toertie to paard na bet ander einde des Eilands. De zwaargeestigen zetten hunne duisfere ftelzels van Wysbegeerte aan een
kant, en zonden om een Dansmeester . De Letterblokkers lieten
bet nachtbraaken vaaren , verdeelden den dag in Letteroefening
en Uitfpanning van den Geest, met lichaamsbeweaging gepaard .
De Teeringagtige wierp den Balzem ten venftur .tit, en ondernam
een buitenlands reisje.
Naa bet v, rlnop van eenige maanden keerden zy alien weder ter
oude vergaderplaatze . De v reugd vertoonde zich op alter gelaad Deesee was als herjongd --- geene had bet gebiuik zyner heenen weder gekreegen -- een derde, die reeds gebukt gegaan hadt, liep
recht over einde - een vierde, to vooren nauw tot fpi eeken
to biengen, begon, ongevraagd een vrolyk airtje to ziugen --een vyf ie kon meer d in twee uuren tang bet woord voeren , zonder hoasten - met cten woord zy waren alien tot hunne voorige
Gezondheid herfteld . Zy vereenigden zich ow offeranden to doen
aan uYGO&A . Teinpeis ter haarer eere werden er gebouwd, en zy
wordt, tot nog, gediend door alle de Inwoonders van datEiland .

NB . Door zeker toeval heeft men de Waarneemingen wegens de
Lugtsge/feldheid, enz . niet voor in een volgend Stukje van
0125 U .CNGELWYRK to wagten .

MENGELWERK,
17OTPRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.
CEDACTEN OVER DE DANKZEGGING VAN ONZEN ZALIGMAAKER AAN ZYNEN HEMELSCHEN VADER_,BY Matth .
XI . 25 EN 26 --- EN Lukas X . 21 GEBOEKT .
„ In dienzelfden tyd antwoordde Jefus, en zeide
danke U Vader ! Heer des Hemels en der aarde ! dat
„
„ Gy deeze dingen voor den wyzen en verftandigenver• borgen hebc, en hebt dezelve den kinderkens geopen• baard : Ja Vader ! want alzo is geweest het welbehaa„ gen voor U" .
He lydt geen twyfel, dat de gezegende Verlosfer,
door de wyze en verflandige, de Joodfche Geleerdeu verftaat, de Schriftgeleerden en Farizeen, welke, flaande de
omwandeling van Jefus, voor de wysfle, de verftandigile des Volks doorgingen . Ook meet men de uiclegging
billyken, die de henaaming van Kinderen op 's Ileilands
Apostelen en andere Discipelen, door Hem in de eerfte
Voortplanting van zyn Euangelie gebezigd, to huis
brengt, Oeeze waren, in vergelyking van geleerde Israeliten, welke hunnen geest befchaafd en met veele
weetenfchappen verrykt hadden , kinderen in het veritand ; fchoon niet ontbloot van een natuurlyk oordeel .
Want niets is ongerymder, dan Christus eerfte leerlingen
voor het fchuim en de domfte der joodfche Katie to houden : gelyk, helaas ! zommige , die nog Voorftanders van
Jefus zaak willen heeten, goedvinden, hen in dit ongunfig licht to plaatfen . Zy konden mede kinderen
genoemd worden, wegens hunne onfchuld en opregte
gefteldheid ; doorgaands eigen aan kinderen, om dat de
zaaden van zedelyk bederf by de :Iulken nog geene diepe wortelen gefchooten hebben : welker onfchuld en opregtheid dikwyls uit het harte fchynen to wyken, naar
maate de ziel in kennis toeneemt ; 't geen juist hec geval
was der Yoodfche'wyzen en verflnndigen .
I I . DELL . NENCELW . N O . 3 .
G
1Vdaar
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Maar niet zo gemakkelyk valt het to bepaalen, wat die
Zaligmaaker eigentlyk door die din gen en het verbergen van
die dingen beooge ; wegens welke by zynen Vader verIk zal myne gedagten daar over ter
heerlykte .
neder zetten , en aan het onzydig onderzoek van oordeelkundige Leezers onderwerpen , na eenige gevoelens over
deeze dankzegging in het midden gebragt to hebben ; op
dat men gelegenheid ontvange alles met elkanderen to ver .
gelpken .
Daar zyn 'er, welke, het leerftuk der volftrekte
voorbefchikkinge toegedaan , het verbergen en openbaaren
deezer dingen opvatten , van Gods vrymagtig welbehaagen, waardoor by zyne ontdekkende en heiligende genade, noodzaakelyk om eenen Zondaar tot het zaligmaakend
e-100' in Christus, en eene hartgrondige bekeering to
rengen, deezen onthoudt of verbergt ; en geenen mededeelt of openbaart .
Aanneemelyker is de uitlegging van veele beroemde
Bybelverklaarders, welke bier op uit komt : „ De din„ gen, van welke Christus hier fpreekt, zyn de dingea
• van het Zielreinigend Edangelie ; de dingen, die den
• perfoon van onzen Verlosfer en deszelven gewigtige
't Zyn de voordeelen van
„ bediening betreffen .
• den Christelyken Godsdienst - de regtvaardigmaa„ king van doemwaardige Zondaars - en het overbren.
• gen van hen in eenen Staat van gelukzaligheid, door
„ den Middelaar Jefus Christus ; 't geen gefchiedt na
• dat men den opregten geloove in Hem is toegedaan
• geworden . De Zaligmaaker hadt, geduurende
• zyne verkeering op aarde, alle deeze dingen
al„ le deeze voordeelen zyner komfte bekend gemaakt,
• en niet verborgen : Hy hadt dezelve opengelegal, zo
• wel voor de wyzen en veritandigen , als voor zyne
• Discipelen en andere eenvoudige lieden . Maar de eer .
„ fte verwierpen de zelve ; de laatfte namen ze aan . Dit
• wil de Verlosfer alleenlyk to verftaan geeven , wanneer
„ by het openbaaren en verbergen, op eene oneigentlyke
• wyze . Gode toefchryfc . -- De Allerhoogfte words
• tog menigmaalen in de H . S . gezegd dingen to doen,
„ welke by beflooten heeft toe to laaten , en die by voorziet het gevolg to zullen weezen van de omftaidighe• ziet
• den, waar in de redelyke fchepzelen gefteld zyn ;
In dee• fchoon hun wil niet gedwongen words.
„ Zen
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„ zen zin dan kan de Opperheer gezegd warden, die
• din zen verborgen to hebben . Voor de verftandigen der
• weereld (te weeten dat zy zelve hunne Qogen flooten
„ voor het licht der waarheid,) en anders niet ; omdat
• Jefus Christus zyn Euangelie aan Geleerde en Onge• leerde verkondigde, en zyne Hemelfche zending, door
• wonderwerken , in het openbaar bevestigde" .
Dat men het laatfte gedeelte deezer aanmerkingen toepasfe, op zodanige plaatfen der gewyde Schriften, in
welke God, by voorbeeld, gezegd words het hart van
Farao verhard to hebben - of den Satan aan to zetten ,
op dat by den Koning David tot het tellen van zyn volk
vervoeren zoude,, zullen veele goedkeuren . Het volmaakte Opperweezen kan onmoogelyk de oorzaak van de
zonde worden .
Dan, of deeze ftelling wel geduid
kunne worden op de dankzegging van Jefus, en by hec
verbergen en openbaaren dier dingen in lien zin wil verftaan
hebben, is by my zeer twyfelagtig .
My dunkt ; het ongelukkig verwerpen van Christus gezegende leer, door de wyze en verftandige, was voor
Hem, zo menschlievend van aart en zo gaarne de behoudenis van alle ziende, geene ftoffe van dankbaarheid ; en
het was dan zeer oneigentlyk en zeer verre gezogt, to
zeggen ; dat zulks het welbehaagen van God ware ; -van God, die geenen lust heeft in den dood van ftervende Zondaars, maar daarin, dat zy zich bekteren en
leeven .
Ook bleef 'er de mogelykheid, zo lang
die wyze en verftandige leefden , dat ze hunne vooroordeelen, tegen den Zaligmaaker opgevat, aflagen, en Hem
als hunnen beloofden Uithelper aannamen .
Hoe
kon dus de Heiland, (het zy met eerbied gezegd,) zo
voorbaarig weezen, om zynen Hemelfchen Vader, wegens dit hun ongeloof, to looven en to verheerlyken .
Om alle die zwaarigheden dan boven to koomen, let
i1c, inzondcrheid op Matcheus gezeg : in lien zelfden tyd_
Euangelist Lukas bepaalt dit tydftip nader, met to zeggen, in wat uure Jefus deeze dankzegging uitboezemde : to
weeten ; niet terftond, na dat de Zaligmaaker het wee over
Kapernaum hadt uicgefprooken, gelyk het in den eerften
opllage by Matcheus fchynt . Neen : by deedt deeze
lofzcgging (met de inniglte vreugde, met de grootfte
blydfchap zelfs, 't geen insgelyks toont, dat de Verlosfet athier het rampzalig verwerpen zyner gezegende leer
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niet beooge,)-hy deedt deeze lofzegging in bet zelfde
uur, toen zyne zeventig Discipelen wedergekeerd waren, en Hem gezegd hadden, welk eene gewenschte uitwerking hun ontfangen gezag, om de leer van Christus
met wonderwerken to bevestigen, gehad hadde . De Heiland, dit van zyne Euangeliedienaars vernomen
hebbende, en zich leevendig voor oogen ftellende den
afbreuk, welken de voortplanting van zynen Godsdienst
aan bet ryk der duisternisfe doen zou, zegt tot hen
vs . 18 en 19 van Lukas lode Hoofddeel ; „ Ik zag den
• Satan als een blikfem uit den Hemel vallen . Ziet ik
• geeve u de magt om op Slangen en Scorpioenen to
• treeden, en over alle kragt des Vyands, en geen ding
• zal u eenigzints befchadigen" . - Dan de Zaligmaaker herinnert hun met een, dat zy zich op bet
vermogen, als vermogen, om wonderwerken to verrigten, om de booze geesten to bedwingen, de kwaadaartigfte ziekten to geneezen, niet zd zeer verheugen, als
wel daarover inzonderheid zich verblyden moesten, dat
by hen hadt aangenomen tot voortplanters van zyn ryk
op aarde - dat hunne naamen gefchreeven waren in de He .
melen ; overmits dit gevolgd zou worden van een grooter geluk in de gewesten der eeuwigheid, wanneer zy
zich deezer hooge bedieninge waardig gedroegen .
In die zelfde uure dan, toen onze Heiland den voorfpoedigen opgang zyner zeventige vernomen, - en
hun by die zelfde gelegenheid eene heilzaame waaru
fchouwing gegeeven halt, op dat ze aan geenen dwaazen hoogmoed mogten toegeeven, ging by voort met
to fpreeken, (dat hier antwoorden betekent,) en hief eene dankbetuiging tot God aan . Ik danke u -- dat gy
eleeze dingen voor den wyzen en verftandigen verborgen hebt,
enz .
Wat is nu natuurlyker ? wat overeenkomftiger en eigenaartiger met den zamenhang van Lukas, en de verheerlyking, verheuging, en dankbetuiging van onzen
grooten Middelaar, dan door nia DINCEN to verftaan,
de Eer, de Magt en bet Gezag om Jefus leer to verkondigen en deszelven Euangelie, door wondertekenen, to
hevestigen? Deeze Eer, die Magt, dat Gezag
genooten des Verlosfers twaalf Apostelen en zeventug
Discipelen ; geringe menfchen_ van e c ne ccnvoudi-- en
opregte zielsgefteltenisfe ; terwyl
Jriudcr,,
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voor de wysfte en verftandigfte des yolks gehouden,
daar van verfleeken waren .
Dit laatfte -- dit genieten van die dingen, en dat verfteeken weezen van dezelve, bedoelt Jefus, met to zeggen, „ dat God zulks aan deeze geopenbaard - aan
„ geene verborgen hadt .
Jefus dankt zynen Op„ perheer, dat by die magi, die eer en dat gezag zynen
„ Discipelen medegedeeld, en dezelve den geleerden
„ Jooden onthouden hadc" .
Men vraage niet, of de woorden verbergen en openbaaren de betekenisfe van mededeelen en Wet mededeelen hebben kunnen ? want ik antwoorde : dat openbaaring en
openbaaren zeer dikwils in het N . T ., in den zin van geeyen of mededeelen, voorkome ; - en dan is het , ten
aanziene van verbergen, in de tegenovergeftelde betekenis .
fe, ook fchielyk beflist . Wat is tog gemeenzaamer
„ dan de uitdeeling van Euangelifche gaaven - en de
„ mededeeling der eeuwige heerlykheid, door de open„ baaring dier gaaven en dier heerlykheid uit to druk .
„ ken (')" ?
Volgens deeze verklaaring behoeft men van de eigentlyke betekenisfe der woorden niet of to wyken ; (waarvan ik, buiten volftrekte noodzaakelykheid , afkeerig
ben ;) maar men kan dezelve zeer letterlyk opvatten .
God hadt die Eer, dat Vermogen en dat Gezag,
om den Christelyken Godsdienst voort to planten, en
met tekenen to bevestigen, aan geene dan aan Jefus geringe Apostelen, en nog zommige andere Discipelen,
medegedeeld . Het was zyn geest, zyn Godlyk alvermo_
gen , welk hen daar toe in ftaac ftelde ; terwyl de Zaligmaaker, in betrekkinge van Middelaar, zynen Hemelfchen Vader danken en verheerlyken kon , wegens deeze
gemaakte fchikkingen ; om dat dezelve met Gods heilig
welbehaagen, dat op de volmaaktfte wysheid rustte, over*
ecnkwamen .
Staande de Joodfche bedeeling, hadt het Opperst Weezen de kennis van Hem en zynen dienst, in zekeren op .
zigte, door wyze, verftandige en geleerde luiden laaten voortplanten . Mofes - en de Profeeten, fchoon
geholpen door een Hemelsch gezag en eene Goddelyke
magt, waren in verfcheidene takken van wysheid onderweeR om . VIII. is. Filipp . III . zs .
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weezen . Nogthans beantwoordde dit niet aan 't oog .
merk der Voorzienigheid . De ondervinding ftaafde het
verval van gelukzaligmaakende kennis en ongeveinsde
Godsvrugt onder de menfchen, toen de Zoon van God
in den vleefche verfcheen . Nu wilde de hoogfte Wysheid, op eene geheel buitengewoone wyze, dat beste
einde bereiken, en de afgedwaalde ftervelingen to rug
brengen, door luiden , eenvoudig van hart, maar ontbloot van weereldlvke wysheid, en alleenlyk geholpen
van 's Hoogftens veel vermogenden geest ; op dat het
bleeke, dat geene Menfchelyke fchranderheid , maar
Goddelyke kragt alleen, in dit alles, de hand hadde .
Ook zouden de Jooden van kunde zeer ong(-fchikt geweest zyn, om de Zaligmaakende leer van onzen Heiland, zo vlak gekant tegens hunne begrippen van God
en Godsdienst, voort to planten ; al ware het dat zy
daar toe de noodige boven natuurlyke vermogens ontvangen hadden ; ten zy dan alle die geleerde Jooden, van den
Zaligmaaker tot zynen dicnst verordend, door eene Hemelfche en buitengewoone onweerftandelyke werking,
van hunne vooroordeelen ontflaagen waren . Dan de
Goddelyke wysheid fchynt zodanige wonderwerken niet
noodzaaklyk to oordeelen ; het geval van den Apostel
Paulus uitgezonderd zyndd .
Zeer fterk warcn zy
ingenomen tegens eene Leer, (van welken aart de Gods .
dienst, dien Christus verkondigde,was,) die meer op de
verbecering van 's menfchen bedorven hart, dan de waarneeming van gewyde uiterlykheden, aandrong . Hunne
geleerdheid en kennis waren van eene andere natuur, date
de weetenfchappen dier braave Godgeleerde, in onze ty .
den, die hunne kundigheden aan de kennisfe Gods eii
Goddelyke zaaken tragten ondergefchikt to maaken . Zy
twistten met elkander over beuzelagtige dingen, dealler
fynfte onderfcheidingen hunner plegtige wetten aangaan-.e
de . Zy kenden den waaren Godsdienst niet, en warcn
onvatbaar om dien to leeren kennen, ter oorzaake dat .
zy waanden denzelven wel to verftaan .
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,BEKNOPTE OPGAVE DER AANMERKINGEN VAN DEN BEER
.7OIIANNES YEIRJC, VOORGESTELD IN ZYNE BEKROONDE PRYSVERHANDELIN( ., TER BEANTWOORDINGE
DER VRAAcE VAN BET BATAAFSCHE GENOOTSCHAP DER PROEFONDERVINDELYKE WYSBEGEERTE TE ROTTERDAM.

(Vervolg van bladz . 62 .)
p de overWeeging van 't eerfte Lid dex voorgeftelde
Vraage, volgen nu, in 't tweede gedeelte der Verhandelinge van den Heer T~eirac, 's Mans aanmerkingen,
over 't Been betrekkin
heefc, tot het laatfte Lid der
Vraage : to weeten, welke de gefchiktfize middelen xyn, om

de Inenting, op de minrt kostbaare tivyxe, en, zonder evaar
van de befmetting to verfpreiden, aan den gemeenen Klan in
ons 'aderland toe to dienen? Overmits nu hier omtrent

natuurlyk een merkbaar onderfcheid plaats heefc, tusfchen het Been men omtrenc Landlieden en Stedelingen,
(op welke beiden men in de Vraag het oog heeft, als
ilaande op den gemeenen Man, zoo ten platte Lande air in
de Steden,) hebbe aan to wenden, zoo verledigt zig de
Beer Veirac, om in de eerfte plaatfe to handelen over de
gefchikti}e middelen, om de Inenting aan de gemeene
Landlieden toe to dienen .
Hier omtrent is by van oordeel , dat het bovenal raadzaam zou weezen, dat de Regeering der Dorpen en kleine Steden, welken in deeze behandeling onder het plate Land betrokken worden, eene 4igemeene Inenting btpaalde, voor alle de zodanigen, die de Kinderpokken niet
ondergaan hebben .
Door eene algemeene Inenting verftaat zyn Ed . niet, dat
dezelve aan al bet Volk ten platten Lande, in alle kleine
Steden , Dorpen en Buurten onzer vereenigde Provintien, gelyktydig moet verrigt worden ; maar dat die
praktyk op zoodanige plaatfen, alwaar het geheel of hec
grootst getal der inwooneren, die dezelve nodig hebben,
heeft bellooten, om voor zigzelven en hunne kinderen
'er gebruik van to maaken, aan alien , den meer gegoeden zoo wel als den behoeftigen , binnen weinige dagen
of op cenen daar toe geftelden dag, toegediend worde .
Hoe
G 4
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Hoe gewenschten uitflag zoodanig eene algemeene Inenting in Engeland gehad hebbe, is blykbaar uit bet getuigenis van den beroemden Engelfchen Inenter den Heer
DIMSDALE ; 't welk zyn Ed . ter deezer gelegenheid bybrengt ; waar op by voortgaat met de opgave der middelen, om deeze praktyk, ten minften koste, en op de gefchiktQe wyze, op ons platte Land werkitellig to maaken
Zoo dra de Regeering kan herekenen, (dus last zyn
Ed . zig hier over uit,) dat de middelen, ter aanmoediging van bet Gemeen , den bedoelden uitflag hebben, en
de meesten zig gewillig voor de Inenting toonen, moet
zy van den Predikftoel, of van bet Raadhuis, doen afkondigen, dat elk, die van de algemeene Inenting, (waar
van de dag door eene volgende Publicatie nader faat bepaald to worden,) wil gebruik maaken, zyn' naam en
diet zyner kinderen, aan den Sekretaris, den Leeraar,
of aan den Inenter moet opgeeven . Indien, by deeze
afkondiging, bet aanbod van de to voren gemelde prqmie
gevoegd wordt ter plaatfe, alwaar men eenigen tegenftand
vreest, dan zal niet zelden de weeritreevigite de eerite zyn .
Vervolgens wordt de juiste tyd der algemeene Inentinge, waar toe den, of meer dagen, in de maanden April,
Augustus of September kunnen verkoozen worden, ins .
gelyks in bet openbaar afgekondigd . Zy, die zig niet
aangeboden hebben, worden nogmaals vetmaand, om van
deeze gunftige gelegenheid gebruik to maaken ; en zulken, die aanhoudend weigerachtig blyven, worden gewaarfchuuwd, om zich voor de befinetting, welke zy
van de Ingeenten ligtelyk zouden kunnen bekoomen, to
wagten .
Intusfchen draagt de Genees- of Heelmeester, aan
welken de uitvoering deezer praktyk words toevertrouwd,
zorg, om aan alien, die eenige voorhereiding noodig
hebben, dezelve toe to dienen . - Dit verrigt zynde,
kan de Inenter, of gelykrydig, of binnen weinige dagen,
de Inenting aan alien , die 'er toe gezind zyn, aan hunne
huizef of aan bet zyne toedienen .
Dat flegrs den of meer Dorpen, al waren zy onder de
geringfte van ons Land, deeze handelwVze beproeve ;
en dat de uitflag bier van in 't openbaar bekend gemaakt
worde . De Heer Vezrac houd zig verzekerd, dat het
nut der Inentinge als dan fchielyk anderen zal aanfpooren
on]
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cam dit goede voorbeeld to volgen, en dat des deeze praktyk eerlang meer en nicer zal doorgaan . --- De eerfle
algemeene lnenting moet, zoo dra zig de Kinderziekte ontdekt, gefchieden ; en verder orn de vyf jaaren herhaald
worden . Doch dan zal de Magiftraat volftaan, met do
afkondiging van den tyd der Inentinge, en eene waarfchuuwing voor zoodanige Ouderen (want weinige of geezne beSaarden zullen deeze praktyk nodig hebben,) die
voor hunne kinderen geen gebruik van dezelve willen
maaken, om die kinders, op de beste wyze, tegen de
befmetting to beveiligen .
Alle, die, uia hoofde hunner gefteldheid, ongefchikt
zyn voor de Inenting, en welker toeftand onverbeterlyk
is, moeten door den Inenter geweerd worden . De rede deezer voorzorge blykt uit de ervaaringe .
De Inenters moeten, by aldien zy 'er uit zigzelven
niet toe gezind zyn, verplicht worden, om alien, die
de kosten niet kunnen draagen, zonder eenige belooning
in to enten .- Wyders zal het rliet ondienftig zyn om
een zeker montant te'bepaalen ; waar voor deeze praktyk,
en 't geen 'er by behoort, aan meer gegoede Inwooneren
moet verricht worden ; zonder dat men hun egter kan
verbiedenden Inenteren eene extra-belooning toe to voegen .
Vooral moet 'er in den beginne acht op gegeeven worden , dat niemand, dan die door de Overheid 'er toe ge .
xeclitigd is , de lnenting verrichte.
Dus ver , zoo veel het platte Land hetreft ; nu nog
aangaande de middelen , om de lnenting aan het Gerneen in de
Steden to doen, en wel op zulk eene wyze, dat ze het
gevaar, om de befmetting to verfpreiden, uitfluiten .

Men vooronderftelc hier in de Vraag, dat de Inenting
de natuurlyke Pokken voortplant ; eene ftelling, over
welker gegrondheid of ongegrondheid egter lang getwist
is . Dan de Heer Veirac verklaart zich ook voor die zyde, en ftaaft de onderftelling van het Genootfchap, door
eene befchouwing der fterflysten van London ; waar uit
by befluit, dat de Inenting van een gedeelte der Inwooneren van groote Steden voor de overigen nadeelig is ;
en dat gevolglyk die praktvk aan 't Gemeen aldaar nict
is aan to raaden, voor dat alle verdere Inwooners tevens
van dezelve gebruik maaken .
Oin hier in dan to voorzicn ftelt de Schryver voor, de

Inenting aan het Gemeen van zoodanige Steden toe to dienen,
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buiten derzelver omtrek, in een daar toe verordend of opzetlyk
gebouwd huis .

Hot denkbeeld , om de Inenting , op die wyze, to verrigten is reeds door veele Schryveren aan de hand gegeeven ;
en de nuttigheid van dit middel fteunt niet meer op enkele befpiegeling . De ervaaring heeft, zoo wel in Engeland, als in Siberie, en elders, het voordeel van zulk
een ontwerp zoo overtuigend bevestigd, dat de Hr .
Veirac alleenlyk nodig gehad heeft hetzelve op ons Vaderland toe to pasfen .
Zyn Ed . dan bier op zodanig een Inenting-huis befchryvende, merkt vooraf aan, dac Pesthuizen of andere gebouwen, die anders van geen wezenlyk nut zyn, daar
toe gebruikt zouden kunnen worden : dog daar deezeti
ontbreeken, zou men opzetlyk een huis moeten aanleggen .
Tot hetzelve wordt vereischt een half morgen lands, buiten den omtrek der Steden afgezonderd,
op eene plaats, met weinig geboomte beplant .
Hot
poet op een fteenen voet ftaan ; de deuren en Venfterkozynen moeten ruim zyn ; - wederzyds van den gang
maakt men zes vertrekken, hoog van verdieping, elk
zestien voeten in 't vierkant groot, en van boven met
een luik voorzien . In tien deezer vertrekken, die eenig .
lyk met den volftrekt noodigen huisraad voorzien zyn,
$}aan niet meer dan vier ruime rustbanken, die door
fchutplanken kunnen verkort worden . Een van de twee
overige kamers ftrekt ten gebruike van eenen Man, deszelfs Huisvrouw, en, des noods, tot verblyf van eenige
Lyderen : de andere dient voor eene keuken , en ten n ut .
t o van eene, of twee Meiden . Aan elk einde van de
gang is een trap, die den toegang verfchaft naar den zolder , op welken insgelyks eenige kamertjes kunnen worden afgefchut ; terwyl het overige van then ruimen zol .
der dient om het natte good gemaklyk to kunnenp droogen .
Daar de gelegenheid ontbreekt, om dit huis by con
ftroomend water of vliet to bouwen, behoort het dak op
die wyze gcfteld to zyn, dat het regenwater, Tangs het .
zelve, in eene groote bak onder den grond afloopt ; en
't moot daar uit door twee pompon in de keuken gebragt
kunnen worden .
Het overige van den grond fchikt men voor eene ruime
plants, en eene moestuin ; waarin nicts wordt getceld,
dan de groentens, die voor de Lyderen dienftig zyn .
De

OVER DE INENTING DER KINDERPOKJES .

Ic7

Dc middelen ter aanmoediging van het Gemeen aangewend, en dit huis gefticht zynde, Nat de Regeering, in
't openbaar, het zV van den Predikftoel of de puije van
bet Raadhuls, afkondigen, dat elk, die voor zigzelven
en zyne kinderen van de Inentinge wil gebruik maaken,
zynen naam, eenige weeken voor den tyd der Ino; ulatie ,
Inoet opgceven, aan den daar toe geftehfen perfoon of
perfoonen ; die' hun dan een fchriftlyk bewys verzorgen
zullen , dat zy vryheid hebben om zig in dit huffs ter
jnentinge to vervoegen .
Wyders worden de eerfte zeventig, (want dertig van
de veertig bedden zyn gefchikt, om in elk derzelven
twee kinderen, boven v ier , ten minften boven drie, Jaaren oud, to plaatfen, en de Lien overige voor Lien bejaarden,) allereerst toegelaaten ; en die zig hater hebben
aangeboden, worden uitgefteld, tot de volgende Inentinn-weeken .
heeze zeventig menfchen kan de Inenter het Pokfmet
toedienen op denzelfden dag .
Bepaal nu, ter vcrrichtinge deezer praktyk, vier . en
twintig weeken : neem tevens in aanmerking, dat de Ingeenten, zonder toeval van belang, 't welk byna nooic
plaats heeft , niet langer dan drie weeken in dic huis noodig hebben ; dan volgt, dat in den jaar T 6o menfchen,
namelyk 48o Kinderen en 8o bejaarden van 't gevaar der
Natuurlyke Pokken kunnen bevryd worden .
In die Steden, alwaar 't gemeen, 't welk van de Inentinge gebruik maakt, geen grooter getal bedraagt dart
bet even genoemde, behoeft deeze praktyk flegts alle
vyf jaaren zoo lang herhaald to worden, tot dat dezelve
aldaar algemeen aangenomen zy.
Doch, wanneer de Inentelrngen menigvuldiger zn,
dan kan men zich van den Zolder, en de Kamer van* de
Meid, bedienen ; hec volgend jaar de Inenting voortzet_
ten , of in elk vertrek nog twee rustbanken plaatzen, of
des noods het huis vergrooten .
Wanneer men het nut van dit Gehouw verder wil uitftrekken, kan men de nabuurige Dorpen, alwaar de algemeene Inenting goon plaats heeft, ook den toegang tot
hetzelve verleenen ; onder boding dat de Regeering of
Armbezorgers dier plaatfen de kosten van bet ouderhoud
betaalen .
\Vvdcrs maakt de Heer heirac na de verdere ontvouwing
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wing van bet gebruik van het Jnenting-huis, eene bereIcening van de daar toe noodige kosten ; en toont dat hetzelve, in vergelyking van het nuttig oogmerk, waartoe
bet is ingerigc, weinig kost, ja met winst kan aangelegd
worden . Het hoofdzaaklyke zyner berekeningen komt
bier op Ult.
Her Huis met zyn toebehooren rekent zyn Ed .
op
f 7500
Het jaarlyksch onderhoud van betzelve
50
Der Bewooneren en Ingeenten
480
Der Kleedinge ten behoeve der laatften
boo
Zie daar al wat , ten ruimften genomen, tot dit groo,
to oogmerk vereischt words .
Van war, vraagt mogelvk iemand, zal dit geld komen P
Maar fluit, zegt de Heer Veirac, zulk eene vraag, over
eene zaak van zo veel gewicht , ten nutte der Nooddruftigen in Nederland, geefl ondankbaar mistrouwen in ,
nopens den gullen aart onzer Vaderlanderen ? Zien wy
niet dagelyks, dat, wanneer het den armen geldt, op
de minfte aanmoediging , de ryke niet alleen mildlyk geeft,
maar dat zelf de burger een gedeelte, van 't geen by dikwerf zuur gewonnen heeft, blymoedig toereikt ? Het
Genootfchap der Drenkelingen to Amfterdam en Rotterdam, de geduurige ryke giften voor de opvoeding der
arme Jeugd, andere openbaare en menigvuldige ftille
weldaadighedcn, in alle Steden van ons Vaderland,
zyn to duidelyke bewyzen, dat elk voor den ongelukkigen medeburger zorgt, om een oogenblik to vreezen,
dat onze Landgenooten in dit geval van zichzelven ontaarten zouden .
Wat had een Genootfehap, met dit edel oogmerk op,
gericht, niec to wagten van gegoede menfchen, welken
bet voordeel der Inentinge in zichzelven of hunne
kinderen ondervonden hebben, of nog zullen ondervinden !
Daarenboven : ftel, dat de geheete uitgaave, onderbe
williging der Overheid, en bet opzicht van Commisfarisfen, uit de Armkas genomen wordt ; en dat dit huis al
den tyd, wanneer bet tot de Inenting niet gebruikt
wordt, aan het beftel der Armbezorgeren wordt gelaaten : zoo kunnen deezen, geduurende den gemeldentyd,
dit gebouw fchikken tot een verblyf voor een gedeelte
van die oude afgeleefde gedlintenteerde en arme g,ebrekki-
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kige kinderen, die men nu, by gebrek van plaats in de
Godshuizen, moet befteeden by gemeene burgers in de
Sceden ; en welker onderhoud van elk, weekl yks, op
ruim dertig Stuivers koomt ; daar zy, die in de Godshuizen onderhouden worden, op omtrent twintig Stuivers .
's weeks gerekend worden .
Men plaatfe honderd
Houwposten in het Inehcing-huis ; de weeklykfche uitgaave aan dezelve bedraagt tegenwoordig f 150, bygevolg
jaarlyks f 7800 ; trek hier van , wanneer deeze menfchen
in dit huis by elkander woonen , (naar aanleiding der zoo
even aangehaalde aanmerkingen) weeklyks f So af, en
daar zal een jaarlykfche overwinst blyven van f 2600 .
Berekenen wy nu de 4 Jaaren , in welke de Inenting geene plaats heeft , en laat ons de vrye weeken van het In.
tinting Jaar toegeeven, dan nog verkrygc men in dien
tyd eene winst van f 10400.
Wat den Inenter betreft . Het kan niet faalen, of
hy, aan welken de Inenting van 't gemeen, in het Inenting-huis, wordt toevertrouwd, zal, door zyne menigvuldige ondervindinge in dit Stuk, den toeloop krygetl
van gegoede Inwooneren .
Voeg 'er by, dat deeze
zone Lyders op dien tyd, die hem het gemaklykst is,
zonder eenig verzuim kan bezoeken .
lndien wy dit in aanmerking neemen , dan is 'er geen
twyfel of het Genootfchap der Inentinge met behulp der
Magiftraat, of de laatfte aleen, zullen, zonder eenige
kosten, een ervaaren Geneesheer, onder den tytel van
Stads_ Inenter, kunnen aanftellen ; terwyl een bekwaam
Heelmeester voor den eernaam van Stads-Chirurgyn gaarn
zynen byftand aan de Ingeenten zal verleenen .
Eindelyk kometl hier nog in aanmerking de voorzorgen, welken men moet aanwenden, ter verhoeding, dat
de befmetting zig niet verfpreide ; die inzonderheid beftaan in het wel zuiveren der Ingeenten, het lugten van
hunne Kleederen , het beletten der gemeenfchap tusfched
Ingeenten, en hun die geen Pokken gehad hebben, enz .
Dit Plan, door den Heer Veirac, in zyne Verhandeling breedvoerig uitgewerkt, en hier dus kortlyk opgegeeven , heeft zeker zyne moeilykheden , om het in 't
work to ftellen . Zyn Ed . erkenc dit gereedlyk ; maar
zulks zullcn alle plannen, hier toe betreklyk, onderhevig zyn ; en dit van den Heer Veirac verdient, desniet .
tegenltaande, wel ernstig overdagt cc worden, van hun,
die
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die bet vermogen hebben, om hetzelve, of een gedeelte daar van, ter uitvoer to brengen . „ Men fla flegts
„ ernftig hand aan bet werk", (zegt daarom zyn Ed . in
bet flot der Verhandeling,) „ men Belle der Overheid
• bet nut deezer praktyk telkens voor oogen, dan zull en de zwaarigheden fpocdig opgcruimd zyn ; en niemand
• len
• zal zig immer beklaagen, bet zyne to hebben toegebragt, ter behoudenisfe van zoo veele onzer Medeva• brags,
• derlanderen , die anders in gevaar blyven , om 't getal
„ der flachtoffers van de woede der Natuurlyke Pokken
• to vermeerderen" .
NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN VLASVINK .

Voigens cl n Heer
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DE MOI, TEEILLARD,

den Heer

DE EUFFON .

Mcdefebryvet van

s de Natuur zelve, die de Vlasvinken by de Kanarien
gevoegd , en ze in de Rangfchikking daar ne .
yens geplaatst heeft ; uit kragte der overeenkomle tusfchen deeze twee foorten gelukt derzelver vermenging
beter dan die van eenige andere nabykomende foort met
een van beide, en 't geen eene nog trefiender overeenkomst aanduidt, beftaat hier in, dat de Vogeltjes,uit die
vermenging voortkomende, weder voortteelen, boven al
wanneer men zorg gedraagen heeft den eerften, een Mannetjes V1asvil k, met een Wyfjes Kanarie to laaten paaren .
Weinig Vogeltjcs zyn veelvuldiger dan de Vlasvinken ;
en nog minder zyn'er, misfchien,die zo veele goede hoedanigheden by elkander hebben : een aangenaame zang,
fehitterende pluimadie, een leerzaatne aart , en vatbaar
voor verknogtheid aan den Mensch : apes wat 's Menfchen aandagt kan trekken , en tot zyn genoegen toebrengen, is aan den ~lasvink gefchonken . Met dit apes valt
bet deeze Vogeltjes bezwaarlyk hunne vryheid to bewaaren : doch dit zcu nog bezwaarlyker vallen, indien zy,
to midden van de flaaverny waar in wy ze brengen, alle
de nauurlyke voordeelen, in volkomene zuiverheid, behielden . In de daad de fchoone roode kleur , waar mede
de Natuur den kop en de borst vercierd heeft, en in den
ftaat der vryheid met eeu beftendigen gloed fchitterr,
neemt
t J
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neemt allengkens af, en verdwynt welhaast geheel in on .
ze koutjes en vlugten ; nauwlyks blyven 'er, naa het
eerfte ruijen, eenige kentekens van over . Een enkel
voorbeeld van het tegendcel is flegts eene uitzondering
op den algemeenen regel der kleurvermindering .
Wat den zang betreft, wy verbasteren denzelven, en
Inaaken , dat hy, in ftede van de vrye toonen vol verfcheidenheids, die het Voorjaar en de liefde hem in den gor .
gel leggen, een gedwongen en geleend geluid flaat, flegts
gebrekkig herhaald, en waar in men noch de fraayheden
der kunite, noch de bekoorlykheden der Natuure, vmdt .
Men hceft het zo verre weeten to brengen, dat de Ma.rvink verfcheide taaien fpreekt, dat is to zeggen, eenige
Italiaanfche, Franfche, Engelfche, enz . woorden fluit, of
zelfs zomtyds vry duidelyk uitdrukt . Veele nieuwsgierigen hcbben opzettelvk eene reis van Londen na Kenfington gedaan, om den Vlasvink eens Apothekers to hooren,
die de woorden pretty Bay zeer onderfcheiden fprak : deeze woorden maakten al zyn zang, al zyn geluid : dit Vogelcje was twee of drie dagen, naa het gekipt was, uit het
nest genotnen, en hadt geen tyd gehad om den zang van
Vader en Moeder to hooren, en op den tyd dat het aandagt begon to verleenen aan klanken, waren de onderfcheidene klanken pretty Boy waarfchynlyk de eenige die
het hoorde, de eenige die het leerde naavolgen . Dit geval , gevoegd by verfcheide andere, van gelyken aart,
bewyst, mynes inziens, ten vollen, het gevoelen van den
Heer DAINES RARRINGTON(* ), dat de Vogelen geen inge .
fchaapen zangtoon hebben, en dat de wildzang, eigen aan
de verfchillende foorten van Vogelen, en de verfcheidenheden daar in, bykans , aan denzelfden oorfprong moeten toegefchreeven worden , als de Taalen der onderfcheide Volken en hunne verfchillende Tongvallen . De Heer
BARRINGTON berigt, dat hy, in de Proeven op dit ftuk
genomen , zich , by voorkeuze, bediend hebbe van een
jongen l7lasvink , een Mannetje , omtrent drie weeken oud,
wanneer dezelve vleugels begon to krygen, niec alleen
om de leerzaamheid aan deeze foort eigen ; maar tevens
om dat het zo ligt valle het Mannetje van het Wyfje zeer
vroeg to onderfcheiden : dewyl het Mannetje den buicenkant
(*) Phil. Tranfatf. Vol, LXII1 . p . 595,
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leant van eenige der Vleugelpennen geheel wit heeft, en
die van het Wyfje flegts wit gebuord zyn .
Het blykt uit de proefneemingen pan deezen Gel'eerden, dat de jonge Plasvinken door verfcheide foorten van
Leeuwrikken, en zelfs door een Pink uit Africa, bekend
onder den naam van Vengoline opgevoed, den zang hunner Ouderen Diet geleerd hebben ; maar wel then van
hunnen Leermeester : allcen hadden eenigen het roepend
geluid, gelyk by het noemt, eigen aan hunne foort, en
't geen Mannetje en Wyfje beide flaan, behouden : een
geluid, 't welk zy van Vader en Moeder kunnen gehoord
hebben, eer zy van dezelve gefcheidcn, en uit het nest
genomen werden .
Het is zeer twyfelagtig, of de Pink, by ons het Knew
lie, en door zommigen den grauwen Pink, geheeten,
cene verfcheiden foort uitmaakc met den Plasvink : want,
voor eerst, zyn de roode plekken, die de Mannetjes van
deeze laatfte foort onderfcheiden, niets minder dan een
beftendig kenmerk : dewy] ze, gelyk wy reeds opmerkten, in een opgeflooten ftaat verdwynen . - Ten tweedezz . Zyn ze zelfs geen uitfluitend merkteken, dewyl,
juen'er blyken van befpeurt in den Vogel, door BRISSON
befchreeven, als het Mannetje van den grauwen Pink
welk Mannetje de borstveeren in 't midden rood heeft .
- Ten derden . Doe( het ruijen deeze roode kleur
verfchicten , en voor een tyd bykans verdwynen : en neemc
deezen haaren gloed niet weder aan dan in het fchoonfte Jaargetyde. Ten vierden . Heeft C E S N E R to Turin, OLIN A to Rome, L I N N 1L U S to Stokholm, s E L O N
in Frankryk, en veele anderen, in hunne Landen, geene
dan roodkleurige Pinken gekcnd . Ten vyfden. Heb'ben
de kundigfte Vogelaars in Frankryk, die meer dan dertig Jaaren op de vangst van kleine Vogeltjes uitgingen,
nooit cen Mannetjes Pink gevangen I of dezelve hadt
dit roode levery, naar gelange van het faifoen, min of
meer fterk gekleurd ; en hier ftaat op to merken , dat men
daar to lande veel Grauwe Pinken in vlugten ziet . Tent
zesden . Zy zelve, die het beftaan van Grauwe Vinken
beweeren, flemmen toe, dat men bykans nimmer van
die Vinken vangt, boven al in den Zomer, 't welk zy
aan derzelver wantrouwenden aart toefchrvven . Voeg
hier, ten zevenden, by, dat de Roode en Grauwe Pinken,
wat het overige der Plumadie, de grootte, de evenredigheid
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held dcr deelen, dcrzelver gedaante, als mode in tang en
geaartheden, zeer naar elkander gelyken . Hier uit zullen
wy veilig mogen befluitcn, dat, indien 'er met de daad
Gr auwe 'Zinken beftaan , deeze zvn voor eerst alle de Wyfjcs, - Ten tweeden, alle de jonge Mannetjes van dat
liar vobr de maand October ; den tyd wanneer zy onderfcheiden heginnen to tekenen , --- Ten derden, die opgevoe l zyn in een vlugt, en in den gevangen ftaat het
rood niet hebben kunnen aanneemen, - Ten vierden t
die in 't wilde gevangen het rood vervolgens verlooren,,
Ten vyfden, die deeze fchoone kleur door ruijen j
ziekte, of eenige andere oorzaak, derven .
Naa dic alles, zal men zich niet zeer verwonderen, dat
ik deeze twee Vinken cot eene en dezelfde foort breng,
en den Grauwen aanmetk als cen toevallige verfcheiden=
heid, voor een gedeelte door 's Menfehen toedoen ontftaan, en vervolgens door de veroorzaakers ontkend is .
De Plasvinkmaaktzyn nest gaarne in de Wvnftokken,
van waar by ook den naam gekreegen heeft van den pink
der Wyngaarden, nu eens op den grond ; doch doorgaans
in de loocen, of op den Stam des Wyngaards zelve : ook
in Jenever- en andere boomen in de jonge takken , enz .
Men hceft my eene menigte van die nesten gebragt in do
maand May, zomwyle in July, en eons in September .
Zy zyn alle zamengefteld uit hairworteltjes , kleine blaad_
jes, met mosch vats buiten, met weinig veercjes, hairtjcs en veel wol van binnen . Nimmer heb ik meer dart
zes cytjes in een nest gevonden, in dat van de maand
September waren 'er flegts drie . Ze zyn vuilwit, met,
donker roode fdipjcs aan het dikfte cinde. De P'lasvinken
zetten zich doorgaans maar twee keeren tot broeden a
als men huts de eytjes niet ontneemt of ftoort ; doch,ti
indien dit het geval is, herhaalen zy het wel vier maalen .
Het Wyfje voedt de Jongen met de fpys in den krop
gereed gemaakc, die zy in den bek der Jongen uitftort .
Wanneer het broeden geeindigd, en het kleine gezin
opgekweekc is, vliegen de Vlasvinken by talryke benden
deeze beginnen byeen to fchoolen , op 't einde van Augustus, wanneer het hennipzaad ryp words ; in then tyd
heeft men 'er zestig in een flag gevangen, en onder dee_
ze zestig hadt men veertig Mannecjes . Zy blyven op
deeze wyze in Gene maatfchappy leeven den geheelent
winter : zy vliegen zeer digt in een, ftrykc alley to ge11 . D EL . DIENGELW, NO. 3,
H
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lyk neder, en kiezen ook to gader de vlugt, zy rustenop
dezelfde boomen ; en met den aanvang des Voorjaars,
hoort men ze geftaadig zingen . 's Nagts neemen zy hunne fchuilplaats in de Eiken . en Jok-boomen, die hunne
bladeren, fchoon verdroogd, niet hebben laaten vallen .
Men heeft ze ontdekt op Linden .boomen en Populieren,
waar van zy de knopjes pikten . Voorts leeven zy van
allerlei klein Graangewas , en zyn zeer op het zaad vat
Distelen, enz . gefteld . Zy onchoudcn zich dies onverfchillig op braakliggende landen : hun gang is huppelend ;
doch hun vlugt beftendig, en gaat niet met herhaalde
fchokken toe, als die der Mosfchen .
De zang der Vlasvinken words voorgegaan van eene
foort van voorzang . In Italie worden de U'lasvinken van
Abruzzo Oltra, en het Markgraaffchap Ancona, voor de
bests gehouden , om ze to leeren zingen . In Frankryk
Belt men algemeen vast, dat de wildzang van den rooden
V1 svink beter is dan die van den Gryzen, en dit heeft
grond : want de Vogel, die zyn tang gevormd heeft in
vryheid, en overeenkomftig met de innerlyke indrukzels
des gevoels, moot veel treffender toonen flaan, dan de
Vogel, die zonder voorwerp zingt, alleen om zich van
verdriet to ontheffen, of door de noodzaaklykheid om
zyne werktuigen tot den zang to bezigen .
De Wyfjes zingen niet, noch leeren zingen ; de oude
Mannerjes, met het net of op eerie andere wyze gevangen, neemen de lesfen, welke men hun geeft, niet aan
de jonge Mannetjes-, uit het nest genomen, kunnen alleen opgevoed en geleerd warden . Men kweekt ze met
Haver, Gort en Raapzaad, in melk of zuikerwatcr geweekt . 's Avonds by het kaarslicht fluit men hun voor,
wel zorg draagende om het nauwkeurig en onderfcheiden
to doen : zomtyds neemt men ze, om beter to vorderen,
op den vinger, houdt ze voor een Spiegel, war in zy,
hunne gedaante befchouwende, meenen een anderen Vogel van hunne foort to zien : welhaast verbeelden zy zich
deezen to hooren, en dic bedrog brengt een nayver
voort, zy zingen fterker, en maaken wcezenlykc vorderingen . Zommigen geeven voor, opgemerkt to hebben,
dat zy beter in cen klein dan groot kooytje zingen .
Het voedzel, 't welk best voor hun is, duidt hun
naam genoegzaam aan ; zy_ worden Vlesvinken geheeten,
om dat zy het Lynzaad boven al beminnen : men geeft
u ook Spelt ., Raap-, Hennip . en hoolzaad, en dat van
Slaap-
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Slaapbollen : fchoon dit laatfle, hun allecn tot voedzel
gL&even, volgens CF-Sr ER, hun blind maakt ; van tyd tot
tyd biedt men hun eenig Amandelbrood, gemaalen Ilaver,
zelfs cen weinig zouts, aan : dic alles met voorzigcigheid vermengende en verwisfelende . Zy breeken de kleine graankorrels met den bek, en werpen de fchil been :
weinig Hennipzaad moet hun gegeeven worden : dewyl
dit hun to vet maakt, welke vecheid den dood verhaast,
of ten minflen hun in bet zingen hinders . Ze dus opvoedende, kan men ze niet alleen de airtjes leeren, welke
men verkiest, maar bun ook zeer tam en gemeenzaam
rnaaken . OLINA raadt bet zeer aan , hun voor koude
to befchutten : ook zal bet noodig zyn hun eeten, drin .
ken en kooytjes zuiver to houden ; Met alle deeze
voorzorgcn kan men ze vyf of zcs , of zelfs, gelyk enkele
voorbeelden aanwyzen, veel meer faaren houden . Zy
kennen hunne Oppasfers, en hebiien 'er eene verknogtheid
aan, geeveh hun de voorkeuze,en zien ze aan met een teder oog. Men kan ze, wanneer men misbruik wit maaken van hunne leerzaamheid, verfcheide ongemaklyke
kunstjes leeren ; zy doen dic even goed als de Putters .
Zy beginnen to ruijen omtrent de hondsdagen, of zomtyds veel hater . Een Vlasvink, en een Inlandfche Kanarievogel, begonnen eerst in de maand October ce ruijen : zy
hadden cot zo lang gezongen, en hun zang overcrof lien
van alle andere in dezelfde vogelvlugt, en dit zeer laat
ruijen ping fchielyk en zeer gelukkig toe .
De Vlasvink behoort onder de Vogelen, die in bet fluf
wroeten, men zal derhalven weldoen met hun zand to
geeven, en 't zelve van tyd tot tyd to vernieuwen . Ook
bebben zy water noodig : want zy zyn zoo wel op baaden , als op in 't flof wencelen , gelleld . De geheele langte van den d7lasvink is vyf duimen en cenige lynen : by
heeft by de negen duimen vlugt : de bek haalt vyf lynen ; de flaart twee duimen, is eenigzins gevorkt, en
fteekt een duirn buiten de vleugels uit .
In bet Mannetjc is bet bovenfle van den Kop en de
Borst rood, de Hals en bet Onderlyf roswit, van boven
kascanje bruin , bykans alle Vleugel- en Staartpennen zyn
wart met wit gehoord', waar door de digtgeflaage vleugels een witte fire-p vormen, evenwyd ;g met de pennen ; doorgaans heeft bet Wyfje geen rood, gelyk wy
bier boven reeds to kennen :;oven ; doch in de pluimadie
op den rug meer onderfcheidenheids dan bet Mannetje .
H 2
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IIET HERINNEREN VAN, EN OP NIECTW VERLANGEN
NAAR, DE VERMAAKLYKHEDEN VAN EEN AANGENAAM
BVITENVERBLYF .

A
anminnige vlakten, verrukkende Velden, zagthobbeJL -3L lende ftroompjes, die het vermakelyk A
burg
omringt ; wanneer zal het m y weer gegund worden

, uwen
vrugtbaren , uwen ryk bebloemden grond to betreden ;
wanneer zal her my gebeuren, dat myn gezigt weder ge •
itreeld word, door uwe hartinnemende, door uwe betoverende bekoorlykheden ? -- Wanneer zal hec my eens
weer gegund worden, het hart verrukt to mogen voelen
door uwe uitlokkende vermaken ? - Zou hec eene heimelyke Toverkragc zyn, die op alle myne zinnen zodanig werkt dat ik zo dikwils het aangenaam vermaak nog
meen to fmaken, 't geen gy my , eenigen tyd geleden,
in zo ruim cenen overvloed gefchonken hebt . --- Dan,
hoe verdrietig is bet bedrog , dat my eene ryke verbeelding
maar al to dikwils fpeelt, als ik my dan inderdaad, helaas 1 beroofd vinde van alle uwe aanminnige, uwe zielftrelende vermakelykhedcn .
Verkwikkelyk en
fraai aangelegd A
burg, wanneer zal ik weer then
zoeten wellust mogen fmaken, waar mede gy my bet
hart zo ftreelend wist aan to doen ? -- Wanneer zal ik
my onder de digre en koele fchaduwe van uw liefelyk
Prieeltje mogen verkwikken? wanneer zal ik my verfrisfchen mogen door het . koele van uwe digt in eengevlogten blaadjes, waar door de zon met hare fekende ftralen
niet kon hedndringen? wanneer zal ik in uwe opgaande
Elzen, in uwe gekruinde Yen, of in uwe taaje wilgen,
den hartverrukkenden wildzang, de zoetluidendtte toontjes, hooren verheffen ? of eenen listen Zefirus zagt door
derzelver tedere en fchommelende blaadjes hooren fpelen ?
--- Wanneer zal ik uwe vermakelyke boschjes van duizend verrukkende zangtoonen hooren fchateren? - of
in uwe wyde vlakten den zoetzingenden Lecuwerik, de
lust op ligte en trillende vlerkjes inroejende, zyne onafgebroken zangtoonen hooren verheffen ; al zingende uit
de hoogtewedr nedr zien dalen, en zi c h verfchuilen in
do
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de vet begraasde weiden ? - Wanneer zal ik wear in
uwe klare, in uwe kristallen ftroompjes, die zo helder
als een fpiegel zyn, de bruingefchubde Vischjes by duizenden zien door elkanderen fpartelen ? - Wanneer zal
ik den fchoonen Goudvisch zich in uwe Vyvers, op de
oppervlakte des waters, in de zon zien bakeren, en al .
le zyne fchoonheden ten toone fpreiden? - Wanneer
zal ik my geftreeld mogen vinden, door uwe verrukkende Vergezigten, waar bet oog niet t'einde rakes
kan ; alwaar de verafgeplaatfte voorwerpen zich verduisteren als in eenen flauwen nevel, en zich flegts als
eenige fchemeringen opdoen ? - Wanneer zal ik de
pikzwarte, en briefchende Paarden ; in de malfe weiden,
rondom u zien heen en weer draven - of de bonte Osfen en geplekte Koeijen wyd en zyd zien Brazen ; 't
welk een gezigt uitlevert, dac rcvens in den boezem
Wanneer
verwondering en erkentenis verwekt . •
zal het my gegund worden, in de wyde vlakten, in de
bogtige Velden, de wollige Schaapjes den jeugdigen en
malfen klaver to zien affcheren , en hier en daar de welige kudden to zien grazen, die zich, even als hobbelende golfjes, door elkander bewegen ; en vrolyk dartel
huppelende, aan het oog een verrukkend gezigt verle .
burg ,
nen? - Wanneer zal ik, 6 vermakelyk A
de balzemryke geuren uwer welriekende Bloempjes mogen inademen? - Wanneer zal myn gezigc weer ge .
ftreeld worden door eene mengeling van duizend koleuren, zo fchoon voor het keurigfte gezigt, dat de na .
tuur zich hier geweld fchynt aangedaan to hebben, om
al wat geurig, al wat balzemryk, aangenaam en fchoon
is, in eenen engen kring to befluiten? -- Wanneer zal
ik weer eens eene verbazende menigte witte, bontgefpikkelde en veelkleurige Kapelletjes op uwe w elrieken .
d e Bloempjes zicn afkomen ; om, door derzelver balzemende geurcn, en zagten honing, veTkwikt to worden ; terwyl zy vast dartelende rondvliegen, over de
bloempjes been fcheren, en zomwylen op dezelve neer
ftryken,
, om alle hunne fchoonheden aan het verwonderend oog ten toone to fpreiden ? - of gehele benden van rondfnorrende Infekten, van nyvere en ronkende I3ytjes, zien komen aanzetten, om hier eenen ryken
voorraad van vloeibaren, en ftrelenden honing to koinen
upzamelen ; om tot hun voedzel, en tot zo veelnuttig en
heilI1 3
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heilzaam gebruik voor Vee en Menfcl en in hunne voorraadkameren to vergaderen ? - Wanneer zal ik weer de
blyde aanfchouwer mogen wezen, van alle dcze uitlokkende bekoorlykheden der milde natuur, en van duizend
anderen, door my nict opgehaald? - Wanneer zal hoc
my gegund worden , om in dit alles zo veel genoegen ,
zo veel vermaak, to mogen genieten, en my het hart
op de gevoeligfte, op de trefhendfle, de allerflrelendfie
wyze getroffen to voelen? ---- Ja, wanneer zal het my
gegund worden al dat zoet vermaak to mogen genieten ,
to mogen delen met de beste myner Vrienden?
Wanneer zal ik met de tederfte omhelzingen u , myne
Hoe verwaarde Vriendcn, mogen ontmoeten'1
rukkend, hoe hartftrelend waren weleer onze onderlinge vermaken, als wy zamen, met een opmerkzaam oog,
die wonder- en fchoonheden in de natuur gade floegen !
Ilk herdenk nog vaak alle de vermaken , het genot
uwer guile v riendfchap .
l k herdenk nog met ecn
hartftrclend genoegen al het nut onzer bycenkomftcn ,
waarmede wy aldaar den tyd, helaas! maar al to vlugtig
voor ons , veel to fchielyk voorhy gevlogen, en eons agter den rug zyndc nimmer to herroepen, zo vaak gefleten hebben- k herinner my nog met welk cen
ftrelenden Wellust wy, in het vriendelyke by elkanderen gezeten, ons onfehuldig vermaakten ; 't zy dat
wy den al to vlugtigen tyd doorbragten, in aangena,ne
gei'prekken ; of dat wy, onder het wandelen, alle onze
zinnen voelden aangedaan, door de bekoorlykheden, welburg oplevert .
Ik
ke het vermakelyk A
herinner my nog, hoe wy met den Hengel, of met den
Zegen het fchuwe Vischje gingen belagen ; dat zich, ons
pogende to ontvlugten, bekneld voclde in de ]ooze, in
de bedriegelyke nor ten ; welken wy, dezelven ophalende, gevuld vonden met zilver gefchubde Baarzen, met
a•o odgevinde Voorn, met ftcrke, fcherpgetat.d e en fnellyk voortfchietende Snoeken ; - met allerhande zoort
van Visfchcn , die door hun gewigt de dunne dradcn der
netten drcigdcn van con to fcheuren . ---Of hoc wy het
oog licten weiden over de uitgeflrekte bekoorlyke Velden ; die Diet flegts met allerlei Vee vervuld waxen ; maar
in welken ook de blyde Wildzang atom zyne galmende
toontjes verhcfte, en ons het hart ftreelde door eon na- . Hier
t:'tiarlyk, door eon zoecluidend, Veldmuzyk .
z :~.
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zagen wy den wapperenden Kieviet over haar nestje en te .
dere jongen fcheren ; toonende eene anstvallige bekommering, eene waakzame zorg, en de teerhartigfte gene enheid voor haar kroost . Treffende bewyzen van Liefde!
weaken menige ongevoelige Moeder , op het gezigt, een
blos van fchaamte op de wangen behoorde to werpen .
Daar hoorden wy de Tuureluur zvne item verheffen ; en
de fnelviiegende Daakjes, of in de hooge Lugt, of aan
de waterkanten, beurtelings elkander aanlokkende, toe
.
fluiten : terwyl de fchaterende Leeuwerik, buiten het
bereik van ons gczigt geftegen, op trillende vlerkjeshangende,ons onthaalde op zoete en onafgebroken gezangen .
6 Vcrriikkelyk A
burg! ach, wanneer zal
stet my weer gegund worden alle die, en nog meer, vermaken to genie ten, onder het byzyn myner Vrienden !
- Vrienden , zo gul, en in wier aangename tegenwoordigheid 1k eeneverrukking,fmaak, waar van myne zwakke
pen geene behoorlyke befchryving geven kan . - Ach !
dat die 'vermakelyke ogenblikken eens wedrkeerden, en
niet zo haastig voorby vloden, als voorheen! -- Die
hartftrclende oogenblikken , helaas ! ons wel fchielyk
ontvioden ; - maar die nochtans al dat zoet met zich
bragten , waar door wy onderling, in ooze aandoenelvlce
boezems, een genoegen genoten, dat naby aan de volMogte ik myne wenfchen eens
maakthcid kwam .
vervuid krvgen, na verloop van eenige flepende maanden, die wel fchielyk voorbygaan ; dog haren loop fchynen to vertragen, wanneer men reikhalzend verlangt,
dan zou ik die aangename plaats weer befchouwen, naar
welken myn hart haakt, daar ik zo veel genoegen ge .
fmaakt hebbe .
Dan zou ik, by het zagt hobbelen der kristallen wateren gezeten, my lustig vermaken,
mer de befchouwing van zo vele bekoorlyke fchoonheden der natuurc ; dan zou ik in myne ziele de zagrfte
aandoeningen weer voelen herleven ; terwyl ik de ftrelende weste windjes met het goivend zilvernat zag fpelen ,
dartelende op de hobbelende baartjes .
Dan, ja
dan, zoude ik, met myne Vrienden, op de onfchuldigfte wyze, zo vele vermaken, zo vele bekoorlykheden
burg! - Dan
van u genieten, 6 aangenaam A
tens zouden wy ons gezigt geftreeld voelen door uwe vcrmakelvke wandeldreven ; door uwe welaangele de Perken, beplarit net laagftairnn i~-, v vrugtboomen ;
die,
f1 {
wan-
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wanneer zy ryklyk met fruit beladen zyn , de tong , in
den later Herfsttyd, op hunne fmakelyke vrugten on-,halen . Dan weer zouden wy ons vermakeu met de btfchouwing uwer fmakelyke Abrikozen , die, agter de grocne blaadjes, door de heete 7onnefiralen gekoesterd,
blozend tegens den heten heining hangen ; - en der
verfrisfende Perzik, wier gloeiende kolcur bet purper
der Voritelyke hoven, en wier zagtftrelende fmaak den
geurigften NNedar, in gouden fchalen, aan een Koninglyken disch, ingefchonken, zo ver overtreft, als de gloeiende zonneglanzcn bet fiauwe licht der bloke Maan to
boven gaan . In die fmakelyke vrugt to zien zwellen ,
zouden wy ors vermakeu ; terwyl dc Ickicere Kcrs vast op
zyn fteeltje hangt to bloozen ; daar de geurigeBloempjea
inmiddels bet gezigt onthalen, op eeffe fraaije mengeling
van allerleie kleuren ; en den reuk ftrelen met hunnen
balzemgeur ; zo verkwikkelyk voor bet gezigt, zo allerftrelendst voor den reuk, als een teug waters wezen kan
Dan zouden wy
aan eenen aamegtigen Reizigcr .
onthaald worden op de hloedzuiverende en verkoclcnde
Aardbei ; die, versch geplukt , hot gebemelte ftreelt met
Karen kruidigen fmaak ; en die, by duizenden aan de ligc
buigende rankjes hangende, door hare aangename vertooning den lint opwekken, om met hare Iekkernyen
bet gehemelte to firelen . 6, Hoe vecle ver,raken heb .
ben wy genoten, als wy op den vricndelyken Disch de
blanke Baarzen zagen pranken, die de tong vergasten,
terwyl hot finakelyk Druivennat in de kelken fehuimde.
~---- Of wanneer wy, op bet aannaderen van cenen
fchoonen avond, vcrgenocgd en we' to vreden, by elkanderen zaten , en , door cen gezigt van duizend onderfcheiden voorwerpen, onze zinnen geftreeld voclden ; terwyl
de heldere Dagtoorts vast naar de westerkim daalde ; de
liefelyke, de verkwikkeiyke avondftond, met fchemerwakkerende vlerken, alt bet oosten opkwam, en eenc aangename en verfrisfende koelte over bet halve wereld .
rond begon to fpreiden .
Of, dat wy, in do vroc .
gere namiddaguuren, om de hete zonnefiralen to out
wyken, , ons plaatften, op een der groene Bankjes van
bet lommerryk en koel Prieeltje, dt welk, door vier
openingen, het gezigt den vryen toegang op den aangenamen Tuin verleent ; en dat ons tegens bet verrukkendsc
gezigt op de in 'c verfchiec z ;ch vertoonende Stad, en
de
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de omliggende vermakelyke Landftreek , aanbied.
Dan zaten wy vaak vriendelvk to kouten, pryzende
onder elkander hct verkwikkelyke van eenen fehaduwryken en koclen lommer , die ons , tegens de brat .
dende lugt befchuttc, en ons eene aangename verHoe verhieven w y dezen
frisching toebragt .
Lommer, om zo to fpreken, boven alles, wat in den zomer aangenaam is! Hoc verrukk~nd is het, als dan de
irelende westc_ windjcs zagtlyk door het fehommelend
loof to hooren ruifchen, en met de ligt bewegende, en
ritzelende blaadjes, to zien fpelcn! - Ach, welke verrukkende, - welke zagte en ftrel nde aaradocningen
kan dit aan eene peinzendc ziel fchenken !
Hoe
zagt - hoe teder is bet ftil riczelen en bewegen der
Blaadjes ; - welke aandocnclyke denkbeclden worden
bier door in ecnen gevocligen boezem
Dan,
vergeeffche verbeeldingen , die my eene iedele fchaduwe vertegenwoordigen voor het genot van de zaak zclve . Aanminnige gedagten nochtans, ontvlugt my
daarom niet to fchiel~'k : gy wcrkt nog op zommige
ogenblikken eene aangcnamc, cene verkwikkelyke ftreling in mynen aandoenelyken boezem .
Edoch, wanneer zal bet my gegund worden', nict flcgts
in verbeelding, maar dit geluk wezentlyk, to geniccen?
--- Wie weet, hoe ver die tyden van vcrmaak nog afwezig zyn .
Hoe lange lean bet nog duuren , eer ik
in de armen myner Vrienden ontvangen worde ; ecr ik zo
vele vermakclyke ogenblikken met' bun flyten moge.
--- En hoe onzeker zyn veelal de dingen dezer wereld !
- Duizend wisfelvalligheden kunnen zich tusfchen,bei_
den werpen, die ons de gelegenheid ontnemen om bet
Bind onzer wenfchen to erlangen .
En hoe fchiclyk
ontvlugt ons dan nog, maar al to veel, de genieting pan
de allerwenschbaarfte zaken ! - De ogenblikken vliegen dikwils zo fnel voort, als onze gedagten, en to helyk met dezelve verdwynt al ons genot . Dan, mogclvk
zal die tvd wederkomen, fchielyk komen ; mogelyk
nadert reeds met fnelle fchreden bet ogenblik, waarop ik
mynen wensch zal erlangen ; en my in bet gezelfchap
myner Vrienden zal vermal en, gelyk in voorige dagen .
Grocit dan intusfchen wezig op, gy kocle, en fchaduti Tyke Boomers!
Dat uwe bladen zich dichr „t

11 5
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cen voegen, en uwc teere takjes zich door elkanderen
ftrengelen ; op dat bet zoetzingend Gevogelte onder dezelve fchuilplaats vinde, om zyne kunttige nestjes in veiligheid daar onder toe to ftellen !
En gy, 6 lommerryk Prieelrje, laat uwe verkwikkelyke Blaadjes niet
vroeg afvallen ; of dat gy , dezelve verloren hebbende,
weer haastig met een fris en jeugdig groen moogt omhangen worden ; op dat gy telkens, van tyd tot tyd, nieuwe en verfche verkwikkelvkheden moogt aanhrengen !
Dat dan ook uwe nieuw geplante Boschjes, 6 vermakelyk A
Welk eeburg, welig grocijen .
Grocit welig verkwikne aangename verbeelding'.
kelyke Boschjes! Wy zullen mogelyk eerlang
door uwe welaancelegde dreven wandelen ; ons onderling in dezelven onfchuldig vermaken ; uwe aangenaam .
heden roemen, en vooral bet verkwikkelyke uwer koele
fchaduwen verheffen !
Dan zal de wildzang in de
toppen uwer boomen uwen lof vermelden ; bet bly Ge .
vogelce zal van het eene takje op bet andere fpringen , en
van den ecnen boom in den anderen overvliegen .
Onder bet digte loof zullen de fchuwe Voelcjes
g
zich
verfchuilen, tegens de roofzieke klauwen van eenen
Hier zullen zy in veiligverfcheurenden Havik !
heid woonen , en hunne tedere Eiertjes ongettoord uitbroeDe Jongen zullen den zang hunner Ouderen
den .
volgen, en zich met hun verenigen, om den lof van
alle uwe bekoorlykheden met eenen ecnparigen toon aan
to heffen !
- Ik brande van verlangen , om van dic
alles oor- en ooggecuige to wezen .
C. V. D. G.

VERHAAL EENER GEDENKWAARDICE ONTMOETING TUSSCHEN
KONING CAREL DEN 11 EN GEORGE DOWNING , Schildknaap, Afgezant van OLIVIER CROMWELL, in de Ver cenigde Nederlanden ; opgefteld door Mr . LOCKBART, Schryver der Memoirs of Schotland, en
gedrukt in the Antiquarian Repertory .
190 vereenkomftig met onze opgavc van den anrt onzes
„
Mengelverks , in de Voorreden onzcr Algemeene
„ Vaderlandfche Letter.oefeningen, twyfelen wy flier oni
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aan de bovengemelde Ontmoeting , eene plaats in to
„ ruimen . "
't Is zeer vreemd, dat, order zo veele gevaaren waar
aan Koning CAREL Dr 11 zich vondt blootgefteld, en uit
welke by op eene wonderbaare wyze gcred werd, noch
Lord CLARENDON, noch geen ander Schryver , my bekend,
eenig gewag maakt van eene zonderlinge Onc , noeting hem
in Holland bejegend ; dezelve droeg zich op deeze wyze toe .
De Koning, zich to Brusfel bevindende, hadt begeertc
om zyne Luster de Prinfes van Oranje to zien , en befloot zulks to doen : doch zich in
vindende om die reis op de heimlyk(te wyze of to leggen, ontdnkte by zyn oogmerk vol(trckt aan geen mensch .
-- By beval
FLEMING, een Kneac des Graaven
van wIGTON, die in zyn diensc was, cn aan wiens trouwe
, noch toen, noch naderhand, iets in 't minfte twyfelheimlyk cen paar goede Paarden to bezorgen, en dezelve gereed to houden op een zekere plaats en tyd,
den volgenden avond, door zyne Majefteic heftemd ; en
dat FLEMING, alieen, by dcezc Paarden zou blyven, tot
by den Koning vernanl . De Koning aging na bed,
kleedde zich vervolgcns weder aan, en ging hcimlyk uic
een agterdeur, allcen cen brief laatende leggen aan eenige zyner Bedienden, op welken by vercrouwde, met
berigt , dat by vertrokken was voor cenige weinige dagen, en beval dat zy zyne afweezigheid zo geheim als
rnogelyk zouden houden , met voor to wendcn dat by onpasfelyk was ,en kwam,dit verrigt hebbende, to beftemde plaatze, waar by FUMING , volgens affpraak , met de
Paarden vondt . Toen ontdckte by FLEMING zyn oogmerk, om zyne Zuster in 's Graavenhage to gaan zien, en,
zonder de gevaaren aan welke by zien blooxftelde in a ;;c
to neemen, vertrok by dus met deezen allcen, en nam de
reis, langs de minsc gebruiklyke bywegen ; het derwyze
ichikkende, dat by 's morgens ten zes uuren in 's Graar •enhage kwam, en ftecg of by een zeer gemecne herberg in een afgelegen hock, waar by wel wist dat nieinand hem zou kennen in deeze vermomming . k -ly vaardif;de FLEMING terftond af, om aan zyne Zuster to berigten waar by zich bevondt, en bet aan haar over to liaten , om de wyze, waar op by haar zou zien , zonder be.end to ii orden , to beraaincn .
]
F LE„
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FLEMING, zyn last, in zeer korten tyd, (in minder dan
een uur,) volvoerd hebbende, was niet by den Koning
wedergekeerd, (dien by vondt ter plaatze waar by hem
gelaaten hadt, en by fteeds alleen geweest was,) of een
onbekend Perfoon kwam in, en vroeg den Hospes, of 'er
geen twee Franfchen, dien morgen , aan zyn Herberg waDe Hospes antwoordde, dat 'et
ren afgefteegen ?
twee Perfoonen gekomen waren ; doch dat by niet wist
uit welk Land . De Vreemdeling verzogc hem bun tc
zeggen, dat by bun wilde fpreeken : deeze dit gedaan
hebbende, ftondt de Koning ten uiterften verfleld ; doch
des niettegenftaande wilde by den Perfoon zien, FLEMING
kantte 'er zich tegen aan , maar de Koning bleef by zyn
ftuk, en de Perfoon werd binnen gelaaten ; by vertoonde
een oud eerwaardig Man, met een langen gryzen haard,
met een gemeenen grauwen rok gekleed ; den Koning
aanziende en toefpreekende, verklaarde by, dat by dc Per .
foon was, dien by verlangde to fpreeken, en dat, geheel
alleen, over zaaken van aanbelang . De Koning denkende, dat bet misfchien een boodfchap van zync Zuster
was, en nicuwsgierig om den uitflag van dit vreemd
voorval to verneemen, verzogt FLEMING to vertrekken,
't geen deeze weigerde, tot de Koning hem ter z y de
Dam, en verklaarde, dat by geen gevaar zou loopen van
zulk een oud Man, tegen welken by wel op mogt, en
belaste htm to gaan .
Zy bevonden zich niet alleen, of de Vreemdeling hoot
de dour, (dit deedt den Koning denken dat 'er iets euvels mogt gcbeuren,) doch de Vreemdcling viel op z y .
n e knien neder, deedt zyn zeer kunfig gemaakt masker
af, en ontdckte dat by Mr . DOWNING was, (naderhand
bekend onder den naam van Sir GEORGE, en Afgezant des
Konings by de Staaten, naa zyne herftelling,) toen Afgezant van CROMWELL by de Staaten, de Zoon van zekeren DOWNING, een Leeraar onder de Independeaten, die
zommige Leden van het Parlement vcrgczelde , na
Schotland gezonden, om zich tegen den Koning to vereca
nigen, en zich een zeer werkzaam en geweldig Vyand
van de Koninglyke Familie hetoonde, gelyk to zien is
in Lord CLARENDON's Gefchiedenis,
De Koning, zo als wy ons gereedlyk kunncn verbeelden , ftondt niet weinig verfteld over deeze ontdekking ;
doch DOWNING liet hem gQen tyd tot bedenkCn, hem on .
Inid-
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middelyk, op de volgende wyze, aanfpreekende : by hoopte dat zyne Majefteit hem alles zou vergeeven wat by
gedaan hadt , geduurende den tyd des Opflands, tegen
's Konings belang ; hem verzekerende, dat, fchoon by
thans in dienst was van den Ryksoverweldiger, by zyne
Majefteit een zo goed hart toedroeg als een zyner Onderdaanen , en wilde, als de gelegenheid zich aanboodt,
alles ten zynen dienfte waagen, en hoopte zyne Majefteit
van zyne opregcheid to overtuigen . Maar, eer by de
oorzaak van zyne komst vermeldde, moest by 'er op
ftaan, dat zyne Majefteit hem heilig beloofde het voorgevallene niec to zullen melden aan FLEMING nosh aan iemand anders, tot het CODE behaagde zyne Majefteit de
Kroon weder to geeven, wanneer by de geheimhouding
niet langer begeerde, fchoon by de belofte van zyne
Majefteit moest hebben , dat by hem zelf dan niet zoii
vraagen of van hem de ontdckking verwagten , hoe of
wanneer by tot de kondfchap kwam, dat de Koning zich
De Koning dii.ftaatlyk beloofd,
hier bevondt .
en de geeischte voorwaarden aangegaah hebbende, voer
DOWNING voort ; zeggende : dat zyn Meester de Ryksoverweldiger, nu in vrede met de Hollanders zynde, en
de Staaten zo geneegen, om hem alles, wat by begeerde, in to willigen, in de uiterfte geheimhouding, om dit
to beter to doen gelukken, eeu verdrag hadt aangegaan ,
in 't welke zy, behalven andere dingen van weinig aanbelang, toeftemden, dat, hint inde, en dit was de hoofdbedoeling der onderhandeling, zy zich zouden verbinden, om den Perfoon zyner Majefteit to vatten, en over
to leveren aan den Ryksoverweldiger, indien deeze, ten
eenigen tyde, by Coeval, het waagde op hun Grondge.
bied to komen, als zy des verzogt wierden door iemand
uit zyn naam . Dat dit verdrag, getekend door de Staaten, en na Londen gezonden, gisteren morgen was to
rug gekomen , gister avond geheel geflooten, tusfchen
hem en een heimlyk Committd der Staaten . Hy toonde dat zyns Meesters verftandhouding zo goed was,
dat het hierzyn zyner Majefteit hem zou getoond
worden ; en indien by het verzuimde hem to doen vatten, zou zyn Meester het zeer kwaalyk neemefl ; 't~ geen
hem ongetwyfeld het hoofd zou kosten, en zyne Majefteit berooven van eenen getrouwen Onderdaan . En ,
begeereande de ellendige gevolyen to voorkomen , die
plaats
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plaats zouden grypen , als her ontdekt wierd dat by d:Iar
tegenwpordig was, hadt by beflooten hem to verwittigen van her gevaar, waar in by zich bevondt, en uit
vreeze van ontdekking zich zelven vermomd ; vast he looten hebbende niemand her geheim toe cc vertrouwen .
Hier op ftelde by voor, dat zyne Majefteit ter(tond zyne Paarden moest doen zadelen, en met alien mogely_
ken fpoed van her Grondgebied der Staaten vlieden : dat
by zelve na huis zou keeren, en , ondcr voorwendzel
van ziekte, langer dan naar gewoonce , to bedde blyven ; dat hy, oordcelende dat zyne Majefteit verre
genoeg was om niet agterhaald to worden, na de Staaten zou gaan , en hun verwictigen , vcrftaan to hebben
dat zyne Majefteit in den Haage was, en verzoeken dat
by mogt gegrcepen worden , volgens de voorwaarden
van bet laatst geflootene verdrag ; dat by wilt zy zc,uden daar aan voldoen, en na de aangcduide plaats Zen'
den : maar, bevindende dat zyne Majeftcic verre gcnoeg
verreisd was om men gevaar to loopen , zou by voor.flaan des geen meer gerugts to maaken , ten einde dit
bet verdrag niet mogt ontdekken , en belptten dat zyne
Ivlajefteic vervolgens in hunne handen viel .
De Koning volgde terftond den gegeeven raad, en
DOWNINC,na huis keerende, deedt alles, volgens de genomene affpraak, en 't geen by gefpeld hadt gebeurde .
Zyne Majefteic dus dit c'reigend gevaar ontkomen zynde, hieldc zyn woord heilig, nimmer iets van deeze
gebeurcenis meldende dan naa zyne her(telling ; by zogc
toen ook niec to wcetcn to komen, hoe DOWNING van
zyne aankomst kondfchap gekreegen hadt, fchoon CAREL DE II dikwyls betuigde dat het eene verborgenheid
was : en by in geenen deele kon denker., dat FLEMING
hem aan DOwNINC zou ontdekt hebben : want, behalven
dat hy, zo fchielyk van zyne Zuster to rug komende,
daar toe geen tyd hadt, was DOWNING bykans ce gelyk
met FLEMING aan zyn Logement .
Deeze gefchiedenis is verhaald door veelen die gemeenzaam waxen aan her Hof van CAREL DEN II , en byzondci
door den Graave van CROMARriE, die vcrmeldt, dat hv,
bet eerIte Jaar na de herftclling zyner Mr iefteit, met den
Hertog van ROTHES en verfcheidc andere Schotten van aanzien, 's avonds met den honing in cen vrolyk geze ;fch-ip
zitteAde, alien klaagdcn over ecn onvocglyk gefprek,
[CIA
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ten opzigte van de Schotten, in het Parlement, door
DOWNING gevoerd : 't geen zy oordeelden dat van zyne
Majefteit zo hoog moest opgenomen worden , dat by
deezen van 't Hof verbande, en zyne gunstbeWyzen introk . De Koning antwoordde, dat by de taal, door
DOWNING gevoerd,niet goed keurde, en hem deswegen
zou beftraffen ; dock v erder kon by niet gaan , uit hoofde van het gemelde voorval, 't welk hy_ , gelyk bier boven,verhaalde ; dic maakte zulk eenen indruk op alle de
aanweezenden, dat zy het gedaane hem vergaven, en
IIOTHES verzogt de vrvheid om DowNINC,'S gezondheid met
en boorde volletje to drinken .
DE STUDENT .
(Uit de Esfays van den Eerw .Mr. ENOx.)
nlangs ontmoette 1k, toevallig, een' myner geweezene Medeftudenten , met wien ik , cer het leevenslot ons van elkanderen
feheidde, zeer gemeenzaam verkeerde. „ Zeker," fprak ik by my
zelven, „ by is 'tl
Maar , helaas! hoe zeer veranderd l
• Bleek , vermagerd , met diep gezonke dofftaande oogen , is dee• ze ze myn oude Medeftudent, wiens bloozende kaaken en vrolyka
• houding gezondhcid en geluk fchilderden? Wat mag myn ar• men men Vriend in zulk een deerlyken ftaat gebragt hebhen? Eene
• onmaatige Leevenswyze --- eene zwaare ziekte -- heeft zy• ne jeugd doen verdwynen, en een' vroegtydigen ouderdom
• '1'erwyl
hem op dendeeze
halze gedagten
gejaagd :' in my omgingen, liep by my voorby
zonder zich met my op to houden . Fly fcheen , in de daad, zo
diep in gepeins, dat by op de voorwerpen rondfom hem geen agt
floeg . Myne nieuwsgierigheid en de oude vriendfchap drongen
my to fterk om hem to Iaaten Inopen, zondLr eenig berigt van zynen toeftand gekregen to hehben . lit agterhaalde hem terftcnd,
by herkende my niet, en teffens myne verbaasdheid over zyn to
genwoordig voorkomen bemerkende, voer by dus voort met de
oorzaak daar van to vermelden .
„ Gy weet, myn Vriend, dat ik de fterkfte drift gevoelde orn
Lettereere in to leggen, en teu eenigen tyde den roem van een
geleerd Man weg to draagen . Gevlcid door myue Vrienden, op
de School aangemoedigd, hield ik my verzekerd, dat ik de loopba,n der vermaardheid opftreefde, en wydde met at de .yuurigheid
pens Yveraars alle myue uuren aan de Geleerdheid, 1 ;inderlyke
ronanaaken hadden voor my niets bekoo elyks . Ben Boek was myno
O
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ne eenige uitfpanning, myn bettendige medgetel,- en nimmpr vrat
ik zonder, of ik moest- bezig zyn met zelve iets op to ftellen . Geduurende myn verblyf op de Academic, bragt ik den tyd, die myne meeste Medeftudenten aan Plaifer-partytjes opofferden, door in
opcnbaaie Boekeryen , die fchatkanlers van oude Letterkunde . Ik
bemerkte de dwiasheid der Schoolfche Redenkunfce ; doch myna
begcerte om my bdkwaam to maaken tot het deelneemen in net beweeren en beftryden van openlyke gefchilvoeringen, zette my aan
tot het grondig beoefenen van WALLIS en sAUNDERSON . Deeze
zelfde prikkel dreef my ow de hairklooveryen der Bovennatuurliundigen my eigen to maaken . In dit flag van Studien befteed
de ik het grootfle gedeelte myner drie eerfte Jaaren, met wei .
nig voordeels of vermaaks . Het zou my op eene ondraaglyke
wyze verveeld hebben, was deeze last niet eenigzlns verligt geworden door de bevalligheien der Dichtkunde . Myn geliefde
VIRGILIUS en IIORATIUS, en de keurige Dichtftukl;en van laatere en
lIedendaagfche Poeten, verfchaften my beurtelings eene aangenaame
verkwikking ; van 't geen ik deed verwierf ik lof, en lof is de
beste belooning van geleerden arbeid .
I, Bekend Il?ande voor een yverig Student en voor braaf van ze •
den, ow van myne vorderingen nict to fpreeken, viel hat my nict
zwaar tot den Predikdienst bevorderd en geordend to worden . l k
kreeg welhaast Con plaats in een klein Viek op 't Land . Derwaards
vertrok ik met myne Boekverzameling, die ik voor geen Bisdom
zou hebben willen afilaan . GeeR ander oogmerk bezrelde my dan
myn' Letterarbeid voort to zetten, en den pligt van een Gcestly .
ken met alle voeglykheid en godsvrucht waar to nemen . Gclukkig
in het vooruitzigt, dat ik, meester van myn tyd, dieh zou be .
Reeden zonder gefloord to worden, door het overvallend hezoek
myner Academia Vrienden, wier lustige en vrolyke leevenswyze my
dikwyls, zeer ten onpasfe, aftrok van myne bezigheden . Gebrek
aan ondervinding bedekte voor my de bezwaarlykheid om cen Leevensgedrag, my door myne neiging voorgefchreeven, met de daad
to houden . Ik vond het noodig, wilde ik aangenaam wezen by de
Laden myner Kerk, een good deal van den dag to deelen in hunnd
uitfpanningen . Te vergeefsch poogde ik op den Prcdil ;ftoel uit to
munten . Op de geheele plaats was Been Mcnsch die denkhceld
halt van de waardigheid of nutheid eener wclopgeftelde Redenvocring ; alien zouden zy zelfs een CLARKS en TILLOTSON verfmaad
gn veragt hebben , als by hen op geen Jag party des daags en
's avonds by een Vies vergezelde . Volgens hun begrip was een
Leeraar cen aardige fnaak, die de gchcele Week loo en ongebonden
leefde, en 'er des Zondags tcgen uitvoer . Ik kon het van my
zelven niet verkrygen urn' fmaak to vinden in het Vosfen jangen,
en, fchoon de welleevenheid my wederhieldt van myn wederzin
duidelyk to toonen, kon ik met Been d :er lustige Jonkers in de
verkeeiing voldoen . Ilet weinige verrnaak, 't g-en ik van myn
leant ontving in bet eaui„ gezelfchap, 't welk ik daar, pact
Iala-
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mogelykheid kon hottLen, verfterkte my to meer it myne afgezonderde leevenswyze . Wanneer men bemerkte, dat ik een hepaald
befluit genomen hadt, liet men my naar myn welgevallen leeven,
als een zonderling en onfchadelyk Man . In deeze ungeftoorde
afzondering vond ik tyds gcuoeg, om de Kerklyke Gefchiedenis
door en door to heoefenen, en ik verkreeg genoegzaame kunde
in de Oosteifche Taalen, om de Polygl©tta to teezen . Ik fchreef
cen groot aantal Leerredenen en Godgeleerde Verhandelingen, on
maakte cone menigte verheteringen in de gewoone Overzetting van
den Bybel. Zo geheel way ik met myne geJefde Letterkundigc en
Geleerde nafpeuringen ingenomen , dat ik zelden van myne kamer
kwam. Geen fchoon weder kon my bui,en lokken : het gebiaf der
Jagthonden, menigmaal voor myn kamer, met bet Jagtgeraas een
muzyk m akende, hadt voor myn gehoor niets bevalligs . Allerlei
Landvermaaken fcheefleu my laf en fmaakloos . Van myne Boeken
afgetrokken zynde, om eenig under noodig werk to verrigten,
keerde ik, met verdubbe'd genoegen, tot dezelve weder, en poogde bet verlies van den enkel uur,op den dug, to vergoeden, door
een grout gedeelte v , m den nagt aan do Studie te .wyden .
„ 't Is de weezenlyke waarheid, dat myn hoofddryfvcer, tot
Letterbevlytiging, zugt voor de Geleerdheid was . Nogthans wit
ik openhartig genoeg met a to werk gaan, om u to bekennen, hoe
ik zomtyds wenschte, dat myne geringe maate van verdienften,
zo ik 'er eenige bezat, de aandagt van myne Meerdeien trok . War
is een Leeftyd, waar in de Roem alleen een onvoldoende heloo'
Ding fchynt voor grooten aibeid . Deeze fbeelt die natuyrlyke zugt
om uit to munten, weike wy alien bezitten ; doch veifchaft Been
hulpiniddelen in tyden van behoefte en zwakheid .
Niet
verre van myn Standpl ats was een plaats , die 's Jaai lyks honderd
Punden gaf, met een Huis en Tuin, in con' fmaak aange!egd, dat
ze recht een liefhebber van een flit en letteroefenend leeven uitlokten . De Patroon dier plaatze was een Schildknaap, die zich
altoos zeer gunflig omtrent piy betoond hadt . Ik was dwaas genoeg
ora to veronderltellen, dat deeze beGoonde agting heir zoo aanzet .
ten, ow deeze plaats, ten eenigen tyde, aan my to fchenken ;
doch ik beyond, dat by, toen dezelve openviel,ze afgeftaan hadt
aan een Geestlyken met wien by cen kaartje fpeel.de, naa een
Jagtparty gehouden to hehben .
Ik 't einde floeg myn Bisfchop bet oog op my. Hy had gehoord
van myn onvermoeide Letterarheid, en prees my aan by een grout
Uitgeever van Boeken, als een gefchikt Perfoon, ow den Bladwyzer to maaken op een zeer uitgebreid Werk . lit nam die taak met
veel yvers op my, met oogmerk, om zuik con aanzienlyk Man to
behaagen, en volvoerde dezelve in iminder dan anderbalf Jaar .
Het omflagti ; Werk was met een zeer kleinen Letter gedrukt, en
4it bcnadeelde myne oogen dermaate, dat zy misfchicn noit weder
to regt zullen kowen ; de Buekverkooper fchonk er my lien Ponden voor. Een Registermaaker legt zelden eer in . Veelal blyft
1 1 . PEEL . an NG . ISO . 3.
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by onbekend ; doch by aldien by bekend word, ftrekt de nauwkett •
righeid zyns : werks zelve hem by veelen tot oneere : bet fchynt
een teken van dikbloedige koelheid, welke in geen Man van vernuft valt . 't Zal u, derhalven, niec verwonderen, dat ik van dit
arbeidzaam werk niets trok dan de kwaal myns gezigts, en dat bet
geld, daar voor ontfangen, my in ftaat ftelde om de Rekening van
myn Kleermaaker to betaalen .
„ Ik bevind my dan nog op myn eerfla Standplaats , zonder cenig
vooruitzigt, om 'er oit van daan to komen, dan wanneer blindheid,
door hot overmaatig letterblokken gekreegen, of ouderdom , my noodzaaken 'er affand van to doen . Ik ben van geen onvergenoegden aart ;
1k verhaal myn lot niet, met oogmerk om anderen to befchuldigen,
dat zy my dus in vergetelheid hebben laaten zitten . Bevordering zogt
ik noit door die middelen, welke de wereld de beste keurtom dezelve
to verkrygcn . Ik heb, overzulks, geen regt tot klaagen , over het
gemis van 't geen ik niet najaagde .
Myne beweegreden,
om u dus alles, van fink tot iuk„ to ontvouwen, is, om anderen
to boeden van elende in den mond to loopen, door eene al to
groote en driftige verkleefdheid, aan voorwerpen, in zichzelve
lofwaardig . Ik kan noit myne zugt voor de Letteroefeningen afleggen . Ik bemin ze nog ; ik eerbfed, tot op deezen dag, alien
die 'er in uitftaken . Maar een opregte belangneeming voor de
geliefdfte en nutfte onder myne Medemenfchen, zet my aan, om
hun to herinneren , dat zy eon lichaam omdraagen, 't welk eene
vry groote maate van hunne bezorgdheid vordert, en dat geene
voidoening, die de Letteren kunnen fchenken, in 't einde Ran opweegen hot vei lies van 't gezigt, en die menigte van zenuwkwaalen,
bet loon van to veel zittens on blokkens .
„ Ik heb geenzins ten oogmerk , uw medelyden gaaude to
maaken ; en ik zal door eene lange befchryving myne kwaalen
niet ten breedfte uitmeeten . Myn voorkomen heeft u reeds overtuigd dat ik een fachtofl'er van ongemakken ben . En gy zult my
wel willen gelooven als ik u verklaar, dat de Steen , de Jicht ,
en de Hypochondria, die to gader myn teder geftel hedorven
hebben, ontftonden, uit eene infpanning, niet afgewisfeld door
de gebruiklyke en noodige uitfpanningen . Was ik wys genoeg
geweest, om, by tusfchentyden, eens to paard to ryden, en
den avond, naa den dag in Studien befteed to hebben, in een
vervrolykend gezelfchap door to brengen , ik zou myne Letteroefeningen tot een gelukkigen ouden dag hebben kunnen voortzetten .
„ Ik ben genoeg Philofooph, om een lot, 't welk ik niet kan
veranderen, met lydzaamheid to draagen ; nogthans denk ik zomtyds, fchoon zonder bet minfte inmengzel van nyd, dat een oud
Nedefludent van my, van een geheel anderen flempel dan ik,
heel gelukkiger is . lk herinner my, hoe ik hem uidachte, en
hem voor dwaas hieldt, wanneer by, toen wy zamen op de
Academia waren, een heerlyke Ics verzuimde voor ceu Plaifierpar-
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party, en drie fchellingen, voor welke ik een Book zou gekogt
hebben, befteedde, orn een Paard to huuren . 't Is waar, dac by
de verbetering en aankweeking van zyne verlandige verrnogens met
halt behoorcu to verwaarloozen : o n dat 'er, naa zich wel ben iariligd to hebben, nag tyds genoeg ter uitfpanning overfchoot.
Nogthans komt my zyn gedrag, zal fit des oordeclen naar de te.gsnwoordige uickomst , min - iaakbaar voor dan eertyds . My us
thans in de zestig Jaaren ; want by was eenige Jaaren ouder
clan ik, en heeft nog de kragt en vl.ugheid van een jong Hee' .
Hy ziet 'er gezond en ftcrk g~ , fpierd nit ; by leest den Dienstt
en de Nieuwspapieren, do eenige, •d ingen die by leest, zonder
bril .
„ Hy v :ng zyn openbaar Ieever) aan, even als ik, zonder lieden, die .hem voorthielpen . Hy kreeg eerie plaats, in een dreek
waar men zeer van de Jagt hieldt . Zyne zugt tot die partyen bragt
hem welhaast in 't geen men good gecelfchap noemr . by was iaevailig en inneemend van voorkomen : ha ,t kennis van Pairden,
Honden , enz . Zulke verdienften konden onmogelyk langen tyd
onbeloond blyven . hen Baron, daar omitreeks \voonende, werd
zeer op ham gefteld, en by verkeerde gemeenzaam in diens Famflie ; een deezer hadt een eenige Dogter, die geen groote bev'aliigheid van lichaam, noch zeer aantrcklyke zielsbegaafdhaden bezat .
Myn Vriend kreeg, eater, zin in haar geld, en by hadt Met
veel moeite om haar hand to verwerven,~ De Staodplaats , welke
by thans heeft, was een gedeelte van haare bezittri*-,en fchoon
van gecn groot aanzien, leeft by daar als,een Heer . Veefyds doet
by den Dienst gelaatsd en gefpbord, terwyl zyn Jaagei in bet poraaal ftaat to wagten , tot dat zyn Meester bet lang verbeide Amen
heeft uitgefprooken .
't is waar myn oude Vriend heeft
gcen verheeven fmaak, geene Geleeidheid, tnaar by hezit bet gebruik van zyne Oogen, Gezondbeid, frisfe ell rappe Loden, em
graage Maag, en overvloed van middelen ow die to onth~alen .
„ Doch hy , levert, met dit alles, geen volgenswaardig voorbeeld
op : dewyl by in een uiterfke
is, meer befkraffenswaardig, fchoon min nadeelig voor hem
Tomzelven, dan het uiter1ile, 't
welk ik verkoos, voor my is . Veef verftandiger en gelaiskiger is
de Wysgeerige PUPISRANOR, die, met de vuurigfte zugt tot Geleerdheid bezield, dezelve, even als andere verregaande neigingen
hepaald heeft ; volgens de regelen van V .
;r•i ;_h .:iI .' tc•r'yI hy,
dour alle aandagt en behoedzaamheld v
~,' I :1 m, well
ke Natuur en Rede vorderen, die beide in den volmaaktet mogelyken ftand bragt en houdt" .
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Character, van kiesch en teder in aandoenlykheid to weezen,
Ho tthans
zo hoog geagt, fchynt den Ouden geheel onbekend ge-

weest to zyn . Hot is zeker cen verregaande befchaaving des
Menschdoms : eene befchaaving, die wy, in de vroegere tyden,
niet k9nden verwagten ; de behoeften van cen weinig bezorgd
leevensonderhoud, de woelige bezighe3en des krygs, verleenden
tyd noch lust tot ftreelende genietigen . Gevaar en verlegenheiri
vorderen fterkte van geest, en weeren noodwendig bet agt gee
yen op die keurigheden, die, terwyl ze behaagen, onvermydelyk
verzwakken .
De tedere kieschheid, zo beminnelyk in eenen volkomen be •
fchaefden ftaat, wordt, by onbefchaafde Volken,als eene zwakheid,
veragr . Ontroerd op de mintle onaangena^me omftandigheden,
kan dezelve bet denkheeld van gevaar en onrust niet dulden . Zo
veire vfin de wreedheden to pleegen, die zomtyds in den nog tuwen,toefland der Maatfch ppye,ftaatkundig befchouwd, noodzaaklyk waxen, wendt zy, met fchrik, hot gezigt daar van af, en beeft
op derzelvez befchryving . Zy fchept vermaak in de ftille bezigheden des Loadleevens, en wil gaarne den Speer en hot Schild verwisfelen vobr den Schaapherders ilaf, en hot bloentkransje, 't welk
,de Minnaar zyn Lieffte aanbiedt . Doch in een onbefchaafde Maatfchappy, waar her altoos ftandhoudend gevaar beflendige tegen .
weer vordert, zullen de neigingen, die vermaak fcheppen in af.
zondering en gemak, stet algemeene veragting bejegend worden ,
on geene gemoedsgefteltenis, die ten voorwerpe van fmaad ftrekt,
zal langen tyd de heerfchende blyven .
De oude Grieken en Romeinen,waren de befchaafdfte Vo ken des
Aardbodems . Zy hadden, nogthans , geene kennis van die verregaande Kieschheid en Tedeiheid in de Aandoeningen, welke tegen .
vvogadig de overhand gekreegen hebben . Misfchien doen or zich
eenige niet ongegronde redenen daar voor op . De Stoicynfche
wy4begeer;'e zogt eene volflaagene gevoelloosheid in to voeren ,
en., fchoon dezelve in alle haare ftriktheid niet omhelsd wierd
door' het Gemeen , hadt zy een genoegzaam aantal van voorflanders;., tam een algemeenen fmaak voor onaandoenlykheid van geftel,
tenisfe to verfpreiden . Deeze Wysbegeerte bedoelde mogelyk in
den oorfprong Diets meer dan de Menfchen to leeren hunne Gemoedsneigingen, door de voorfchriften der Rede, to hefluuren ;
maar vermids een natuurlyk gebrek van Aandcenlykheid, dezelfde
uitwerkzeis to weege biagt, als eene tedelyke regeling de Driften ,
kreeg deeze welhaast by het Gemeen , zonder eenig wettig regt,
den naatn van Wysgeerige onverfchilligheid .
Liet
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Het ontzagvolle oppasfen der Vrouwlyke fexe, heden ten dage

Galantery geheeten, trof men by de Ouden niet aan . Men hieldt

de Vrouwen voor een }hinder flag van Weezens, alleen gefchikt
om den Mannen vetmaak to verfchaffen, en de Huislyke bezigheden
waar to neemen. Bet was niec voor de tyden der Ridderfchappe,
dat de Mannen die zugt betoonden om de fchoone fexe to behaagen, 't welk aan dezelve eerie foort van meerderheid fchynt toe to
kennen . Dit ontzag voor de Vrouwen verzagt de zeden en leenigt
den aart : en het is geheel niet to verwonderen, dat de Ouden,
die geene Vrouwen in hunne gezellige verkeering toelieten, eene
ruwheid van zeden bleeven houden, zo ftrydig met de Kieschheid
van Aandoening .
Menfchen, die deeden, dagten en fpraken als de Ouden, hadden, ongetwyfeld, van de natuur , alle Aandoeningen, in de vol .
komenfe maate, ontvangen . Maar hunne wyze van Opvoeding
ftrekte veel eer om hunne harten to verhai den dan to verzagten .
Sta_itkunde en Oorlog waren de eenige groote voorwerpen . Ecrzugt, dit weeten wy, maakt alto andere Driften aan haar onderworpen : en de Jeugd, ten krygsdienst opgetoogen, en in de moeiIykheden des legers opgewasfen , hadt , fchoon zy de aanprikke.
lingen tot wellust gevoelde en opvrolgde, geen tyd om op de verfyningen der Kieschheid to deoken . Doch de tegenwoordige Krygsman words, naar den hedend3a'gfchen trant van oorlogen, niet geroepen om zo veele perfoonlyke moeilykheden to verduuren, 't zy
in den tyd dat by zyn heroep leert, 't zy wannecr by bet daadlyic
beoefcnt .
De Koophandel, maar weinig bekend by de Oude Volken, verfchaft aan bet tegenwoordige geflacht gelegenheid
cm iykdommen to verkrygen, zonder veel moeite of gevaar : eon
onnoemelyk groot aantal, die deeze fchatten erven, gefchikt om
bet leeven in zagte rust to flyten, neeint de toevlugt tot onderfcheide middelen, die vermaak verfchaffen . De Beroepen der
Godgeleeiden, der Regtsgeleerden, laaten genoeg tyds, gelegenheids, en zugts over aan die dezelve waarneemen, onr 't genoegen
deezer wereld to fmaaken . Hec algemeene plan der hedendaagfche
Opvoedinge, t welk by veelen beftaat in bet beoefenen d.er Dichterlyke Schriften en Werken van Veindfr, brengt misfchien meer
dan alle de andere oorzaaken toe, ow hot hart to verzagten en
de aandceningen to vertederen : w~mt in bet tydperk des levees ,
dat dit plan wordt voor tgezet, is het hart allervatbaarst om indrukzcls
to ontvangen.
Eke gefchiktheid, ftrekkende ow hot hart to verzagten, zonder
't zelve to verzwakken, moot aangekweekt wordea : en niemand
kan lochenen, of de Kieschheid van Aandoening, in dit uiterfte,
brengt veel toe aan t g,;luk des Menschdoms, door eene algemeene goedwilligheid to verfpreiden . Zy leert de Menfchen
voor anderen, als voor zichzelven, to gevoeldn ; zy maakt ons
gereei ow ons to verblyden met den blyden, en door ooze dee'neemmg hun genoegen to vermeerdercu . Deeze aandoen ;ykheid
weert
1 3
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weert de bonsaartige drifrc n , de bronnen van veel jaminers , in dit
leeven . Zy verwekt eerie aangenanme gelvaariawordipg in ons eigen
gemoed, die, wanneer wy den dour daar van in ainmerking neemen, onder de grootfte voldoeningon mag gerekend worden . Hot
eenige kwaade g~vo!g, waar voor wy, uit lien hoofde, mogcn
vreezen , is eerie verwyfdbeid , welke Oils buiten flaat flelt tot
ftoute onderneerningen en manlyke daaden .
In den gelukkigften leev nsloop ontmoeten ons hindernisfen en
onaangenaame ornftandigheden : deeze to verdia gen, zonder de
drukkende zivaarte daar 'an to voelen, is zomwylen noodig om
gelukkig zyne dagen to flyten : maar hy, d .e zyn gantfche Iceven larg vreest, wiens aandocnlykheid tot zwekhcid ovcrfhiat,
ontwykt den flryd, dien by weet dat hem zal befchadigen . Hy
voelt nut aangedaane veronge'ykingen, en nimmer beoog e beledigingen . Ec.n wederzin tegeu de Menfchen en de zamenleeving
opgcvat hebbcnde, zoekt by de afzondeiing om zyne zwaargecstigheid bot to vicren ; of, door g .duur'ige kwelling onbekwaam go .
worden, gedraagt by zich dwaas en onvoorzigtig .
Hoe zullen wy dan het uirerfte vermyden van eerie Cremoedsgcflel,enis, we ks geuiiddeide float de heilrykfle gevulgen herroe .rthrengt? Ten dien einde inoeten wy, even als in andere gevallen ,
de Redo tot middelaaresfe necmen : en net toefiaan, dat de Aandoeniykheid ons tot een hat van zwakheid doet vervallen, die
nlle manlyke begrippen , met de uiterfte Kieschheid behanbaar ,
buitenfluit . In de .) rechtfchaap n fI :l .1 c 1,, i,dettierenheid met de uitffeekendfle I -ill I' P} f L I
h - I , ver .
-I . I
denigd met kloekberaa'enhcid, vormt eon volkomen Ch .-rafter ;
doch tevens eon Chara&er tot weirs verkrygen de Rede ons in
flaat itelt .
Eenc verregaan le Aandoenlykheid voor. t c wen den is zeer alp meen . Dit, nogthans, is zo ha •t lyk\ a!s waare Aandoenlykheid
beminnelyk . I) t maakt eon Man veragtlyk, en cone Vrouwe heIdchlyk . In fiede van den verlegenen to helpers, het noodwendig
uitwerkzel van waar medelyden, ontvliedt eon Mensch van dit
Chara&er den e1_ndigen . oin to tooncn dat by to teller is om her
gewigt van jammer to verdi aagen . Het zien van een Padde , 11 0.
fchokken van eon Wagen, en deigelylce beuzelingen, veroorza<i •c en
eerie geweldige a,?nducning van ivreeze . Maar het is opmci hensv.aar~dig, dat deeze Aandoenlykheid en Teergevo .ligheid men gmial ii ; cenzaamheid geheel verdwynen, en dat de Voorwender
van eerie sneer dan gemee,ie Ligtonrileddheid, wanneer 'er geene
getuigen by zyn, zich zeer ongevoelg aanflelt .
Eon teder hart van de ha td der NAtunre gekreegen to heibben,
is • eon der middelen cm de grootfle zegeningen cvcg re drragen .
Dit door de Rede to bcfluur„n is waardig der men chlyhe Nacuure
hande!en ; en hot verkry1 ;ca van dat hell waar voor zulk eon hart
vatbaar is . Dot eerie geattriheid, zo lofiyk in hunue eigenen2tuaie,
niet vetabtlyk worde door „cinaaktbeid, of nutloos door verzuim .
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heefc de Palschheid zorgvuldig van do Veinzery te onderMenfcheiden
. - Deeze heeft dikwyls hyzondere redenen, die

haar verfchoonelyk maaken , en is min laakbaar in een voegzaam tydftip en by meer onverfchillige zaaken ; maar de Valschheid
is altoos haatelyk, in hem die laag genoeg is om 'er zig van to bedienen ; en vol gevaars voor hem , die ongelukkig bet oor leent
aan haare i}reelende Sireenen-zangen .
Valschheid en Logen zyn tweelingen, t'eener dragt gebooren :
- waar men de eerfte vind, daar zoeke men vry de Iaatfte ;
want Valschheid, wanneer zy tot daaden komt, is cen fchakel van
bewimpelde Logeus : --- on deeze zyn even daarom van bet gevaarlykite foort .
Overal vind men lieden, die de rol van Vaischaarts fpeelen ;
maar de vetfcheidenheid van foorten onder hen is gedvenredigd aan
derzelver groot petal .
Sotmnige zyn hot natuurlyk, andere
alleen door kunst, geworden . - De Valschheid is voor eenigen
eene geliefkoosde bezigheid, daar andere dezelve by wyze van
con behoed-en hulpmiddel gebruiken, om zig tilt veele ongelegenheden to redden.
Eenige weinige zyn alleen tydelyk of
plaatfelyk valsch, maar verre de meeste blyven altyd die zy zyn .
De Valschheid is eene van die gebreken, welken zig bezwaarlyk ontdekken laaten ;niet alleen om dat zy vee al do blanke deugd
vettoont, maar ook, out dat zy, door haare agterdogtighcid, to
zeer is afgeiigt op alles vat flrekken kan ter beleezinge en begoochelinge van hot fcherpziendfte cog .
Hot heeft des veel in, lieden van dit karakter to kennen, to
doorgronden .
De Gelaatkunde en de Waereldkennis geeven 'or de gefchiktfte middelen toe aan de hand :
war
deezen to kort fchieten, daar word menigwerf cen geruime tyd
en het fantenloopen van veele onvoorziene omftandigheden vereischt, om tot de geheimen van een valsch halt door to dringen .
Geheel wat anders is hot, iemands Valschheid to ontdekken,
din kundigheid to veikr . gen van zyne innerlyke beweegredenen
en oogmerken .
Gelukt u derhalven bet eerfce, dat het u
lecre ten uitetfle omzigrig met zulk eenen to handJen ; en nicts
aan heal to verblyven, voor gy hot waare Joel van zyn vernist
Zo i :nge men dit nice weet, is
karakter ontdekt hebt . het gevaarlyk zig op die eerfte kundigheid ten zynen aanzien
geiustelyk to veilaaten .
lock eenen Valschaartmeer onder de beminnaars van waaredeugd,
dan elders .
Zcldzaam' zult gy hem aantreffen by die geenon, welke in het openbaar met de daad toonen vyanden van
hot goede to zyn.
ken akker vol van onkruid zoude
dee •
1 4
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deeze hoogklimmende ftcng to ligt verraaden, terwyl haare plaatfiug in het middin van weelig koorn dienen kan , otn cenc fpoedi~4e ontdekking en gei:eele uitroeijhig voor eeuen tyd to veihoede .i .
Onge ukkig voorzeker, dat bier door zo vaak
aan veidenking en boon van reine Godsvrugt voedfel gegev, :ir
worde .
Van alle de foorten der Valschheid is die de algemeenite,
welke geboren word uit cell vuil bejag van eigen belang .
Deeze veriaadt niet alleen een kw aaden toeleg, maar ook cen
wezenlyk gebrek van . verdicnften ; t welk iemand onwaardig
maakt dat geene door regte wegen en middelen to bezitt .n, wat
Alle Valschheid vooronderby dus verkeerdelyk hejaagt .
ltelt in deszelfs bezitter de g aartheid van eon volflaagen Mifane'roop .
Wen 'elykheid en minzaame hejegening moeten ons niminer to
ras vervoeren, of in5renk maaken op onze zorgelyke omzigti,Let tog vooral op do
heid is hut verkeer met ande .en.
gevolgen, -op de mnfte wisfeling van gevallen, - op hot
gedrag van h ..m , met wien gy to doen heht ; - op zyne byzondeie belangens, voor zo veel gy die kunt nafpoorcn ; ---in een woord, op alles, wat door-hem, of ten zynen opzigtc,
in de Wacreld gefchied ; - en laat den tyd toe een plea to
wyzigen, waarin geen van uw beide voegzaam uitfpraak doen
kdn .
Nooit loopt men meer gevaar van de verrasfingcn
der Valschheid , dan onder den loukenden tooi van Vriendfchap .
'Er is zomtyds gelegenheid om weldra den Valschaart to ontVind gy iemand, die in zyne gefprckken tclmaskeren .
kens ongemerkt zig zelven vleit, en u zyn eigen karakter van
den beminnelykften kant laat zien ; die zig van ande :en, dog
evenwel met zyne tong, doet afmaalen , als d ugdzaam, welmeenend, vriendelyk jegens alien, van de eheele GDaereld geuchr en
bemind, veel bekwaamer, verflandiger en' braaver dan anaeren, in
eeu woord, ale eefs onnavolgbaar Christen, en weergaeloos burner ;

denk dan vry, (fat deeze Man voor u en anderen gevaarlyit is .
Bezic by waarlyk een groin goede hersfencn, by za1
meestal een Valschaart zyn van de eerfte giootte . - Zo niat ,
dan is by zulk ee - , Zotskap, dat by bet verkeer van braave lie .
den geheel niet waardig zy .
Hevigen twist met Va :schaarts to hebben, is allethachlykst .
Hunne ziel is
Ze zyn meerendeels verraaders .
voor de ilemme van edelen cooed en onverfchrokkene dapperheld zo doof, als vior ee nige andet a mannelyke ge`-oclens en
- L .I hartigheid noopt lien, derhalven,
gewaarwordingen .
hunnen lang gloeijendcn wraaklust to boeten, op dat tydftip en
aan lien kant, van welken zy geenen of weiuigen tegenfr,nd
verwagten .
Noo :t openbaart zig de laagheid van hun
hart meer , dan, wanneer eene onverwagte ontdekking hunne
1 imelyke ooginerken en aanvaiien, het oogenblik hunner woede,
to
I
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doch ter enger nood ontfnapt men de lastige
to ienr ftelt.
wargarens, ons door de wrok gefpannen !
Al vroeg moest deezc aarde den drukkendcm last . van valfche
Cairo draagen .
Dc hoofdvertaader 7udas was zynen voorzaat zo verre in boosheid vocruit, als by ceuwen na hen zyn nangen-vergif uitzwadderde . En wy alle hebben to denken,
dat de duivelskontlenaary van Cain en 7udas in grootte , in verfcheidenheid van foorten, in algemeenheid van gebruik, in gevaailykheden van toeleg, en in listige vermommiug, is to,geno .
men , naar gelange dc wisfelende tyd ons verder van 's Wacrelds
oorfprong verwyderd heeft .
o
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yn Vader halt ten ruime kostwinning ; doch een talryk Huisget gin ; en droeg zorge om zyne Kindeien derwyze op to brengen,
dat zy, met de kennis van een eerlyk beroep, in ftaat mog en
weezen om door de wereld te •geraaken . Hy beflelde my, naa in
de gewoone Schoolen al bet noodige geleerd, en cen weinig van
de geleeide Taalen my eigen gemaakt to hebben, by een Koopman
in een onzer groote Koopfleden . Myne leerjaaren doorgeflaan hebhende, hegon ik myn eigene, zaaken, en flaagde daar in , fchoon
zulk een opgang flier maakende als zommigen myner Tydgenooten dermaate, dat ik reden had om wel to vrede to zyn . Naar?tigheid en Spaarzaamheid, verdenigd,deeden myne middelen ongemerltt aanwasfen : en zy kreegen onverwagt eeue aanzienlyke
vermeerdering, door eeue erfmaaking van de zyde myner Vrouwe ;
dit deedt my befluiten, om, als 'er zich eene gtlnflige gelegenheid
aauboodt, van myn drukken handel of to zien, en itil to leeven :
deeze trof ik aan .
Altoos had ik my aangenaame denkheelden gekoesterd van bet
Landleeven ; en deeze waren geenzins vreenfd in iemand, die
veertig Jaaren lang to midden van een woelige Koopftad gewoond,
zich aan zyn Winkel, Pakhu s en Comptoir verbonden gehouden,
en zelden, zeer zelden, mccr dan cen enkelen dag, urn een lugie
to fcheppen, buiten geweest was . Doch bet Landleeven op een
buiten, van de Menfchen afgefcheiden, dagt my eene to groote
verandering : bet woonen in een kleine lugtige Binnenftad, waar
gclegenheid was om een Tuin of Zomerverblf buiten to hebben,
kwam my voor een middelweg to weezen, en* een Advertisfement
in de Courant bepaalde myne keuze . In een der Steden, die in
bet plan myner verkiezinge viel, kwam een Huis, met een gro3 .
ten Toro, to huur : en de prys, daar voor gevraagd, was zoodanlg,
dat
I 5
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dat ze my, sin eeh zwaaren huur gewoon, uitlokte . Ik vertrok
met myne Vrouw en Dogters derwaards, en zette my neder .
Myne middelen waren toereikende,om een treinte houden, die
my gelyk ftelde met de braaffte en aanzienlykfte Inwoonderen , en
ik werd diensvolgens in de beste gezelfchappen toegelaaten : men
fcheen blyde met den nieuwen Inwoonder .
Maar, helaas l ik vind, to deezer plaatze, bet verhoopte aardsch
geluk niet. De ondervinding heeft my oveltuigd, dat een Binnen •
clad de plaats niet is voor de zodanigen, die de vermaaken des
Buitenleevens wenfchen to genieten, en de rest hunner dagen in
rust to flyten . Ten einde men konne oordeelen over de ongefchiktheid van zulk een wykplaatze, zal ik een berigt geeven van myn
wedervaaren, en van verfcheide omflandighedAn, die zulk cone
Stad onbekwaam maaken om iemand het verwagtte genoegen to
fchenken .
Nieuwsgierigheid was de dryfveer van de eerfle bezoeken , by
ons afgelegd, fchoon deeze bedekt ging met den mantel van welleeveaheid . Onze Perfoonen, ons voorkomen, onze Chara&ers,
werden met alle nauwkeurigheid onderzogt ; dan opregtheid noch
goedaartigheid hadden deel in dit onderzoek . De veelvuldige
aanmerkingen, op ons gemaakt, openden cen ryke bron van gefprekken in de eerfte drie maanden ; en ik heb gelegenheid geh ::d
om zeer van naby to weeten to komen , wat een en ander onzer
Onderzoekeren van ons verfpreidde : derzelver opgave kan tot
een voorbeeld dienen van andere gefprekken, over ons gebouden .
In den morgen, naa dat wy de eerfle keer een vry talryk gezel* * * uit,
fchap gehad hadden, ging de Vrouw van den B
Din zicn to ontheffen van een last, welke haar den geheelen nagt
bezwaard hadt . Zy deedt verfcheide vifites, en overal bykans
woordlyk hot Volgende verflag .
„ Heht gy onze Nieuwe Inwoonders gezien? Ik bid u, wat
„ dunkr u van IVIejufl'rouw T******? 8, Ik weet haare geheele
• geval, 't is waarlyk aardig . Ik weet wie zy was , eer zy trouw• de . Ik moet bet u verhaalen . Haar Vader was een Koopman
h aat ; doch by gong bankroct :
• to A
in de K
• hier op we'd zyn Dogter van de Kostfchool afgenomen, en met
-;
• den tyd, zo men zegt, Gezelfchapsjuffer by Mevrouw
• doch naastdenkiyk Kindermeid . Ze zag 'er wel uit, en van de
• Schoolfche opvoeding kleefde haar nog wat ann . De Hcer
• T** *** werd op haar verliefd, en trouwen was hot Bind en
• Plot . Dit is alles waar ; gy rnoogt 'er op afgaan : Want Ooze ANIk
• NA hoorde bee deezen morgen vroeg in de Kommeny .
• heb geen tyd meer ; maar ik dagt hot u to mocten vertellen . Gy
„ ziet daar uit hoe hoog zommige lieden hot hoofd drtrverr
„ opilecken : maar gy zult ook wel willen gelooven met welk eon
Ik 7-al onze andcre Vriendin• oog ik bun nu sanzie . • nen bier ook van verwittigen . Ik blyf utiv D'enaresfe .''
De
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* De Jonge Jufrouw P*** ging met bet zelfde oogm :rk nit, en
aat n'auwryks by Mejuffronw L* * * *, of zy hegon op :eezen trant.
• Gy weet, wy waren gister avond by de hier nieuwlings gc
Welk een
• k omene Heer en Mejuff ouw T***** .
„ avond! .zy verftaan zich niet heter op de kaart, dan of zy maar
• vyf of zes maalen, van al hun leeven gefpeeld hadden . Wat de
• Vader en Moeder aanbelangt, men kan niet veel verwagten van
• Lieden, die ik verondcrftel, dat at hun tyd betteed hehhen met
• winkelen en geldwinnen : maar ik bejammer de Jonge Juil'rou •
„ wen . Z y zaten volftrekt eon half our lang -,its ftomme hee!den
,, on daar op vroag een haarer my, (de Hemcl helpe haar!) of tl:
„ zeker Book, onlangs uitgekomen , gelcezen had?
War
• dunkt u van zulk cone vcaag? ---- L'enigen zegg^n. d .,t de
• jong(te 'er we! uitziet ; in de daad, zy fchynt een goedaartig
• Me :sje . Maar wat fchoonheid aanbelangt! -- ill: kan alleeii
„ zeggen, dat zy my niet gevalt .
Zelter zy zyn beide
• fchoon genoeg ; haare weezenstrekken zyn gei egeld ; zammigeu
,, wilten dat zy fraaije ooren hebben . Maar, heinel ! zo ftvf, zo
• zedig, en zo veet van de Stads houding, datze ondraaglyk ?,y_n .
•
In 't kort, ik verkies 'er niet al les van to ze ;yen . Ik
„ val aitoos fchroomagtig in bet opmaaken van iemands Character ;
maar ik heb lets gehoord ."
Flier op ging zy,
•
M ejuffi-ouw L* * 'J '** lets ingefluifterd hebbende, he-,nen, en na
hot hods van den Apotheker, die ook vooi Dolor fpeelt, en her
haalde foorrge!yk ge('prek by liens Vrouw by zit 'er by, en dronk
met greetige ooren dit nieaws in, om hot by zyne Pattenten to
kunnen na vertellen . Deeze krecgen bet to fto id, ell praatten
bet weder voo.t by alien die hun kwanien bezoei ;en, die , op
hunne beurt, bet aan hunne huisgenooten medeJeelden : op deeze
wyze liep hot in den tyd van vier- en- twiutig uuren do geheele
Stad door .
Wat my zelven betreft, in de eerlte weeklyl ;fche byeenkomst
van den S-, twee B
, den Apoth ,ker, en drie Rentc•
niers, raadpleegde men over myn Character . Naa veelvuldige over
en wederfpraak kwam men tot het befluit, dat ik eon Jan hen was,
dat ik eon fchraale keuken hieldt, en tevens, hoe ftrydig dit ook
mogt weezen, dat ik ver boven myn ftaat leefde ; en my cone
houding aanmaatigde, welke my in 't gehe_1 niet voegJe . En mc ,i
befloot my to blyven bezoeke,I, zu lang myn Wyn, dien ry kcurlyk vonden, duwde : dock my niet tot een lid van hun vast gozelfchap aan to neemen .
't Is waar, ik deed bezoekon, en word bezogt ; doch ik ben
geen lief bebber van overmaat , g drinken, en de zwakhcid, myner
gefteltenisfe leert my omzigtig to weezen in 't ccien . Flier door
ftrookte ik zeer weinig met myne nicuwe Stadgenooten . Onder
hun was hot hou'en van gezclfculap, om eon aangenaam vervrolykend, of ernftig , gefprek to voeren , eene gehccl onbeaende zaao : .
Myne Zoons breng ik tot eon werkzaam lcevven elders op, en zyn
dus
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dus noit t'huis . Myne Dogters, die geleerd hebben hoogen prya
op bet befchaaven van haar verftand en bet vormen van haar hart,
to ftellen, geeven, noch ontvangen, veel voldoening in 't gezelfchap van de zodanigen, die alleen haar werk maaken om van kleederen to praaten , cn met kaartfpeelen den tyd to dooden .
De nyd, de jaloufy , en onbefchoftheid der geringere Lieden
itraalt niet minder door , en is niet minder verveelend, dan die der
aanzienlyke . Zenden wy, om icts to koopen, wy moeten meer
betaalen dan iemand anders ; dewyl wy ryk, en daar eerstgekoinetl
zyn. Wandelen wy door de Stad ; deuten en venfters gaan open,
en ftaan vol toekykers . De kleederen van myne Vrouw en Dog
ters moeten de monftering doorftaan . „ My duukt," zeide eene
Vrouw, „ JAN, dat myn beste katoene japon, die ik Znndags
„ draag, en aanhadt, toes ik de bruid was, meer gild gekost
„ heeft, dan bet tits, dat die jonge kleuter aan heeft ." „ Ja,"
hoorde ik ten ander zeggen . „ Fraaije veeren maaken fchoone vo„ gels : maar alle fchyn is geen zyn . Duuren is een Stad ."
Als myne Meiden na een winkel gaan, maaken tongfehraapfters
met haar een praatje , vraagen wat wy eeten ? hoe veel dun bier
in ons huis wordt gedronken? en honderd dergelyke zotteinyen .
Niets gebeurt 'er in mvn huis, of het wordt het onderwerp des at.
gemeenen gefpreks . Indien 'er een oude Wend, of een Neef,
my komt bezoeken, en eenige dagen by ons doorbrengt, fpaart
men geen moeite, om, uit myne Dienstbooden, to weeten to komen, wie de Man is : als zy 'er niets van zeggen, uoch kunnen
zeggen, weet de Jonge JufFrouw P*** terftond co verhaalen, dat
bet, ten ireesten genomen, cen gering Koopman is ; maar naastdenklyk een Werkman in zyn Zondagspak . Is hq jong, en doet
by eene wandeling met myne Dogters, zonder Tat ik of myne
Vrouw 'er by is, bet gaat vast, dat by met een van hiar zat
trouwen ; en men heeft de onbefchaamdheid om zyn naam, zyn
ouderdom, bet huwelyksgoed van wederzyden, en den trouwdag,
to hepaalen .
Pr, at ik wat luid met myn Vrouw, bet een of t ander overleggende, waar omtrent wy bet niet teritond eens zyn, 't Been
tust'chen de heste Egtgenooten voorvalt ; dan ontftaat 'er tcrftond
een gerugt , dat myn Vrouw en ik flegt huis houden , en dat . hoe
zeer wy ook elkander fchynen to beminnen voor de Menfchen,
bet alleen voor 't oog van de wereld is . 1k kan geen Paard koopen of verkoopen, geen Dienstboode wegzenden of cen ander
huuren, of men praat achter myn rug, en wraakt alles wat ik doe :
de veranderingen, in den Tuin , die ik noodig keurde , worden
befprooken , en voor blyken van myn flegten finaak uitgckreeten ;
t is geld in 't water ; men noemt bet fpilzugt ; en, van een ands
dde agtloosren kant,noemt men my een gierigaart : wanneer,door,
heid van myn Keukenmeid, in de l1ondsdag_n, eon fluk v!eesch
beflaat, roept men, dat 1k, om de gocdkoop, myn Volk ft .nkend
vleesch geef; een brok befchimmeld brood is genoeg oin de kwaadfpret
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fpreekenheid, welke pier gehuisvest fchynt, to doeu zeggen, dat
wy ons brood liever Iaaten befchiinmelen, dan het aan een arm
mensch geeven, dat van honger zou iterven . Met den woord,
geen muis kan, om zo to fpreeken, in myn huts ritze en, of men
weet bet, en ontleent 'er itoffe uit om to verpraaten .
Toen ik to deezer plaatze kwam woouen, dt
gt ik nimmer con
Man Van zo veel belangs to weezen, dat ik cone algemeene opwest myn naaste Buurman niet
merking verdiende . To A
wat 'er in myn huis en keuken omging : doch het valt my niet zwaar
Nor van reden to geeven . In een Binnenfl:ad, van geen grooten
omtrek, zyn geene voorwerpen genoeg,om de lediggangers , van
beide de fexen, bezigheid to verfchaffen . Zy vinden nauwlyks
lets anders, dan hot nagaan van, en fpreeken, over de huislyke
zaaken en omftandigheden van anderen . De aankomst van een
nieuwen Inwoonder verfchaft hun een allergevalligst onderhoud?
't geen langer duurt en met meet verfcheidenheids doormengd is,
dan iemand zou wagten ; of by moet hot geluk treffen, dat een ander zich daar komt nederzetten, en nieuwe voorraad oplevert .
Met de oude Inwoonders hebben zy to lang verkeerd, om lets
nieuws by hun to vinden , en misfchien heeft de lange verkeering
zulk eene nattwe kennis en verbintenis voortgebragt, dat de kwaadaartigheid daar voor wyke ; maar Vreemdelingen zyn, als't ware,
een wettige prooy ; en de boosaartigheid van bekrompe zielen
fchept gereed vermaak in het fchandvlekken van hunne charallers,
en in, door valfche gerugten en opgeraapren lister, die plans van
geluk, welke zy zich voori'elden, orn ver to itooten .
Moede van zulk cone onbefchoftheid, en verdrietig over de
boosaartigheid, welke my omringde, heb ik beflooten deeze Binnenftad to verlaaten , en een Buiten , niet verre van een vermaaklyk
Dorp, gehuurd. En hoop to deezer plaatze dat geluk to vinden,
't welk ik in myne eerfte verhuizing to vergeefsch zogt . Hier digt by,
outhoudt zich een myner oude Kennisfen , die dezelfde keuze als ik
gedaan, en zyn bedryf in de Stad verlaaten heeft, en alle rede vindt
orn met zyn Huisgenooten vergenoegd to zyn. Van de Boeren des
byliggenden Dorps beloof ik my een beter onthaal, dan ik genooten
heb by die Stedelingen, welke_ik, zo ras myne omltandigheden
zich fchikken, met veel ggnoegen zal verlaaten .
GESCHIEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER DE OUDJIEID DER
SPEELKAARTEN ;

Getrokken nit de Arotices hlfioriques & critiquss des deux manufcrit :
de la Bibliotheque de M. le Duc de la Valiere : dont Tuna pour •
litre, le Roman d Artus , Comte de Bretaigne, & Patitre,
Le Roman de Pertenay, ou de Lufignan, par M . L'Abbe R1vE .)

J)e Graaf de TRESSAN heeft beweerd, dat de Uitvinding der
Speelkaarten aan de Fravfchen moettoegefchreeven, en gebragt
worden wt den tyd der ltegeering van CAJJ,EL DUN VI, Koning
van
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van dat Rylc, otntrent den Jaare I39O ; dit is oo'•c bet eevoclen
van veele andere Schryveis (*) . Zommigen hebben de vinding
daar van mede in Frankryk geplaatst, doch den tyd vroeger gelfeld, en wel onder de Regeering van CAREL DEN V, omtrent bet
aar 1376 . MEERMAN bepaalt dezelve omtrcnt het Jaar 1367,
och fpreekt geen woord van her Land, waar zy zich eerst vertoonden . De Abt nE LONGUERUE wil, dat ze, in de Veertiende
Ecuwe, in Italie, en de Baron - VAN FIEiNiiEN , dat ze, op bet einde der Zeventiende Eeuwe, in Duitschland, zouden uitgevenden
weezen . Dan de Abt RIVE' toorlt, dat ze, in den Jaare 1330,
reeds in Span le beffonden, en dits langen tyd, eer men, by eenig
ander Volk van Europa, des gewag vindt.
Naar laid can 't verhaal der 5paanfche Schryveren, zyn zy in
dat Ryk uitgevonden, door NICOLAO PEPEN : en de neam van
wipes, van de Span garden aan de Speelkaarten gegeeven , is
zamengeffeld nit de beginletteren N, P, van de twee naamen des
Uitvindet s . De Italiaanen, de Speellcaarten van de Spanfaarden
ciitvangende, hebben ze bykans eveneens, en met een kleiue
verandering, Naibi genoemd. Dit woord heeft men vervolgens
tot een Latynsch woord geinaakt ; en men vindt bet in ecn Latynfclle Lecvensbefchryving van St. BERNARD de Sitnne . Vecle
Schryvers hebben zich verbceld , dat bet woo . d , Naibe , een
Roorn betekcnde , om Dobhelfiecncn door to finakken : doch bet
tegendeel hier van is getoond door BULLET .
De Abt twit lant bet niet alleen op dit algemeen getuigenis
der Span aarden berusten ; maar by beevysc, dat ze eerst by dit
Volk ili gebruik geweest zyn, oin dat zy bet eerfte flak, 't welk
daar van fpreekt, opleveren, dat vroeger is dan eenig ander .
De Speelka~rten, naamlyk, worden verbooden in de Regelen van
de Orde do la Bande in Spaoje, omtrent het Jaar 1332, door
ALPHONSUS DEN Xl, Koning van
opgerigt . Deeze re.
gelen cordon gevonden in de Brieven van D . ANTOINE DE GUEVA'xE , Bisfchop van Moridonedo .
Veelligt zal men tegen deezen Spaanfchen ontrfprong der Speelkaarten inbrengen , dat men Lelien op de Figuumen der Kaarteu,
van meest alle Volken in Eu ropa , vindc (t) . Ilier op antwoordt
de Abt RIvE, dat de Kroon van den I3eiligen Koning nciwxNAN-D ook met Lelien bezet was, en men dit cieraad gebruikt
hebbe

Cafiilie,

doze Leczers kunnen het vinden in ooze hadcrlandfche Lettrroef :nizeu , VI. DQcl, 11. Stuk, LW. g .
(f~ [Wy voegen hiei sevens, dat de Sbanlaarden ook eenigzins andere Fiuurcn op bunne Kaarten , hebben . Voor do Marten, die men wil dat de
Keiklyken aanduiden, ziet men , on do Spawafthe Kaarten, Bekers . Vest
eiuden van Pieken of Lau/en, welke ooze onl.unde van de ooilpsonglyke b,tekenis of de flewthe ;d van detzolvcr Afeeldittni, Schoppen noemt, en den
Abel, 01' hct ten Krygtickkenc, deel des Volks efoccldt, hebben de Spni/ne n de Zlraardea , zekc . van dczellde pedeidenis, Eu,in flede van bet Klr.•r u :
Plad, 't neon zehcr op den Buelcnrand of do Landlicden flaat, hebben zy con
Knots . Be Raicen, die Butdets, Koop- cu •Idaudwerkslieden verbeelden, tlxtuouen zteh op do SpaarJchc even al's op de Fienfche SPecWaarten .]
( I C
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hebbe by de Kroonen vary verfcheide Koningen van Caf ilie .
Anderen zu!len , misfchien, eene tegenwer ing daar op gronden, dat de Heilige LODEWYS in zyn Bevellcchrift van den Jaare
1354 bet fpeelen met Kaarten verbooden hebbe ; doch in dit verbod word alleen gewag gemaakt van Dobbelf}eenen, Dammen en
Schaaken .
VRUGTLOOZE BESTRAF-F1NG.

• Foci Jantje ! 'k zal 't uw Vader zeggen 1
• Zult gy uw lieve Zusje flaan ?
.-en,
• Gy moet then ftok daar laaten leg
• En fill in 't hoekje zitten gaan 1"
I)us hoorde ik Grietje onlangs haar kleinen Jan bejtyven .
Nu, dagt ik, zal de knaap voorzeker zitten blyven,
En doers her Been zyn Moeder zeit .
Hy lei den 4ok ook werklyk neder .
Dan 't fcbeen , Met uit gehoorzaamheid ;
Want eerlang riep zyn zusje weder,
• 6, Moeder ! kyk ! . . . Maar Jantje knypt'.,,
• 't Is of die fchurk zyn harfens flypt
„ Om my den gantfchen dag to plaagen .
• Ik zal 't waaragtig, Route guit,
• Zo aanfl:onds aan uw Vader klaagen!"
Voer toen zyn Moeder driftig nit .
Zy deed vervo'gens weer haar huifelyke zaaken .
En 't duurde niet zeer lang,
Of Jantje wist gebruik to maaken
Van haar afweezenheid, en ging zyn ouden gang.
Het kind , verdrietig door zyn kwellen ,
Sprak, fchreiende en verftoord,
• Foe!, Jantje! heht gy niet gehoord
" Dat Moeder 't Vader zal vertellen?„
• Ja, ja,' was 't antwoord, , malle meld!
• Hoe vaak heeft Moeder dat gezeid!
Maar 'k dank dac Vader niet veel acht geeft op dat l laagen ;
• Of dat bet Moeder weer vergeet .
Want immers kreeg ik nooit Been flaagen ,
• Om 't geen ik, als by uit was, deed .'
w. N.
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MENGELTAERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

ONDERZOEK, IN HOE VERRE DE GEDAGTEN DES DOODS DIEVIN KUNNEN, OM IEMAND TOT WAARE DEUGDSEETRA(:TING EN QODZALIGHEID OP TE LEIDEN .

Op

dat [Christus] - verlosfen zoude alle de gee.
„
ne, die met vreeze des doods , door al hun lee„ ven, der dienstbaarheid onderworpen waar2 ."
PAULUS, Hebr . 2 . 15 .
Gedenkr to fterven .
Men moet bedagt weezen
op bet Einde ; deeze lesfen, door wysheid uitgedagt,
werden menigmaalen gebezigd en aangedrongen, om de
menfchen aan hunne waare belangen to doen denken . Dan
de beste raadgeevingen der wysheid zelve, flegts met
eenige weinige woorden gegeeven en in treffende Spreuken
voorgefleld, misfen (althans by den grootften hoop) deu
gewenschten invloed, wanneer zy niet verder uitgebreid ,
nog met eenige voorbeelden opgehelderd, en op zommige gevallen toegepast worden . 't Is , om die reden , dat
men ook getragt heeft de bovengenoemde Gezegden op
zulk eene fterke wyze aan to dringen, dat ze aan bet
voorgeftelde oogmerk beantwoordden, en de zigtbaarfte
uitwerkfelen to weeg bragten .
De bedienaars van bet Euangelie, perfoonen welke in .
zonderheid geroepen zyn, om de Zedelyke verbetering
hunner medemenfchen to behartigen, en derzelver geluk
in dit en in een volgend leeven to helpen bevorderen ,
bedienen zich vaak van deeze lesfen, wanneer zy met
dat verheeven oogmerk den leerftoel beklimmen ; om
hunne Toehoorders to bereiden tot een gelukkig leeven
na dit leeven. Wie weet niet, hoe welfpreekende tongen, die been en merg doorfnyden, op eene zeer ontzaggelke wyze, den uitgang van eenen Zondaar weeten of
to beelden, welke, in dagen van gezondheid, den Gods_
dienst
II. ABEL . MENGELW . NO- 4.
K
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dienst met voeten tradt, en de middelen der Gcnade in
den wind floeg, noodzaaklyk om deel to krygen aan do
gunst van den Opperheer, en eens met gerustheid in de
tegenwoordigheid van den Regter van Hemel en aarde to
kunnen verfchynen?
Hoe vreeslyk fchetfen veele
den oever der Eeuwigheid ten aanziene van die geene,
welke zich zelve nict beveiligd hebben tegen de yslyke
en altoosduurende gevolgen der zonden ! Zy doen_ den
onbedagtzaamen fterveling, die in de uure des doods gee .
nen grond heeft, om op de vriendfchap van den Hemel
to hoopen, met die zelfde wanhoopende uitdrukkingen
fpreeken, welke in de daad zomwylen in die benauwde
oogenblikken plaats hebben ., den boezem van veele ongelukkige van een ryten, hunne verzwakte zielsvermogens
folteren, en de vertooning hunner lichaamlykeongemak't Oogmerk van
ken des to vreeslyker maaken .
dit alles is, om de rnenfchen to beweegen, dat zy zich
behoorlyk voor de eeuwigheid bereiden, ten einde van
deeze fchriklyke vertwyfeling, by hunnen uitgang, to
mogen bewaard blyven.
Men kan niet logenen, dat zodanige vreeslyke voor4hellingen zomtyds eenig nut gehad, en weinige onbedagtzaame cn verharde zondaars getroffen hebben , wander men meende, dat zagtere beweegredenen niet helpen konden . Dan of deeze onczaggelyke herinneringen,
van zulk cenen akeligen uitgang, niet de allergrootfte
aanleiding geeven tot het vormen van denkbeelden over
deli Euangelifchen Godsdienst, welke tegen deszelfs aart
en natuurlyk regt aanloopen, en den boetvaardigen to
rugge houden, van die edele en verheevene gehoorzaamheid, hoedanig eene wy, die door Gods Zoon verlicht
zyn, weeten, dat onze goedertieren Vader in Christus
afeischt, is een ander ftuk, waarointrent ik nu eenige
bedenkingen zal mededeelen.
Alle veritandige voortplanters en befchermers van 's
Heilands uitmuntende leer zullen moeten toeftaan, dat
eene flaaffche eerbied voor God, en eene gedwongene
ehoorzaamheid aan de voorfchriften van zynen heiligen
odsdienst, niet die eerbied en gehoorzaamheid zyn,
tot welke wy verpligt worden . Dit flaafsch ontzag en
deeze gedwongene onderwerping hebben intusfchen her
meecte plaats , en worden veelligt daar uit ajleenlyk geboren t
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rer., wanneer men zich den Opperheer verbeeldt als iemand , die ons willekeurige dingen voorfchryfc, en van
ons eenige voorwaarden, ter verkryginge van ons beftendig
geluk, eischt, waar van onze redelyke natuur eenen afkeer heefc ; al is het dat de volbrengmg deezer voorwaarden binnen den kring van eenen korten tyd bepaald zy . --zulk eene gedwongen eerbied, zulk cene gehoorzaamheid verfchillen derhalven hemelsbreedte van die zuivere
en gewillige onderwerping aan alles, dat het Euangelie
van onzen Zaligmaaker ons op eene niet harde wyze oplegt ; - waardoor men met zagce koord ;n van Gods
eeuwige liefde - en de duidelyke befeffen van onze
waare belangen , getrokken words ; -=- waardoor men het
Oppermagtig Weezen niet als een ontzaglyk en gevreesd
Heer, maar als onzen Vader en Welducnder hulde bewyst ; en waar toe alle koonlen moeten , die beantwoor_
den zullen aan hunne verhevene roeping ; en eenen aanmerkelyken voortgang op de wegen der ongeveinsde
Godsdienfligheid maaken .
Nu is bet zeker en met
de menfchelyke nacour allerovereenkomftig, dat de eerfte weg, langs welken men tot ftil taan op hec pad der
zonden gebragt en vervolgens oplettend geinaakt words
op zyn eeuwig heil, eenen indruk agterlaat, die niet gemakkelyk wordt uitgewischt ; en onze zielsgefteltemsfe
leidt en bepaalt, om over de moeijelykheid of gemakkelykheid van den Godsdienst to oordeelen ; al is het zelfs,
dat men naderhand gelegenheid ontfangt, denzelven in
een ander licht to befchouwen, en, ten aanziene der
waare Godzaligheid, met zyne gedagten op beweegredcnen van eenen zagteren aart eenigen tyd gevestigd blyft .
„ De aarde pot behoudc zeer lang den reuk,
„ waarmede by nicuw zynde cens doortrokken is ge„ weest ." 't Is in de daad even zo met die luiden gelegen, welke, door zodanige vreeslyke voorftellen van
den dood , en den pynlykften angst, dat zy, by den uitgang hunnes leevens, anders aan zulke vertwyfelde uitboezemingen van wanhoopende zondaar s zouden overgegeeven worden, tot ernftige gedagten gebragt zyn .
Zeer veele, die op deeze wyze to regt gebragt heeten,
vormen zich de akeliafte gedagten wegens den wandel
cenes Christens . Qnfchuldiae dingen warden by hen als
grove misflagen geduid . Zy berooven zich zomwylen
K 2
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van de geoorloofde genoegens des leevens, welke de
Godsdienst niet verbiedt . Zy merken God niet aan als
een Vader, die, met zyne redelyke en door zynen Zoon
verloste fchepzelen, to werk gaat als met zyne kinderen ; maar zy befchouwen Hem in bet ligt van eenen
ftroeven Heer, die den mensch, naar zyn goeddunken,
dikwils verbiedc, 't geen zyne natuur met bet hoogfte
regt eifchen mag . Die zelfde denkwyze tragten zy anderen aanneemelyk to maaken, en hen daar aan to ge.
wennen ; terwyl de ondervinding, de beklaaglyke ondervinding, leeraarc, dat verfcheidene, op zulk eene zwaarmoedige wyze aangefproken, eerder to rugge loopen,
dan overgehaald worden, om bet zagte juk van Christus
to draagen .
'k Zou veele braave Befchermers en Uitdeelers van de
heilgoederen des Euangeliums to kort doen, wanneer ik
hun bet regt en de eer niet gave,dat zy wel degelyk hun
werk maaken om zielen op to beuren, gecroffen door de
uitzigten van den naderenden dood, welke zo vreeslyk
is voor hun, die denzelven onbereid to gemoet gaan . 't
Moet niet in twyfel getrokken worden, dat zy den geenen, die in den naam van Christus gelooft, en tot de ingewanden van 's Hoogftens barmhertigheid den toevlugt
genomen hebben, zeer klaar zoeken onder bet oog to
brengen, dat 'er voor hun geene verdoemenis meer to
vinden is, nog dat zy nodig hebben eenigzints aan Gods
liefde to henwaarts to twyfelen . Den zulken laaten zy
Diet na to herinneren, dat ze' nu voortaan hun zaliginaakend geloof door eene Euangelifche gehoorzaamheid
toonende, den Opperheer als hunnen barmhertigen Vader
aanbidden en beminnen moeten . Maar behoeve ik bet
nog to zeggen, dat die onderfcheidings geest, hoe zeer
aan zodanige bedienaars van bet Euangelie medegedeeld,
in eene allerkleinftemaate by die geene gevonden worden,
welke to voren zo veritandeloos waren , dat zy hunne
beftendige genoegens, - hunne waare belangen in den
wind floegen ; - en die nu, door de wanhoopende taal
van eenen ftervenden zondaar, of door cue vooruitzigten,
dat zy gevaar loopen om eenen benauwden dood to ondergaan, tot verbetering hunner gedraagingen gekoomen
zyn? -- Geeft de daaglykfche ervarenis niet verfcheiden' bewyzen van bet gebrek deezes onderfcheidings
geests
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gcests aan de hand? Hoe veele droefgeestige zielen, van
welke men niet anders denken kan , of zy hebben hunne
voeten gezet op den weg des leevens, maaken de grootfle zwaarigheden over hunnen toekoomenden toefland !
Hoe brengen zy verfcheidene bekommernisfen, en de
twyfelagtigfle .oorflellen, daaromtrent voor den dag ;
en zetten de fchranderheid van verfcheidene braave zielsbeftuurders, zelfs tot verveelens toe, op de proef, om
hunne ongegronde twyfelingen uit den weg to ruimen !
Hunne denkbeelden over den Godsdienst hebben,
door den eerflen weg, langs welken zy veranderd zyn,
zulk eenen plooy gezet, dat ze noch vatbaar fchynen
voor die verftandige onderfcheidingen , noch in ftaat zyn
om de keninerken .hunner wedergeboorte met oplettenheid gade to flaan .
Het gebeurt, ik beken bet, dat iemands lichaamlyk
geftel in dit geval ten grooten hinderpaale verflrekt . 't
Valt zomwylen voor, dat de zwaarbloedige, fchoon zynen God en zyn geweeten getrodw blyvende, nogthans
zich nauwlyks onder die geene durft tellen, in welken
de beginzelen van waare bekeering aanvanglyk plaats
hebben ; en vaak ontrust worden , door de uitzigcen eener
aanflaande eeuwigheid, die hem anders opbeuren en vertroosten moest . Ik beken, zeg ik, dat dit gebeure ;
maar 'k geloove zo min, dat dit altoos plaats hebbe, als
die geene doen zullen, welke in dic Vertoog van my ee .
iaigzints verfchillen . En daar dan die verkeerde twyfe .
lingen, omtrent Gods ontferming en de bereidwilligheid
van den Zaligmaaker , in de vergif£enis der zonden, plaats
hebben by menfchen, die, volgens de uitfpraaken van
bet vertroostend Euangelie, juist de voorwerpen zyn,
om de beloften van genade en ontferming zich toe to ei_
genen ; kan ik de reden daar van nergens anders vinden,
dan in bet verkeerd begrip, dat de zulke zich van de
dingen vormen ; terwyl dit verkeerd begrip wederom zynen oorfprong heeft uit den killen fchrik voor den dood,
en deszelfs gevolgen, die de oorzaak was , dat iemand
zone onfterfelyke belangen begon ter harten to neemen .
lie gedagten over God en Godzalighcid zo bepaald zynrle, en de zielsgefleltenisfe zulk eenen indruk ontvangen
hebbende, kan bier in niet dan met de grootfle moeite,
en dikwils nooic, eenige verandering gem .iakt worden .
K 3
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Dit gevaar zou men grootlyks kunnen ontgaan, en die
zwaarigheden vry wat uit den weg ruimen , byaldien men
zeer zelden den zoon des donders liet hooren , en zelfs
ver afgedwaalde van hunne dwaasheden zogt of to brengen, door hen de beminnenswaardigheid van den Gods .
dienst, en de beftendige genoegens, welke zy verfchaft,
op eene zeer leevendige en hartroerende wyze to fchetfen.
Wanneer men hun zeer treffend de liefde
Gods en onzes Zaligmaakers vertoonde ;
wanneer
men to verftaan gaf, wac'er van hunnen kanc gedaan was,
om het verlooren Menschdom to behouden, wanneer
rnen den zondaaren hunne verpligtingen, am aan deeze
liefdedienften en genadegiften to beantwoorden, en
dezelve met dankbaarheid to erkennen, ondcr het oog
bragt ; en bewees, dat zulks niet beter gefchieden kunne, dan door eene vroegtydige en opregte bekeering : alle beweegredenen , die den ervaren Leeraars van ongeveinsde Godzaligheid en Euangelifche deugd genoeg be .
kend z n .
De Godsdienst, in zulk een licht vertoond, en door .
gaands afgezonderd van die drangmiddelen, welke voor
onze menfchelyke natuur zo veel akeligs hebben, zou
van minder zwaarmoedige zielen worden aangebeden .
Men zou eene gewillige en verftandige gehoorzaamheid
algemeen aangekweekt zien . Men zou de betrekking, in
welke God tot ons ftaat, en wy, door onze geestelyke
verlosfing, tot onzen Hemelfchen Vader gekoomen zyn,
in het duidelykfte licht aanfchouwen . Men zou veele
vorderingen op de wegen des verftands maaken ; ter .
wyl zy, wier ziel en gemoedsbeweegingen door de gedagten des doods telkens ontrust worden, het op die wegen
niet zeer verre brengen kunnen (*) .
My(~) Het verdient onze opmerking, dat wy, nit ons zelve, zeer
zelden door de gedagten des doods verontrust worden . Dit is niet
alleen toe to fchryven , aan de verwyderingen van gedagten , door
welke wy, uit hoofde van menigvuldige bezigheden, worden weggefleept, en van die zaak afgetrokken . Men mag zulks aanmerken
als ecue byzondere voorzorg der Goddel yke wysheid, die de men=, ke natuur zodanig gefchaapen heeft, dat wy zelden, en niet
lange, onze aandagt op den dood bepaa erg kunnen, ten zy
wy ons zelve cenig geweld willen aandoen .
liceft men ,
by
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Myne gemaakte bedenkingen wederfpreeken niet , dat
men, op eene verftandigewyze, gebruik kan .maakenvan
de bovengenoemde lesfen der Wysheid : Men meet bedagt
weezen op het Einde, en zynen dood indagtig zyn . Neen ;
zy mogen vecleer daar aan ondergefchikt en dienstbaar
geoordeeld warden . Dit verftandig gebruik zou de verkondigers der Euangelieleere verbinden, om den menfchen voor oogen to houden, dat alle daaden, die wy
vexrigten, gevolgen hebben, welke goed of kwaad zyn
overeenkomftig den aart der verrigtingen . - Dat men
derhalven , by de aanvaarding van elk zedelyk werk ,
we] bedenken moet, of het van genoegens en waaragtig
geluk ; - dan van naberouw en onheil, ftaat gevolgd to
worden .
Dat elk redelyk fchepzel, die het verftand, welk God hem gefchohken heeft, niet verwaarloost, dit onderfcheid kan leeren kennen .
Datde
Godsdienst van ons geene daaden afeischt, of zy hebben zodanige gezegende uitwerkzelen . Dat men derhalven, in alle onze gedraagingen, met diens onfeilbaare
uitfpraaken behoort to raadpleegen .
En eindelyk,
dat, daar we nu die onwaardeetbaare gevolgen , die de
waare bekeering, de reine Godsvrugt verfchaffen, niet
altoos even klaar bemerken, en door het logge vleesch
flu
by voorbeeld, ooit betere gelegenheid, otn zich in allen ernst den
dood to vertegenwbordigen, dan wanneer men aan eenen afgeftorvenen Wend, of Bekenden, de laatfte eer bewyst , -- wanneer men
den ftaatigen en droevigen trein volgt, en niets dan zwart en fomberheid gewaar wordt? Ondertusfchen hefpeurtteen in het algemeen
by die geene, welke deezen laat(ten pligt hewyzen, weinige verfla .
genheid, weinige ingefpannenheid over dat lot, 't geeh den menfchen,
zonder onderfcheid, zeker moat overkoomen ; ten zy den dat nadere
bloedverwantfchap of byzouder tedere vriendfchip ons in eene nauwe
betrekking deeden ftaan tot hem, wiens koude overblyfzels wy der
aarde beveelen . 't Is waar , men zou kunnen aantnerken, dat men
dit hebbe toe to fchryven aan eene verregaande zorgeloosheid omtrent de eeuwige belangen. Zo moge daar over de zwaarbloedige, die
de dingen to verre ti ckt, oordeelen ; maar.ik durve zulk een on.
gunftig en liefdeloos vonnis niet ftryken . Integendeel houde ik my
verzekerd, dat die verwydering van de gedagten des doods, zelfs
by zodanig cone gelegenheid, en uit cone natuurlyke gefteldheid
geboren, ook by waa,e Godvrugtige zielen plaats hcbbe, die alle
t;e'eeenheden , ter hunner leering en verbetering dienende, anders
rot vuld*;; aangrypen .
K 4
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nu en dan verhinderd worden derzelver genoegen on
vervalschc to finaaken ; dat, zeg ik, die zelfde Dood,
wiens leevendige vertegenwoordiging ons hart beklemt,
en onze gedagten verbaast, de weg tot een ander leeven is, in 't welk die zelfde gevolgen op den duurzullen hand grypen, en onze zielen met zuivere en edele
vermaaken vervullen .
De kwaade verrigtingen der
menfchen, aan de andere zyde, de allerelendigfte, en wet
gevolgen hebbende, die van denzelfden duur zyn ;
moest men hun, zo beweeglyk als gezond verftand en
hartroerende welfpreekendheid toelaaten , tragten to
doen opmerken, dat zy zich daar tegen, hoe eer hoe
liever, behoorden to wapenen ; en in zo verre den
Dood indagtig weezen, als die ofis de gelegenheid beneemt, om de onheilen, uit onze wanbedryven gefproten, of to weeren ; wanneer we daar van, door eene
regtgeaarte bekeering, geen werks gemaakc hebben by
ons leeven .
Het aanwyzen van dit alles kon , naar
de vatbaarheid der menfehen, meerder of minder eenvoudig gefchieden ; en bet zou met de bovengenoemde
beweegredenen, die ons den Godsdienst in een zeer beminnelyk licht deeden to voorfchyn koomen, in eetl
nauw verband ftaan . -- De redelykheid en beminnenswaardigheid van den Godsdienst moet ons aanftonds in
bet oog ftraalen ; zo dra men gewaar wordt, dat dezelve ons in zyne gevolgen niet anders dan voordeelen
fchenkt. En de liefde van God en Christus moeten,
zonder dat 'er eenige dubbingen overig blyven, allerklaarst blyken ; wanneer ons beweezen words, wat van
hunnen kant gedaan is, om ons op die gevolgen en
voordeelen als met den vinger to wyzen .
Misfchien zal men vraagen : „ zullen menfchen van
„ bet flegdte flag wet bewogen kunnen worden, door
„ drangmiddelen van dat foort, en in zulk een licht
„ voorgefteld ?"
Wy hebben boven, ten aanzien
van foortgelyke lieden, bet nut van fterker, vreeslyker
en hartroerender aanfpraaken toegeftaan .
Men maake
daar van alleenlyk met de uiter(te omzigtigheid gebruik .
En houde voorts in gedagten, dat 'er, by aanhoudenl,eid, de proef van moet genomen warden, zal men op
goede gronden overtuigd zyn, was die edele en verhevene drangredenen tot cen Gddsdienitig leeven, zelf
by
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by zeer afgedwaalde Zondaars, mog en uitwerken .
't Is ten laatfle billyk (en wy kunnen het zeer wel
verantwoorden) den wasdom van zodanig geftrooid
zaad aan den Zegen des Hemels over to geeven .

VERHAAL V AN. D E GENEEZING VAN EFN nUITENGEWOONEN
STUIP-HOEST, DOOR 'T GEBRUIK VAN DE FLORES ZINCI.
Door Dr . CHARLES LEITH .

(Medic . and. Philef. Comment . Vol . VI. p . III.)

Qp den 25 July, 1779, kwam cen arme Vrouw, met
haar Dogter, omtrent 14 jaairen oud, by my ; dit
meisje was aangetast door den heevigilen Stuip-hoest, die
ik ooit gezien of van gehoord hebbe . De hoest taste
haar , by aanvallen, aan, met onzekere tusfchenpoozingen van een half uur, twee en fomtyds drie uuren, en
duurde gemeenlyk, in een aanhoudenden hoest , van vyf
tot vyfcien of twintig minuten voort . Als ze inademde,
gefchiedde zulks met dat foort van hol geluid , 't geen
gemeen is in den Kink-hoest,, dog flerker en langer ; ook
was de inademing veel moeijelyker, dan ik ooit in een
perfoon, de Kink-hoest hebbende, waargenomen had .
Zo fchielyk als de aanval over was, fcheen ze volkomen
wel to zyn, even of haar niets fcheelde ; ze kon dan
reeken, zing en en gaan, zonder eenig gevaar van wedYer een aanval to verhaasten . Deeze hoest was haar,
omtrent drie of vier dagen, voor dat ik ze zag, aangevallen, en had, in then tyd, zeldzaam langer dan drie uu .
ren opgehouden . Ze kreeg een aanval van hoesten, terwyl ze naar my wagtte, die een geheel quartier uurs
duurde ; 'c holle geluid 'er van werd 't geheel huis door
gehoord, en ontflelde 't geheele huisgezin , dewyl men ,
in eenigen tyd, niet kon ontdekken , wat naar geluid die
was, hebbende byna in 't geheel geen gelykenis naar dat
van een mensch . Ze kreeg een tweede aanval , terwyt
ze met my fprak, die omtrent vyf minuten duurde .
Haar moeder flond 'er op, dat 't de Kink hoest niet
konde zyn , waarmede 't my toefcheen over een te ko
men ;; dewyl ze dit ongcmak, cenige jaaren gelceden, doorK 5
ge .
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geftaan had. 't Is eon gemeen gevoelen, dat deeze ziek ,
to , even als de Kinderziekte en de Mafelen , nooit denzelfden perfoon tweemaalen aantast . Laat 't hier mede
weezen zo 't wil, 't bleek duidelyk een Stuip •hoest to
zyn ; dus een gefchikte gelegenheid om de werking van
de Flores Zinci, onlangs door Dr . PERCIVAL aangeprezen,
to beproeven : ik nam daarom voor, haar die voor to
fchryven . Dewyl de meid van een bloedryk geftel was,
en haar oogen eenigzins ontfloken waren van 't geweld
van 't hoesten, oordeelde ik 't voorzigtig, haar een aderlaating op den arm, en een fpaanfche vlieg in den nek,
aan to raaden . Op den zelfden tyd gaf ik haar ,.3o pillen
in ieder dcrzelver was cen groin J'lores Zinci, waarvan ze
aanflonds, ten vier uuren in den nademiddag, een innam .
Ik verzochte haar een tweede to neemen, tegen dat ze
flay en ging, en vervolgens alle zes uuren een . Den
2 I en kwam de moeder, op myn verzoek, wederom,
om my kennisfe to geevcn van de uicwerking der voorgefchrevene hulpmiddelen . De fpaanfche vlieg was 's avonds den 2Sften aangelegd, en 's morpns den 26ften
was de aderlaating gedaan . Ze nam de pillen, zo als bepaald was : ze had maar cen klein aanval van hoesten,,
naa 't neemen van de eerf e pit, en dat was in 't to rug
keeren van my naar huis . l k verzochc haar nog om
2 op 3 dagen aan to houden met 't gebruik van de pillen.
Op den Soften kwam ze met haar moeder weder by iny ;
ze had alle dagen 4 pillen genomen , en had geen aanval
vait hoesten weder gehad, buiten die klaine boven gemeld, op den 2Sflen, in 't naar huis gaan . Deeze geneezing kan niet toegefchreven worden aan de fpaanfche
vlieg of aderlaating, dewyl de hoest reeds opgehouden
had, vGbr dat een van deezen in 't werk gefteld was .
Hier (tit zoude ik opmaaken , dat dit zal bevonden worden een fouverein geneesmiddel in den Kink-hoest, wanneer 't tydig genoeg gegeeven words, dat is, terwyl '
ongemak nog alleen ftuipig (convulfif) is ; voor dat 'cr
zich een zinking van vogten, door de herhaalde aanval .
len, gezet heeft op de lugtpyp . Wanneer dit 'c geval
is, is 't klaar dat 'er andere middelen tot geneezing vercischt warden, behalven 't gebruik van de antifpasmodica •
NA -
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NATUURKIJNDIG VRAACSTUK MET nETREKKING TOT DE
(9EZONDHEID .

(journal de Paris .)

geen twyfel in 't mintle dat bet gevaarlyk is
H etinlydt
eene vuil'e en hedorve Iugt to leeven : al de we-

reid is des overtuigd . De n iddelen om verfcheide befmettende lugtsgefteldheden tc vcrdryven zyn desgelyks
bekend, en de ondervinding lleeft getoond dat deeze
van kragc waren :, dock het ftuk waaromtrent men Dog
geene opheldering hceft , en het voorwerp is van onze
Vraage, is, hoe iemand, in een kamer gezeten, kan weeten
wanneer de Lugt in die kamer bef net is, en tot welk eenee maa •
te? De ervaarenis leeraart, hoe hec bykans simmer de
bewoonders dier plaatfe zyn, die de ceriten den ftaat
der Iugt, welke zy inademen, ontdekken ; meest altoos
worden zy des onderrigt door lieden, die van buiten inkomen . Zouden de veelvuldige Proefneemingen, hedent
ten dage, op de Lugt genomen, met de byzondere nafneuringen, ons Diet in jtaat kunnen ftellen om eenig middel uit to vinden, 't welk ons , met een enkelen opflag
van het oog, even greed als men op den Thermometer
ziet, de meerdere of mindere maate van gezondheid der
Lugt op eenige plaats , welke ook, aanwees ?
Geleerden en anderen, die cen ftilzittend leeven leiden, ten opzigte van dit gewigtig ftuk licht to geeven,
zou het Menschdom den grootften dienst doen . Deeze
onkunde is voorzeker oorzaak van veele rampen . Hoe
veel vroegtydige ouderdom! hoe veele ziekten, welker
oorfprong men niec weet , en doorgaans doodlyk zyn s
fpruiten alleen bier uit voort !
Men vraagt, derhalven, of 'er een Thermometer zou
kunnen vervaardigd worden , die de veranderingen van de
Gezondheid der Lugt, in een Kamer, in cen Schouwburg, in een Hospitaal, enz. aanwees ; want het nut
deezer ontdekking zou zich tot zeer veel plaatzen uitftrekken . Len Vraagftuk, van dat aanbelang, geeft ons
grond om to hoopen , dat de Geleerden , die zich bevly .
tigen om de verdrietlvkheden deezes lee'vens, zo veel
mogelyk, to verminderen, en de genoegens to vcrgrootern, ons wel to hulpe zulien willcn komen, en hunne
gcdagten bier over mcdedcelen .
NEIL-
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VERTOOG OVER HET BROOD DER VERSCHILLENDE
V OLKE N .

(Getrokken uit het Tournaal van Duisburg .)
noemt Brood een hard voedzel, gewoonlyk zaaM 'nmengefteld
nit meel, van gekneed, gegist , en in

den oven gebakken graan . Het is waarfchynelyk, dat
de eerfte Menfchen, de meelagtige graanen gegeeten
hebben , zonder toebereiding, in then ftaat, als de natuur
ze opleevert ; doch dat zy, dezelve to moeijelyk om to
verteeren, en min gefchikc tot voedzel in hun natuurlyken ftaat gevonden hebbende, ze voorts in water geweekt, gekneusd, gebakken, en vervolgens in een halfvloeibaare gedaante geruttigd hebben, dat zy daarnaa
verfcheide foorten van koekjes maakten, en, eindelyk,
by trappen, gekomen zyn tot de bereiding van het
fnaaklyk en gezond Brood, 't geen , zonder tegenfpraak,
de nuttigtte der kunften is .
Men kan over de beginzelen der kunften oordeelen, nit
bet Been zich opdoet by die Volken, wier geringe kundigheden nader by de oorfprongeJyke onkunde komen,
de zodanigen, die Wilden zyn, en anderen min befchaafd
dan wy, waarvan de eerfte het meel gedroogd, of eenvoudig geweekt, eeten, en de anderen het in de gedaante
van koekjes bakken, zonder gist . Don TJLLOA trof, op
yvne Reizen, zekere Irdiaanen van Zuilo aan, die het
Tarkfche Koorn, hun gewoon voedzel, deeden rooster,
dat zy vervolgens dit zoort van meel ftampten en nuttigden , zonder eenige andere toebereiding. Zy droegen
van bet zelve een voorraad op hunne reizen by zich ;
neemende, van tyd tot tyd, een lepel vol, als de honger hun noodzaakte . Bossu verhaalt dezelfde zaak van
de Acancas, een oorlogzuchtig Volk van America, wanneer zy ter heirvaart optrekken . De Cliineezen zyn ook
gewoon eene rystpap, in water gekookc, in ftede van
$rood , to gebruiken .
De gewoonte, om koekjes van meel zonder gist to bakken, is zeer oud ; want APRAHAM zette de zodanigen
aan de Engelen voor . De Oosterlingen gaven hun Brood
de gedaante van dunne koekjes, voornaamlyk de Armeniers ,
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TAVERNIER , die koekjes
zo dun maakten als een blad papier, en, op een yzeren
plaat , ter breedte van een en een half voet breed., dee.
den bakken . De Perfen maakten dezelve ook zeer kein,
doorzaaijende dezelve met graantjes van Y ugoline, en
bakten 'er niet meer van, dan zoo veel zy, voor een
dag, noodig hadden, of in ovens zaamgefleld uit kleineronde Keifteenen, door bet minfle vuur gemakkelyk to
doorwarmen, of in aarden Vaten , waarin zy bet deeg
deeden, nadezelve beet gemaakt to hebben . Uit dit gebak kwam een goed en zeer wit Brood to voorfchyn .
Het Brood wierdt, bykans op dezelfde wyze, gebakken , op zyne reize door de Woestynen van Arabien . Men
graaft een gat in den grond, waarin men wortels en takken werpt, die men aanfteekt ; men legt 'er ook kleine
Keifteenen by, die, fchielyk gloeijende, bet gat helpen
heetmaaken : wanneer bet beet genoeg is, zuivert men
bet, en plaatst 'er voorts bet deeg in, bet geen men,
plat gemaakt hebbende, in de gedaante van dunne koekjes, bakt . De Paaschbrooden der .7ooden kunnen on-,
bet beste denkbeeld van de Brooden der Oosterlingen
geeven.
De uitvinding van bet Brood fchryft men, volgens
SANCHONIATUN, aan DACON, Zoon van URANUS en CR, toe ;
anderen geeven die eer nan Isis, Koningin van Egypten,
die bet bygeloof vergood heeft ; anderen weder aan cERks
of BACCHUS, en de Chineezen aan Foni.
't Is niet zekerer uit wat plant men Brood heeft be •
ginnen to maaken, bet grootfte deel der Geleerden komt
overeen in h°t zegen, dat dit geweest is van de graanen van den Lotus .' HERODOTUS noemt uitdrukkelyk deeze plant als gefchikt om Brood van to maaken : en op
veele oude munten wordt Isis vertoond, eene Lotusplant in de hand houdende . De oude Egyptenaars hebben
niet alleen Brood gemaakt, uit bet gedroogde meel van
den Lotus , maar zy hebben zelfs de wortels daarvan genuttigd .
Naa den Lotus is bet waarfchvnelyk, dat de Gerst,
voorts de Tarwe, en daarnaa de Rogge, de voornaame
floffen van bet Brood geworden zyn . De Gerst en Tarwe zyn geen landeigene planten van Duitschland ; zy hebben hun oorfprong uit Egypten en Klein Tartaryen, waar
zy bykans in bet wilde groeijen . De Rogge is een inboor-
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boorling van de koudc Noordfche Gewesten, waar men
die met vrugt voortkweekt . Deeze drie plancen heeft
men in Europa, by voorkeur, uitgekoozen, om dat onze
lighaarnen 'er zich wel by bevinden . De Haver, mede
oorfprongelyk uit het Noorden, word ook in 't Brood
gebruikt ; dus ook de Boekweit, in Italien gebragt door do
Kruisvaarders, van daar verfpreid door Duitschland en
elders-, zich zelfs kunnende fchikken naar de luchtftreek
van Siberien. De Ryst,een voortbrengzel van Ethiopien,
over 't algemeen in het Oosten voortgeteeld, waar gang.
fche Volken geen ander Brood kennen, en fterk vermenigvuldigd in America, zedert het einde van de laatst
voorgaande Eeuw ; het Turkfche Koorn uit Africa gebragt
door de Portugeezen, en tegenswoordi gemeen in America; de Spelte, van Oosterfchen oorfprong, zeer aangc;~weekt in Italien en Zwitzerland ; de Giers van de Levant, die veele Volken daar vermengen met Gerst ; bet
Canariezaad, en de gemeenz Oosterfche Manna, zyn alle
foorten van Planten, waarvan de meelagtige zaaden aan
verfcheide Volken tot Brood dienen, of tot Brood gemaakt kunnen worden .
Buiten deeze graanen, meer of min bekend in Duitschland, heeft men 'er nag min gebruikelyke Brood-midde .
len, die men, niet in de rl rang der graanen kan teller ,
om dat _zy niec uit eene fchede voorkomen . De honger
heeft daar toe zomtyds de toevlugt doen neemen, en zy
dienen by Volken, die geen gebruik maaken van graanen, voor Brood . Want 'er zyn maar zeer weinig Volken, die geene foort van Brood hebben , hoe zeer ooh
de ftoffe en de bereiding in onderfcheide Landen verfchille. De planten met fchellen, als de Erwten en Boonen ; de vrugten van zekere boomen ; hun fchors, hun
bout, hun kern, en veele wortels - , hebben tot toevlugt
geftrekt in de dringende nooden, naar het verhaal van
Gefchiedfchryvers , die ook getuigen, dat de noodzaakelykheid, om dit groove en buitengewoone voedzel to
nuctigen, alcyd gevolgd is van groote ziekten, dewvl
zy, die 'er aan gewoon warm, dezelve even gezond vin .
den , als wy onze graanen .
Hoeveel Eikels, hoeveel Beukennootjes en Kastanjes,
hebben veele Volken tot Brood gebruikt, vbbr de kennis van het graan. Men verhaalt in het algemeen van
de Duitfchers, dac zy Eikels, en alle zoorten van vrugten
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ten gegeeten hebben , voor dat zy gebruik maakten van
Brood . In Virginian, waar s eele Eikenboomen groeijen , die vrugtbaar zyn in hat voortbrengen van zagter
Eikels, die minder fchcrp van fmaak zyn dan de onzen,
maaken de Inwooners 'er Brood van . 'Er zyn, volgenc
JONSTRON , in Barbaryen, Eikels , aangenaamer om to eeten dan Kastanjes . En op de Grenzen, die Turkyen en
Perfien van een fcheiden, words tegenwoordig bykans
nog al het Brood uit Eikels gemaakt, zoo groot als nooten . In zommiga Streeken van Noorweegen, gebruiken
de Boeren, en het Volk, de Eikels ten zelfden einde .
Het geen eene zekere proef is, dat, in weerwil van den
onaangenaamen fmaak, en misfchien fchadelyke,hoedanig .
heden, den Eikels eigen, zy niettemin den mensch, in
grooten nood, tot voedzel kunnen dienen, bovenal als
men het fchadelyke door kunf}ige bereidingen vernietigt, en aan dezelven de werktuigen der kaauwing en
fpysverteering gewent .
Men kan aan de Kastanjes de voedzaame kragt geenzins betwisten, niet alleen om dat zommige oude barbaarfche Volken daarvan Brood gemaakt hebben ; maar
dewyl 'er Boeren van leeven in verfcheide Streeken van
Vrankryk .
Congo brengt Nooten voort, waar
Brood van gemaakt wordt, en zekere Inwoonders der
boorden van het Osftaanfche Meir, doen dit ook met
Walnooten, naar het verhaal van BROWN . Bossu melds,
dat de Westindifche Wilden brood bakten van zeker
zoort van Mispelen, gelyk aan onze Koeken, die zy
droogen, en, op hunne lange rezen, gebruiken, hoewell
de vrugc daarvan een zaamentrekkende kragt heeft, en
men die voor den huikleop gebruikt .
Op de Mariaanfche Eilanden groeijen boomen, die vrug.
ten draagen, gelyk aan groote Peeren of Meloenen, met
eene doornagcige fchel ; de Reizigers noemen dat brood .
vrugten , om dat de lnwo9nders en vreemde Schippers
die voor Brood gebruiken . 'Er zyn veele zoorten van s,
deeze hebben den fmaak van Kastanjes, en geene gebak .
ken zynde of eenvoudig geroost , fmaaken als een goed
versch brood . Ziet de Reizen van LE GENTIL en vats
CARRERI .
De Europeers hebben op het Eiland

Ternaten, eene der
een Heester gezien van twaalf voeten hoog, waarvan de bladeren kringsgewyze aan den
top

Molukfche Eilanden,
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top zaamgevoegd, een vat uitmaakten, bet geen een
wit meel in zich bevatte, waarmede de Inwoonders zich
voedden . Zy werpen 'er water op, laaten bet verzuuren
of gesten , kneeden en braaden het op 't vuur . CLUSIUs
verzekert, dat zy bet zo wel beet als koud eeten , en
dat zy daarvan, als het hard wierd, een Soep maakten,
hetzelve in water weekende.
Het zn niet alleen de vrugten maar ook de bast, bet
bout en* de merg der boomen , waarvan veele Volken
Brood gemaakt hebben . Men mengde eertyds in Noorweegen bast onder bet Brood, waarvau men nog de voetftappen vind in de oude rekeningen, waar men ziet hoeveel meel van bast 'er geleverd is . ZUSZMILCH zegt van
Dalecarlie, een Wingewest van Zweeden, dat bet zo bevolkt is, dat men 'er geen Brood genoeg voor alle de
Inwoonders heeft, dat de nood hun dikwerf dwingt,
zich to voeden met toebereidde Boomfchorfen . Ter
naauwernood mengen zy 'er zomtyds een vyfde of zesde deel Tarwegraan onder . Het fchynt dat dit voedzel
van bast hun bewaart voor koorts, onbekend in hunne
landen . SCHULTZE maakt ook melding van een Brood
der Dalecarliers van den bast van Berkenboomen, van dikte
als een wafel van eene eironde gedaance, tusfchen de zes
en acht duimen lang , vier of vyf breed , en van eene bruine
kleur . Nog heden ten dage doen de boeren van Noorwegen
bet hout van Denneboomen maalen, wanneer zy niet geljoeg
Rogge of Garst hebben . Dit Noorweegfche Brood, dus
met bout gemengd, is , volgens de getuigenis van Schrvvers en Reizigers, hoe ouder hoe aangenaamer. Uit dien
hoofde deeden zy daar voorraad van op , om dertig en
meer jaaren to bewaaren, zoo dat bet niet zeldzaam
is, dat men, op den geboorte dag van een kind, bet Brood
eet , dat , by de geboorte van zynen Grootvader, gebakken is .
Op de Car'ibifhe Eilanden,,maakt men Brood en Meel
van bet binnentte eens booms, Maccaou geheecen ; en to
Siam, de bitterheid van bet hoot eens zekeren booms
weggenoomen zynde, kan men dat gebruiken . 'Er zyn
volken, die, in ftede van Brood, Gommen nuctigen, die
uit veele boomen zweeten. Te Quamfi in China is ,
naar de berigten van NEUHOF en van MARTIN MARTINIus,een boom Quamlang geheeten, die, in plaats van pit,
eene ftoffe, gelyk aan Meel, bevat, die men als Brood
kan
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l<an eeten , waarvan men hem den naam van Meelbocm gegeeven heeft.
De Sago, die men in Duitschland gebruikt als een uitneemend voedzel, om lieden door ziekten verzwakt,
kragcen to doen herkrygen, komt zeer na in zyne hoedanigheden by den Meelboom , en kan geteld worden onder
die voedzels, die tot Brood dienen . Men brengt ons dezelve in kleine witte en ronde korrelrjes van hot Eiland
Mindanao, van de Kusten van Caragas, van Borneo, van
Ceran, van Gilolo, en andere Molukfche Eilanden . Deeze
korrels worden uit een deeg zaamge(teld van de kern van
een foort van Palmboomen, %die de plaats van graan vervult
in -die Gewesten, waar 't zelve niet voorkomt, men
bake 'er geruitte en vlakke koeken van, ook ftelt men
daaruit pudding toe .
De wortels van verfcheide planten hebben eindelyk
tot Brood gediend . JULIUS CESAR verhaalr, nevens andere Gefchiedfchryvers , dat de Soldaaten van het Leger,
door VALERIUS aangevoerd, een foort van Wilde-raapen,
die by Chara noemt, bereid, en in de gedaante van
Brood gegeeten hebben . In de laatfte jaaren van duurte en 7,ebrek, heeft men in verfcheiden Streeken van
Duitschland, ook van Raapen geleefd, van Zuikerwortels,
en byzonderlyk van Aardappelen. 'Er zyn Volken ge_
weest, die geen antler Brood gekend hebben, dan dat
van wortelen. YSBRAND IDES verineldt ons van eenige
benden van Tartaaren en Cofakken, die de bollen van zekere geele Lelien, Saran geheeten, opzamelcn, deezea
doen zy droogen, maaken ze tot meel, eeten ze zonder
eenige toebereiding, of maaken 'er Brood van, en drinken, in ftede van wyn , de melk van hun Jokbeest . Volgcns het verhaal van KOLBE, eeten do Kafers voor Brood
de wortels van een foort van Ari, naa dezelve in veel
water gewasfchen, in de zon gcdroogd, en cindelyk in den
oven gebakken of geroost re hebben . NIEREMBERW, geeft
voor, dat op het Eiland Hispaniola, in bet midden van
de r'otzen en bergen van het Gewest Tguey, eene bolagtige wortel, gelyk aan Uijen, groeit, die men op een
harden (teen verplettert, en waarvan men klompen of
svitte ballen maakc, die, blootgefteld zynde aan de zon,
gelyk worden aan zemelen, en binnen weinig dagen met
wormen vervuld zyn . Dan maakc men daar kleine koekjes van, die men op koolen bakt, in aarden vaten. BEr 11. DEEL . MENGELW . ZVO. 4.
L
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OVER HET BROOD

zo zegt, dat men in eenige Gewesten van America Brood
vervaardigt van de worcels Haas, gelyk aan de Roode
Bieten . PISON meldt bet zelfde van do Cara der Braftliaanen ; en LERI van de Manioc en Aipi . De Egyptenaars,
de Yavaanen, de Chineezen, en de Maleiers, hebben ook
een Brood van wortels, die de laatflen Culcas noemen .
Naa dezelve in flukken gefneeden to hebben , zet men
-die eenige dagen in ftroomend water, 't welk hun lymagtig vergift ontbindt en wegvoert ; men verplettert
voorts dezelve onder een pens, droogt ze by de zon,
maakt ze tot meel , kneedt ze, en bakt 'er koekjes van .
PISON en andere Reizigers pryzen de wortels van de
uca, of van de Manioc van Cuba, van Hispaniola, van
Brafil, en de andere Deelen van America, waar men verfcheide foorten met zorg aankweekt (*) ; om, buiten
andere gebruiken, 'er Meel en Brood van te-maaken, bet
geen de Europeers zelf beter keuren dan Brood van Tarwe of Befchuit, op hunne lange Reistogten, om dat hot
aangenaamer is, en langer good en versch gehouden kan
worden . Do Jefllit ALONZO D'OVAGLIE , fpreekt ook kortelyk van eenen wortelvan Chili , door hem Luce genaamd,
die men in den zonnefchyn droogt, om 'er vervolgens
keurig Brood van to hebben . Ziet daar hot Brood van
wortels, waarvan men de dienflen nog vergrooten kan .
Verfcheiden dierlyke zelfftandigheden hebben ook cene foort van Brood opgeleverd. 1k zekere Landen, gebruikt men, in plaats van hot zelve, gedroogde kaas van
melk . De leren, de Lap- en Groenlanders, neemen 'er
Visfchen toe, die door de koude gedroogd zyn, of hot
vleesch van Buffels en Rendieren, dat zy droogen laaten, en met meel van boomfchorsfen vermengen,om'er
Brood van toe to flellen . Eenige Stammen van Arabiayen, uit wbest Arabien, bedienen zich van Visfchen in
de zon gedroogd, en de Africaanfche Vol1plantingen gebruiken gedroogde Springhaanen, die hun, in zekere jaarfaifoenen, by meenigte bezoeken .
Hot Meel, 't geen men, in tyden van duurte, voorgaf uit den grond to haalen , en dat de eenvoudigheid
voor een gefchenk des Hemels hieldt, is niets dan een
kalk.
t(*) Men zie over deeze na,
U. Deel bl . 154 . enz .1

sift,

AOBUTS©NS

Gefehiedenis van Ana-
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kaikagtige aarde, geenzins tot voedzel gefchf :t . Het
Grnan cn hetMccl, waar van de on gewyde Gefchicdenisfen 1'preeken als uit den Hemel nedergevallen, behoort
onder de verdichtzels geplaatst to worden .
Voor het overige zou het zeer to weniehen zyn, dat
vermogende Liefhebbers proeven namen met onder onze lugtftreeke eene groote menigte voedzel verfchaffende gewasfen to verplanten, die naauwlyks by naame bekend zyn (*) .
A.

1779 . den 4 Dec .

[{*) Om dit oogmerk to bevorderen, diende de Vraag van do
Bollanda/che Maatfchappy der Weetenfchappen to Haarlem : „ Wel• ke Boomen, Graanen, Wortels, Peuivrugten en Planten, ons
• noch by aankweeking onbekend, zou men net vi ugt in ons
• Land kunnen invoeren? en welken van dezcl ;e, en van de
• ganea, die wy bezitten, kunnen naar de gefteldheid der Lt1gt
• en der Gronden, met bet tneeste vnordeel, tot voedzel van
• Menfchen en Dieren in onze Gewesten geteeld worden?" De
Antwoorden van de Heeren JOB RASTER en WILLEM VAN I1ARE1`,
zien in hot laatst uitgegeeven Stuk van de Verhandelingen diet
Maatfchappye, hot XIX Deels 1 Stuk, het licht .]

EYZONDERHEDEN DER LUCHTSGESTELDIIEID VAN 'T JAAR
VOORNAAMELYK TE AMSTERDAM.
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Getrokken uit de dab elykfche Waarneemingen in dit Maandwerk
geplaatst .
Perhandelingen by
heb
I nikdeeenNatuurkundige
zaaklyk uitnekfel gegeevrn van myne Waarneemingen in
A . VAN DER KROE,

1775 en 1776, en in dic tydfchrift van die in 1777 en 1778 ; daar
nu de dood van den Heer SCHAAFF my den weg opende, on!
met 1779 de waarneemingen zelve geregeld mede to deelen ;dagt
1k by 't einde van dit Jaar,en vervolgens, alleen de gemiddeldo
uitkomften op to geeven .
Dan, zo lang geregelde we8rwaarneemingen in oars Land gedaan en gemeen •temaakt zyn, en misfchien in veele jaaren vroeger, heeft geen jaar zulk eenen veibaazenden famenloop van
merkwaardigheden opgeleverd dan dit Jaar 1719 : 't welk met
recht in dit opzicht een (vender I7t noct genaan, d warden : en
dit fpoort, is neodzaakt .lny die 'b, :vrd,.ih .J.1n n.khr by efl indeL 2
Eva
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ren to voegen ; ten einde dus dit Jaar in gedagtenis to doen blyYen, en bet nageflacht, wanneer 't ooit weder een dergelyk Jaar
mogt beleeven, in ftaat to ftellen naaukeuriger vergelykingen to
uraaken dan ons nu mogelyk is .
Uit myne medegedeelde dagelykfche aantekeningen, die 1k by
bet toeneemen der ongewoone verfchynfelen, met verdubbelde
oplettendheid gedaan heb, zyn de dagelykfche byzonderheden
genoeg na to gaan : dus heb ik nu voornaamelyk by den famenloop der dingen en derzelver aanmerklykheid flit to ftaan .
Ik zal my eerst bepaalen tot de 4 a 5 eerfte maanden, en beginnen met
z . Den Barometer.
In 44 voorige Jaaren, X735 tot 1778, waren de maanden, in
welke de middemnaat daarvan 't allerhoogfte geweest is, deeze :
30
3 999 0
1766
fanuari
anuari
1761
30
390
29'-0
December 1762
30
2r ran. tot 2o Febr. 1759
30
33
de eenige maanden, die, behalven deeze, boven 30-2 . gingen,
De
wares 7anuari 1744, Otl`ober 1752 en September 1754 .
hoogile Februari was 1738 . 30-190 ; en , de hoogfte Maart 1768 .
30 19a -- Hier mede vergelyke men nu dit Saifoen, waar in do
hoogte was, van 16 tot 31 Dec. 1778
30
I fS
7anuats 1779
3o
3ys
Februari 30
390
2 yo
Maart
30
30
165
I tot 20 April -

7

20 April

dagen

125
log

gemiddeld.

30 2 7'
2 Yan. tot dito
2T';
112
i6 Dec . tot 7 April
2~
7
2 yan. tot dito
96
3 3ff8
89
2 a 6G
Dito
tot 3r Maart
90
2210
i'an . tot dito
z6 Dec. tot r4 Mart
89
31sT
325
2 'an . tot ditto
72
tot
Maart
68
Dito
10
3 ;T
15 Febr. tot dito
24
4
2 tot 24 ian.
23
4~9
16 tot 27 Dec. 1778
12
430
zo dat nu 3 a 4 maanden achter een, de hoogte zo groot geweest
is, dat die in 44 voorige Jaaren flechts door 3 a 4 enkele maanden
geevenaard of overtroffen is, gelyk ook de hooglte fcanden op
den 7 on 8 ,7anuari, 4, 5 era 6 Mart en 2 April merkwaardig

Bus van z6 Dec. tot

WA .
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waren ; om nu van 24 tot 27 Dec. 41778 niet meer to fpreekcn .
(Zie I Deel N°.3 . pag . r3o .) NB . De Barometer op Zwaanenburg
is, geduarende deezen tyd, in de gemiddelde hoogte nog ruim 4
lyn hooger geweest dan de myne.
Na den 20 4pril heeft de Barometer niets otigewoons gehad ;
dus ga ik over tot
2 Den Thermometer .
De warmte der lucht in dit faifoen was niet min ongewoon dan
derzelver zwaarte : hoewel juist niet in Yanuari, die niet meer
dan 1 gr . de middenmaat to boven ging : op 14 dagen in dezelve
ftond myn Therm . op of onder 't vriespunt, laagst 25 1 241 gr . en
in 't grootite deel der maand was de Scheepsvaart in de binnen
wateren geftremd : in de winters van 1737 , 39, 56, 59, 6441 en
64 heeft men dus nog minder Ys gehad .
Evenwel was
deeze maand, door de helderheid, ftilte en droogte, een der aan~;enaamfte die -men in den winter kon wenfchen : en 't was ook
door deeze droogte en ftilte, dat het Ys op de dooidagen zo wei .
afnam, en by den laatften dooi tot op de uiterfte dunte wegOok deed de Vorst geen 't minfte nadeel aan 't geen
zt .
door de warmte in December uitgefproten was. (Zie als boven .)
Maar de warmte der volgende maanden was naar mynen Therm . dus,
Februari
Maart
April
Mai

1100-st

]angst

gemiddeld

453°
35
60.61
63
32
WAS
531 51rs,
731 - 41
81 .83 - 41 .39
590o J
Wil men hier over zich verwonderen , men vergelyke dit tafeltje .
De hoogite warmte in Naar myne Tafel In'tkoude JaarI74M
44 voorige Jaaren1was, moet de midden- was de warmte dee .
in de 4 agtereenvolgende maat deezer maan. zer maanden
maanden .
den zyn .
Febr. 2779
Febr. 37 2sj
Feb . 1775 43 761
Maart 36!-4j
Maart 4053
Maart - 4439
. AApril 422
April -- 501 1 4 8 1 60 April 47 !~ 44-la'
381a~
Mai 469°5 J
Mai 54ya)
Alai - 55'g36

in byzondere maanden .
Fjbr . 1775 437b1
Maart1750 47 2~
s9 8
April 1762 5269 5CT63
Mai 1758 59!1) 9
0J

der volg . maanden .
Maarr 40 L-q
April 47
4 q•
Mai 5445~ ~ 0'=, a~
Juni boy a J

en 2 maanden laater .
April 42 29,
Mai 46 3
~'urai 54851 5oaaz
Juli 6o -J

Dus was de warmte deezer 4 agtereenvolgende mainden, nog
gxooter,, dan de hoogfte van elk dier byzondere maanden to fawen
dot hier toe, --- dan de gewoone middenmaat 1 mand hater
L 3
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- en dan in 7740, 2 maanJen laater - ze overtrof dezelfde
maanden, in dat Jaar 13 gr. - de gewoone middenmaat 6 r 1
Sr . en in 't Jaar 1775, 2k gr .
De 7 maanden van November tot Mai moeten naar myne Tafel
ltouden 4263 3, en houden in dit faifoen 4.7297 , dus 5 gr. warmer .
Wat elk dezer 4 maanden in 't hyzonder betreft
Februari was ruim 1k gr . warmer dan in 1775, en de hoogfte
warmce van 61 gr . ging de grootfte tot bier toe 4 gr . to boven : in
de Stad heeft men in die maand naaulyks ryp, veel min ys, ge2ien, fchoon 't buiten nu en dan 's nagts rypte . -- Hot is net
to gering hierhy aan to tekenen, dat op do 2 laatfte dagen dier maand
jongens gezwommen hebben .
Maart was wel T i gr. miudcir dan in 1750, doch 3 koudere ochtendftonden in deeze, op den 5, 11 en 12, maaktgn dit geheele
verfchil ; in tegendeel waren in deeze ook warmere dagen dan in
die, fchoon do warmte op verre na den trap niet bereikte van 25,
s6 en 27 Marc 1777 - de laatfle helft deezer maand ltwam volmaakt overeen met die van 1774, maar de eerfle heift was toen veel
3:ouder dan nu .
April was weder de allerwarmlte tot bier toe, overtreffende zelfs
die van 1762, vooral tot den 24, zynde de warinte Van 25 Mart
rot 24 April 533 gr . dus nog warmer dan 4pril geheel, door do
koude der 6 laatfte dagen ; die echter zo groot niet was , als ze voorkwam aan ons gevoel, 't welk reeds den Zomer gewoon was, want die
t, dagen hidden nog gemiddeld 478 gr .
Dan, daar in April
+1762 de eerfize 9 dagen zeer koude waren, overtrofen de overige
21 dagen zeer verre de Grasmaand dozes Jaars , want die hielden
s7h3 gr . ook klom de hitte in bet laatst dier maand, als ook in
die van 1775, eenige dagen tot noghoogere trapper dan in deeze .
Mai verde_Ide zieh ten opzicht der warmte in drie tydvakken .
Het eerfte ging tot den 7, en was een achtervolging van de koude der laatfle dagen van April - die 7 dagen waxen gemiddeld
warm 50,$ gr . dus de koude niet ongewoon, ten zy op den 2,
toen myn Therm. 's avonds 10 u . tot 4r en 12 u . tot 39 gr . gedaald was, dock met ftil wear .
Het tweede liep tot den
22, en was een vry eenpaarig warm faifoen, zynde de middenmaat
daarvan 5q gr. - Maar bet derde onderfclleidde zich op nieuw
door een zeer origemeene hitte, die op den 24 en 25 tot 81 a 83
gr. klom, en dus de zwaarite was die tot hier toe in ors Land in
Mai bekend is, blyvende tot bet einde der maand zeer warm , en
dat met N en NO winden - de midlenwarmte van 23 tot 31 .
was 661 77, en bier door werd deeze Bloeimaand weder de warmfte, waarvan wy aantekeningen hebben, behalven op s gr . na x758 .

3 De Stilte .

Daar de v , indfiree,k :n dioigaauds vcrandcrlyk n-rrcn, en this
niets zeer o :',gewocns hadden ; ga ik nu over tot de nierl :waa,
dige itiite die ra de7 ;asm % an a ian . in dit geheccle vuoijaar
ge
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geheerscht heeft . --- De kragt der winden, naar myne bepaaling, was in 7anuari I r a en behalven den 1 . 1 ia.
Februari e ra
Maart 2r
1 a 15 April
3,T`
van z Januari tot 15 April 2 T .
Dus was niet alleen elk der 3 eerf'e maanden, de itilfe die
van elk tot bier toe aangetekend is ; maar Tanuari was zelfs ftiller dan eenige maand van 't jaar tot nog toe geweest is, over ,
treffende November 1748 : gelyk 't een en 't ander uit myne Ta .
fel blykt .
En dat myne aantekeningen bier in zeker zyn,
wierd eenpaarig bevestigd door alle Molenaars , die ult eenen
mond klaagden, nooit zulk een' flechten tyd voor hun beroep beleefd to hebben, 't welk zo ver ging dat de bakkers zeer bezwaarlyk met tneel konden onderhouden worden .
In die
3t maanden waren naaulyks io dagen op welke men de moltnzeilen min of meer hehoefde to zwigten : doch daar tegen was
't laatst van April zeer onfiuimig ; zynde in de laatite heeft de
kragt der wtnden 65 ;van 's av. 22 tot's morg 24- woei 't eenen
enoegzaam doorgaanden norm .
Mai was op nieuw vry
W 11, behalven van den 17 tot 21 .
4 De Droogte.
Deeze was niet minder buitengewoon dan ai het reeds gemelde . Van 2 7anuari tot 2o April, is in deeze Stad, behalven
14 en r5 Maart en 8 a io April, voli'rekt geen regen gevallen
waar door de regenbakken cenigen toevoer konden krygen : en
daar door wierd bet gebrek aan regenwater zo groot, dat veele,
die zelfs in de winters van 1763 en 1767 nog overgehouden
hadden, nu in Maart en April geheel ledig raakten ; gelukkig dat
na Lanuari genoeg met Schuiten kon aangevoerd worden . --Na 20 ~pril 't faifoen veranderd zynde had men nu en dan flerke
buien tot den 8 Mai, vooral by de vry zwaare donderbuien van
's morg . 28 April en 's av. 8 Mai ; doch 't overige van Mai was
weder zeer droog .
Sneeu, die in den voorwinter niet anders gevallen was dan op
den 2 en 3o Dec . 's morg, op - en 's nagts na den z 7anuari,
,,=vaar van alles to famen de hoeveelheid naaulyks x dui'n hoogte
uitmaakte', heeft men daarna in den gan fchen winter geen enkel
vlokje meet gezien ; en Hagel is na den 3r Dec . volftrekt niets alhier gevallen, tot den 9 on 's morg . den 1o April, en vervolgens
op den 25, 27, 28 en 29 April en 2 Mai met buien.
De
I-feer BOLL heeft to Breda, behalvr-n dit, nog Sneeu aangetekend
s av . 12 Yanuari, en hagel 21 'flaw r ; doch moet beide weinig
geweest zyn, alzo gem hoeveclheii diarhy flaat .
Al t had men in 'anuari vry veel, doch meer droog als nat ; in
class i tveinig, cn iu Maart hyna niets.
L4
5 .T3~
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5 . De helderheid dir Lucht .

Die, zal men nu, uit al bet gezegde, wel konnen opmaaken dat
ook , in evenredigheid, andere Jaaren in dit faifoen verre zal overtxoffen hebben .
Ik heb Holder en omtrend helder aangetekend in Januari 41 . Februari 4o. Maart 58 April 43, famen i82
maal : 't welk , indien al niet in elk der byzondere, echter vry
ze'cer in de 4 uiaanden famen, 't meeste 2 ;yn zal dat tot bier toe to
vinden is - in 39 dagen, van 26 ebruaari_ tot 5 April, beide
ingelloten, was bet 82 maal .
Dus was de famenloop van alle deeze merkwaardigheden in dit
overzeldzaam faifoen ; merkwaardlgheden waar in elk dezer vyf
maanden zekerlyk een ruim aandeel had, doch waarin vooral Februari zich zo fterk onderfcheidde, dat die maand in alle vyf geroemdeStukken, alle Sprokkelmaanden der 44 voorige Jaaren,en
misfcnien nog zo veel verder, achter zich heeft gelaaten .
Geen wander dat uit alle deeze byzoqderheden nag eene volgr
de : en wet .
6 Dc ongewoon gunflige invloed van dit 7aargety op het groeiend

Ryk .

Hiervan is wel veel in de nieuwspapieren gemeld : en vooral in
deeze Lettetoefeningen I. Deel N . 5, door den Heer w. VAN
BARNEVELD, veele hyzonderheden breedvoerig en naaukeurig opge .
geeven : echter zal ik hier nag eenige , zo gelykfoortige als verfchillende, daarbyvoegen ; die ik, of zelf gezien, of van ooggetuigen
$ehoord heb .
Den 6 Fehruari was bet uitkomen van 't jonge gras reeds zicht .
bar over de velden .
Den 14 - begonnen de Seringa, Qalbezien, Viler, en ande.
ze booinpjes reeds groente to toonen ; zelfs heb ik Karsfenboomen
gezien die 't deeden . De Hiacinten lieten reeds de knoppen der
aanttaande hluemen zieu, en de uitfpruitfels der Tulpen waren
3 i 4 duim hoog.
Den iS - is my verzekerd dat Kievieten gezien waren ; en
overal waren de velden reeds met jong gras overdekt .
D.en 26 a 28 - wierden aan de vroeafte wilde Kastaujeboomen
de botten reeds groen ; de lpeboomen langs de graften in deezu
$tad waren zo ruig al$ gewoonlyk omtrent half 4pril ; de itrakse noemde Heestergewasfen ha_dden alle jonge blaadjes, en eenige
F eerebpomen groene botjes ; de meeste Abrikoos- en Perzikboo.
wen vertoonden reeds hun bloeifel , dat zelfs begon open to
ga4n ; en op de Gtoenmarkt Was reeds veel jonge groente van den
kouden grohd .
In 't hegin van Maart wierden de groene batten der wilde Kastaujeboomen hoe langer hoe grooter, tot then den 13 en 14 de
terite bladeren zag, en den 16 de meeste uitgekomen waren : in
dezelfde dagen be :gon bet uitfpruitfel der rcestc Iireuboomen de
l7ruine ltrleur is de gre?ean ; to veranderen.
Den
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Den 1 . 8 en 15 - pronkte onze Bloemmarkt zo fchoon als an .
dens in April ; zelfs blociden eenige Hiacinten .
Volgens eenen gcloofwaardigen brief, is to Leijden, in den aan •
yang dezer maand, reeds graasde boter op de markt geweest ; zeker
is 't dat op den a2 daarmede alhier tangs de Straaten is geroepen :
om dien zelven tyd wierd ook de Kropfalade reeds aan de deuren verkbgt,
Den 27 - toonden genoegzaam alle Ipeboomen in deeze Stad
groene blaadjes van l a I duim Lang en breed ; verfcheidene Peereboomen begonnen to bloeijen, ja Wyngaarden die fterk op de
Zon fonden,kreegen reeds hlaadjes, die ik den 3o zelf heb gezien van meer dan r duim middellynns, als ook Moerbezieboomen die groene botjes toonden, en wilde Kastanjeboomen waarvan 't bloeifel zich tot piramiden had gezet , maar nog niet
wit was .
Den 31 - heb ik enkele blaadjes aan Lindeboomen geziem,
en alle Peereboomen proukten in vollen bloei : de Hiacinten to
Haarlem ffonden nu, volgens een bericht in de Courant van z
April, in derzelver fchoonfte pragt, en veele Tulpen en andere
laloernen begonnen to bloeijen, aan genoegzaam alle Abrikoosen Perfikboomen waren de vrugten gezet .
Den 4 en 5 4pril (zynde Paasfchen,) waren alle Lindebooboomen vry groen, en alle zo Wilde- als Vrugtboomen aan de
bladeren to kennen .
Den 10 a 12 - waren nan warmftaande Wyngaarden de jonge
Druifjes reeds to zien.
Den 14 en 1S - f'onden de wilde Kastanjeboomen in vollen
bloei .
Den 2o -- badden de bladeren van alle boomen hgnne volkomene grootte, behalven de Noote- en Moerbezieboomen, aan welke ze echter i a 1 i duim middellyns badden, en de vrugten der
laatftc reeds to zien waren ; meest aile Peereboomen hadden nu
uitgebloeid en de vrugten gezet ; en de Appejboomen itonden iii
vollen bloei .
Van 't begin deezer maand af, begon de Landman op veele
plaatfen het Vee in de grasryke weiden to dryven, zo dat men na bet
midden derzelver overal 't veld met beesten vervuld zag ; daar waren ja ook veele Landlieden die den gewoonen tyd afwachtten,
maar die itelden in de eerfte week van Mai bet Vee aan meer
koude bloot, dan men in de geheele April gehad had . - Door
deeze koude liep 't ook tot 4 a 6 Mai eer de meeste Appel- en
wilde Kastanjeboomen uitgebloeid en vrugt gezet badden ; doch,
behalven deeze, en do Mispelboonren, waar aan ik 23 M,ai nog
bloeifel zag,had deeze Mai haare aanfpraak op den naam van Bloeisnaand geheel verloren, en aan April, ja Maart ingeruimd .
Dan, fchoon 't in vergelyking met bet geheele Saifoen, van 25
4pril tot 7 Mai koud was, en de hagelbuien hier en daar eenig
oadeel deeden, wierd dit door den Regen, die in then tyd vie] , en
L s
de
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de eerfte van belang in 't Jaar was, rykelyk vergoed ; zo dat daar
door de gezette vrugten , zo dra de warmte zich hervatte , niet
mite voorfpoedig toenamen, dan ze fchoon gebloeid badden : den
13 Mai heb ik reeds aan veele boomen Appelen gezien van i dm .
on peeren van f a i din . middellyn in dikte . ---- Den 20j Mai
zyn reeds rype Aardbezien aangekomen, en den 3o en 3r Karsfen, dus letterlyk Maikarefen, waarvan ik den 3 7uni 40 a 50
manden to gelyk op de markt zag, en vry hooger van kleur dan
gewoonlyk de eerfte aangebragt worden .
De Aardbezien
kwamen in 't laatst van Mai in merklyke menigte ter markt,
de gewoone Peulen waren algemeen, Doperwten kwamen reeds,
en zelfs eenige Tuinboonen en Bloemkool, alles van den blooten
rond. - In 't begin van 7uni zag ik Cantaloupen to troop
Nen 21 Yuni begonnen de Aalbezien en Framboozen, en den 3o
Peeren to koomen .
Dit zyn de voornaamfte byzonderheden die bet Ryk der planten
in dit altoos gedenkwaardig voorjaar to befchouwen gaf : men vergelyke die met bet medegedeelde door den Heer aARNEVELD en andet on ; 't eene heeft die Heer vroeger gezien, en ik weer 't andere .
Men ziet daaruit, dat men rekenen mag by een gewoon Lentefaifoen vooruit to zyn geweest, in 't laatst van Februari ten minften
li weeken, van 't laatst van Maart tot 20 April 4 a 5 weeken, en
iii _Mai 2 a 3 weeken (*) ; in een zeer agterlyk faifoen zyn (gelyk
van zelve fpreekt) die verfchillen nog wel dooreen 14 dagen grooter, en in 1740 waren ze wel een maand grooter .
Daar
tegen, in 't voorjaar 1774, 't welk, alles faamen genomen, 't naast
by dit koint, zal van 't laatst van Maart tot 2o April 't verfchil
maar 14 dagen, en vervolgens 8 a ro dagen geweest zyn . --- In
1761, op't einde van Maart, denkelyk nog iets kleiner ; en in 1750
omtrent dienzelfden tyd, nog kleiner, ja zeer nabykomende, naar
't geen ik kan opmaaken, zo uit de waarneemingen, als uit gefprekt=
die in dit voorjaar dear over gegaan zyn met lieden die het
toen opgemerkt hebben : maar in die heide jaaren zyn guure fchraale
Aprilnzaanden dear op gevolgd .
In 1775, was alles ook tot den
24 Meart ongemeen voorlyk, maar de koude die daarop fchielyk
in(°) nit is natuurtyk, Oat de verfchillen der faifocnen Ideiner worden, hoe
sneer men hear den Zomcr gnat, om dat zeer zelden cite voorjaarsmaandcn
near evenredigheid even koud blyven ; op cell flechte Maart volgt wel eens
een mooie Apce(, of op een gunre Ap ;il cen fchoouc Alai, en dan pat de onderdi uhte gtoci to faeller voort, naar ma-ate 't vcrder in den tyd is . - Geo
mige zy 't Jeer 1771, toen, ua een' ftrengen Winter, dlcert cn j' ;U nog
kouder waren drn in 17740, zo dat op den a Alai Been 't minl'e bktadle to
zicn wt
;, en evenwel in de helft dicr maand alles ill voile grocnte en bloci
{fond, doordien tie den ;, 't f:ifbcn , otn zo to fprecken , uit den Winter, zond t f.cnte, tot dell Zo+ner overfprong :en 't Jaar 1762, tout,na Gene allertuw¢c ttirdigc ell Sneeuwice Februnri en Alaart, dt.n re A/)2-11 alien nog zo dor
czas -,,Is in den W ut,r, ut dell 28 k go ze, gram 31s in den Zama .
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inviel, en tot 2o April duutrde, deed den verderen groci zo lang
ffilftaan,tot de groote hitte in t laatst van 4pril die fcbade geheet
weer irjhaalde .----Deeze 4 voorjaaren waren de warmfte federt
wy geregelde aentekeningen hebben ; men zou daarby konnen
voegen 1759, toen Februarl in aangenaamheid die van dit Jaar
zeer naby kwam, zynde aileen war minder ongewoon in warmte,
en Mmrt en dpril ook warme maanden wares ; doch eeu fchraale
Mai maakte de middenwarmte der 4 maanden famen, wat minder
dan in de vier genoemde jaaren - 1766 en 1769 waren ook
mooie vooriaaren , hoewel minder dan de gemelde . -Wit
men dns de vergelyking hooger ophaalen, men zic het hericht van
den beroemden Hoogleeraar Musscr!ErBttoE1K op 't jaat 1731, Fl1of. Verhand, by Tirion, en verder, de fchoone Saifoenen van
1718, 22 on 23, door den Dichter L . BIDLOO .
Laat my al.
teen nog aanmerken, dat in dit voorjaar waarfcbynly4 de vroege
vrugtbaarheid nog ongewooner zou geweest, en nog fterker voort;egaan zyn, indien, by denzelfden trap van warmte, nu en dan
cen aangenaamen regen gevallen ware .
Hot was niet alleen in ons Land, dat dit Jaargety zo extra fchoon,
warm, droog en vruggbaar was ; maar ook uit Engeland, Fiankryk',
Spanje, Italic, Duitschland, &c . ja uit de koudere Noorderlanden, Deenemarken en Zweeden, hebben wy van tyd tot tyd in de.
Nieuwspapieren foortgelyke ftreetende berigten gekreegen ; daartegen heeft niemand zich genoeg' konnen rerwouderen over de tydmgen o t het geheele Turkfche gebied, van zulk eenen langduuri .
gen en ftrengen Winter, als in die, antlers zo warme, gewesten
ooit beleefd was ; zo dat de Snecu op veele plaatfen eenige voeten
bong gelegen heeft, aanmerklyke wateren met Ys 2yn bedekt ge+veest, en diep in April nog gees groente aan 't geboornte to befpeuren was .
Zeker eene verbaazende omkeering van do
gewoone natuurwetten ten opzichte der verfchillende luchtftree.
ken, die de aandacht alter Natuurkundigen overwaardig is !
Om nu tot ons Laud weder to keeren ; in 7uni was de Barome.
ter maatig, de warmte flechts j gr . boven cue middenmaat, en de
lioogfte trap niet grooter dan de' grootite in April geweest was,
bet weder bleef wet meest aan den droogen kant, doch nu en dan,
vooral van 22 tot 25, met vry zwaare regenvlaagen afgewisfeld ;
dus leverde deeze maard (behalven de veele NO winden, en de
koude van 's av. den 2o, die ten 12 U . 47 gr . was) niets onge .
\voons op ; zo dat lk toen dit bericht dagt to befluiten en tot
zo verre in 't licht to geeven .
Dan, naaulyks waren wy,7uli ingetrdden, of de zeldzaamhe.
den vernieuwden zich, - reeds op den 3 kloni myn Therm,
weder tot l31 gr . doch dit fcheen van geen duur tc zullen zyn,
toen op den 4 zwaare Regen en Wind met Donder vcrzeld,
opkwaw, die den Barom . deed zakken tot 29 . 2 zynde z lyrt
laager dan in Hooimaand nog aangetekcnd is : t welk tot den 7
-~ ;,n zeci zwaare regenbuien gevolgd wie ;d .
Er-h-
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Fchter op 'dell y do warmte zich hervattehde, kreegen war
eene zo ongemeen eenpaarig aanhoudende hitte, dat van dien dag
tot 4 September ingefloten, zynde 6o dagen achter een, niet niter
dan z geweest is, den 23 Juli, waar op de warmte niet ge`veest en gebleven is, 's middags boven 70 en . 's morgens en
's Avonds hoven 6o gr . ; zelfs in extra waarneemingen,'s morg .6
en 's av. u of iz u . heb ik in dien tusfehentyd myn Therm .
Met onder 6o gr . gezien.
Yuli was ruim zo warm als
in 1759, omtrent zo warm als in 1776, en wierd alleen overtroffen door die van 1757 en 1778.
Augusti integendeel
hield gemiddeld 7o-a gr . en van z lug. tot s Sept . 70,11, gr . dit
was meer dan 3 gr. warmer dais tot bier een Oogstmaand is
waargenomen ; en ruim 1 gr, warmer dan 7uli 1757 't welk de
heetfte maand was in do voorige 44 Jaaren : ja dit was nagenoeg het midden tusfchen de middenwarmte van Oogstmaand
hieromfireeks, en do gewoone hitte to Batavia ; zynde de eerfte,
volgens myde tafel 631, gr . de laatile, volgens aldaar gedaane,
en door de Hearlemfche Maatfchappy uitgegeevene , aantekeningen
ruhn 78 gr .
Deeze hitte wierd, behalven door de dagelykfche eenpaarigheid ,
die met geen cenen koelen dag afwisfelde, nog aanmerkelyk ver .
zwaard door de zeer ongewoone ftilte, zo dat in die gantfche heete maand Augusti, geen eene molen, hieromtrent, cen zeil behoefde to ontbiooten ; en in Tuli niet dan van 's av . den 3 tot den 5,
en van den z1 in 't onweer tot den 23,
den measten tyd
was zo weinig wind, dat even als in ian . Febr. en Maart veele
bakkers geen meel genoeg konden krygen, - de kragt der winden was in Augusti f r o en in 42 dagen van 24 full (*) tot 3Sept.
Aiet nicer dan 4 dus niet min merkwaardig dan in :anuari.
De windftreeken waren ook aanmerkelyk, do N . en NO . winden
hadden niet alleen van 't laatst van Mai, door 7uni heen ge
heerscht,, gelyk reeds gezegd is ; maar op den 6 Tuli liep de wind
op nieuw in then book, en hield zich daarin zo befteudig, dat, vats
dien dag af, door deeze geheele hitte been, tot 3 Sept. ingefloten,
de wind geen eenen geheelen dag tusfchen WNW en Z t W gebleven is, dan van z9 ,7uli tot 4 Aug. en zeldzaam was 't dat na
dien 4 Aug. in 't overige der maand, de wind zich meest gehou .
den heeft, eerst tusfchen NW en N vervolgens N tot NO daarna
NO tot 0, en in 't laatst 0 tot ZO en Z en dat met alle deeze
ftreeken de hitte ons byna even fterk is bygebleven .
Wat de droogte betreft, do lucht bleef in 7uli daar heen trek.
ken=
(*) Den 24 Yuli was 't bier zeer fail, en eehter dit was de ongelukkige dag
voor hot op de Zeeuwfche bust wel vcrzeilde, dock ook verbryzelde, 0 .1 . Retourfrhrp w n r s T D u i N ; ik verwoudeide my this zeer over die tyding, tot ill.

nit do W~arncemingen van den Heer n ot . r. t o Bredee merkte . dat de wind ah
daar op dien dig nog even oufluimig als op den vboignandeu -o,eest is .
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kende ; doch by de zwaare onweeders in die maand vie] zo veel
waters, dat de regen in die maand daar door zelfs de middenmaat
vry wat to boven ging , .
maar in Augusti was de eenige regen
van aanbelang by bet onweer van den 6, en antlers de droogte zo
Aerk dat de drooge dagen ;4 uitmaakten , dus nog 2 meer dan in
Augusti des voorigen jaars ; fchoon de helderheid der lucht nu
lets )hinder was, als ook de hoogte van den Barometer, die evenwel boven 3o duim hield . --T-- Deeze droogte, gevoegd by
de hitte, deed een menigte Veld . en Tuingewasfen , en de bladeren van zeer veele op de zon ftaande boomen, t'eenemaal ver,
zengen , en op veele plaatfen de flooten in 't land uitdroogen .
De gemelde Onweeders verdienen dat ik nog iets daarvan zegge. Wy hadden die in ig dagen 5 maal. Hot eerfle was op maandag den i9 3euli, de dag der zwaarfte hitte in dit Jaar (vallende
juist 52 weeken na den heetiten dag van 't voorleden Jaar,, die
echter nog 21 gr. grooter was .) Het onweer begon reeds 's namid . ten 4 u. eerst van verre, loch wierd hoe !anger hoe zwaarer,
en de blixem naar evenredigheid veel feller dan de donder , duutende tot 's av . i o a iol u . evvenwel was 't alhier nog niet op 't
zwaarst, maar allervreeslykst door byna geheel Zuidholland, als
ook in eenige ftreeken van Noordholland .
Hot tweede vie[
2 dagen daarna op den 2I 7uli, en fchynt integendeel alhier't
hevigst gewoed to hebben, bet duurde 's namid . van 31 tot 5 u.
de donder en blixem was zwaar, maar 't alleraanmerkelykst daarby
was de vreeslyke plasregen, wparvan den oudlten menfchen gees
weerga heugde ; men kon op de graften naaulyks de huizen aan de
overzyde daar door been zien ; alle gooten, alle regenbakken.
iiepen eensklaps over, en in veele woonkelders kwam hot water
4 mans lengte hoog van de ftraaten inftroomen : daar onder vielen
niet alleen zwaare hagelfeenen, waar onder die 2 lood wogen,
maar ook (immers bier en daar in de Stad) platte doorfchynende
tukken Ys, waaronder van i a it duim lang en breed, fommige
met hageliteenen omzet .
Het derde en vierde was op den
So yuli, 's morg. ic.1 a tig u. en 's av . ix a I2i u. beide ook
met zwaare donder en blixem, doch geen van beiden bier op 't
h indelyk , bet vyfde had men den 6 Augusti
zwaarst.
's namid . 31 tot 5,zynde ook vry hevig .
In 't overige diet
maand zag men wel dikwyls onweer aan de lucht ; doch, hoe zwaar
de hitte bleef, wy bebben bier niets meer daarvan gehad, dan op
den zo 's namid . en 22 's av. een paar niet zwaare donderflagen,
--- maar op den 5 September 's av. 71, tot 81 u . ontftond nog een
zwaar onweer, waar by 2 a 3 geweldige flagen ; fchoon lk in alle
deeze onweeders geen Unen flag gehoord heb, die to vergelyken
was by den zwaarften op den laatfl :en dag des voorigen jaars .
Evenwel, door genoe;zaam alle, zyn op verfcheidene plaatfen in
ons Land, zo veele ongelukken aan menfchen beesten, &c . go .
fcbied, en in de nieuwspapieren gemeld, dat doze zomer genoei,-

174

E'1ZONDERREDRIf

naegzaam hewyst, dat de Welecrw . M9RTYIVET, in zynen, met
recht geroemden, Catechisrnus rler Natuur, bet gevaarlyke van
die ontzaglyke natnurverfchynfels wat to veel verkleind heeft :
fcho-)n ik zyn Eerw . antlers gaarne toeftemme, dat ook dit deel
van Gods groote werken,oprrerkend to beichouwen, zeer betaam
lyk zy ; en do flaaffche vrees daarvoor, zo min den Christen alw
den Wysgeer, voege .
September, na dat op den 4 de buitengewoone hitte ophield , en
den 5 't laatite onweer gevailen was, bleef echter beftendig warm,
zodat ze die van x775 vuibnatkt evenaarde,en dus nevens die, de
warmfte tot hier toe aangetekende was : na regen en hagelbuien op
den rg, was de 2o een koude guure dag ; dock de warmte hervatte zich nog cens zo flerk, dat die op den a5, 26 On 27 grooter
wierd dan tot bier toe zo Mat in die maand bekend is, komende
tot 78 gr . en overtreffcnde dus nog 2 gr . de laatfte dagen van Sept.
1777- - Echter bet weeder was in deeze maand onheftendiger,
en meer liar dan droog, vooral van 4 tot 8, en van 's av . 13
tot 's morg . 24, in welke beide tyden ook fterke , winden opkwamen, fchoon 't anderg meest ftil was, met veranderlykewindktreeken , meerendeels tusfchen NW en Z .
OEtober hieJd van 't begin tot bet einde die 'ongewoone warmte, zo dat die maand wederom de allerwarmite in de aantekeningen is, hehalven eileen de zeer buitengemeene van 1772 : de
x3 en 19 waten de warmfte dagen --- de groote ftilte hield
ook aan, behalven den 9, r3, 14, 27, 28 en 29 ; de winden
veel Z en ZO vooral in 't midden der maand, doch de laatfte
dagen NW, en evenwel met op nieuw toeneemende warmte .
Het weeder wisfelde of met zeer mooie dagen en regen,
zo dat men deeze maand noch nat, noch droog kon noemen,behatren do zwaare buien op den 27 en 28 .
November was in den aanvang nog merkwaardiger in warmte
zo dat de trap van 60l gr . op den 1, weder z gr . gtooter was
dan hieromftreeks is waargenomen ; en de Therm . beftendig hoyen So gr . bleef tot den 9 's av . - toen vertninderde de
warmte, en nog meer na den 14, wanneer bet koud, doch niet
ongewoon koud wierd, tot dat op den 28 nogmeals warmte inviet, en aanhield tot 's morg . 22 December, wel zo dagelyksch
niet als in December des voorigen jaars, maar met nog hooger
trappen, vooral den 2 en 3 ; klimmende de kwik den 2 's av.
tot 57 gr. 't welk de tot hier toe bekende hoogfte warmte in
Dec . al weder i gr . overtrof ; den 3 's morg . !fond die nog op 55
gr. en den 17, 18, 19 en 20, OP 50, 521;, 52 en 51 gr . op
lien 20 's morg . vie! een donderbui ;op den 22 Dec. wierd bet
Deeze Slagtkouder en de winter nam den 24 een aanvang.
en Wintermaand wacen wet minder warm dan in 't voorige jaar
doth moesten evenwel beide ook onder de warms maanden gote1d worden .
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November bield van
I tot 9-54171)
10 - 27-395 }45"0
28 - 30-483

1

Dec.

1179.

tot 2I .4431
22-3'-333 }
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In de 9 warme eerfe dagen van November was, tot den 8, 't
weer ongemeen flil en dioog, dock donker : de ftilte hield ook in
die maand, behalven den 9 en Io, aan tot den 25 ; maar anders
had men van den 9 November tot 22 A 23 December, een zwaaren
regentyd,fen van 26 November of met zeer onfuimige winden verzeld .
Echter , hoe flecht dit faifoen was, de Barometer gafreden
om dikwerf nog veel erger to vreezen, en deed in deezen tyd
nieuwe aanmerklykheden zien, recht overilaande tegen die in 's
begin van 't Jaar opgemerkt waren .
In' 't begin van November was en bleef die vry hoog, zelfs was
die op den 9 en To, dagen van ferke wind en regenbuien, tusfchen 29.111 en 30 .1f, dat, fchoon de wind NW was, echter in
zulk weetder niet gewoon is ; daarop begon de kwik den I I en 1z
to zakhen, en bleef van den 13 of tot den 23 Dec. zo ongemeena
laag, dat de gemiddelde hoogte dier 41 dagen niet weer was dan
a9. 4 .1, en in 22 dagen van 13 Nov . tot 4 Dec . 29 . 23 en do
hoogfe hand in die s2 dagen 29 . 6' . - In de gemelde 41 dagen zakte de kwik tot 7 maal toe onder 29 duim, waaronder op
den 26 Nov. 's morg . en 's mid . tot 28 . 62 en op den 22 Dec.
's morg. tot 28 . 51 ; dus 2 maal in then korten tyd laager dan in
3o Jaaren federt 1748 (*) was gezien, behalven 30 en 31 Maart
1762 en 21 tot 23 Nov. 1768, bygevolg 't laagst in ii Jaaren,
en vry laager dan in de zwaare Stormen van 14 Nov . 1775, 20
Nov . 1776 en 31 Dec. 1778, echter de billyke vices daarvoor
wierd t'elkens gunflig afgewend : op den 26 Nov. woei 't wet
hard, doch form kon men 't niet wel noemen ; zo ook op den 29 ; initegendeel, had men ondanks deeze Iaagte,van 15 tot 24 Nov . tot elks
verwondering, over 'e geheel, de droogfe Mile en helderile tyd
in die geheele maand, zelfs heldere vorst ; waar door ook de grooZe maaneclips 's av . den 23 , zeer fraai to zierl was , --- den 2pt
Dec . was op den allerlaegfen Hand 's morgens de wind flil NNW.
't welt myne vrees nog vermeerderde , de wind flak ook tusfchen
.9 en to u . fcbielyk en havig op, doch wierd weder geen form ;
.
Het
gelyk men het op den 2, 4, 14 en 2o noemen moest.
Ywater rees den c en IS Dec . tot omtrent 6o duim boven peil,
dock 't gevaar ging fchielyk voorby .
Met
(*) 1k ga bier den .fland van a8 . .1 . op den 22 Dec . 1749 voorby, alzo do
Hooggel. Heer V A N $ w l N u a N, in t Genees- en Natuurk . Kabinet N . 2. p.
131, die bewegen heeft Gen drukfout to zyn, welko ik in myn tafeltje, r atuurk . Veihiitnd. V. Deel` p. 68s, over 't hoofd gezien beb .
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Met de vorst, die den i4 Dec . begon, kreegen wy, voor 't
eerst f dert OEtober, eenen doorg.ianden Oostenwind, die den alt
d 30 hevig doorblies, den Barometer deed ryzen tot 3o 4z en den
Therm. zakken tot laagst a6 gr . dus nog a gr . hooger blyvende dan
in 't begin der Jaars (*; . De fchuiten flaakten 't vaaren den 30 On
Intuafchen was deeze fterke Oostewind een groota
311 .
zegen, ter beguniliging van 't uitloopen van16o a 117o'Schepen al,
leen uit Texel, en hec zakken van het water onzer, door de flerke regens, hooggereezene Rivieren .
Zo eindigde dan dit allerongemeenfte Jaar 1779 .'t welk demeeste
merkwaardigheden van voorige Jaaren vooral betrekkelyk de warmte ,
geheel verdoofde .
Dan, eer ik dit nader toone, door
den zomer en herfst, zo als ik den winter en de lente gedaan
heb, met voorgaande to vergelyken, en de gemiddelde uitkomitem van 't geheele Jaar op to geeven ; zal ik vooraf aanroeren ,
welke ongewoone verfchynf len bet groeiend Ryk in de loathe
helfte van 't Jaar , Diet minder dau in de eerite , bier en elders heeft
opgeleverd .
De nieuwe fcheuten en bladeren, die de boomen in gewoone
Jaaren na den langften dag krygen, kwamen nu reeds de laatite
dagen van Mai en eerfte van Y uni in menigte to voorfchyn ; en
deeze wierden in 7uli weder door andere gevolgd, ook kwamen
in die maand reeds eenige foorten van appelen aan .
Maar
zeer vermenigvuldigden de ongewoonheden :in Augusti waren in
die heete, drooge en ftille maand , zeer veele bladeren , vooral
aan wilde Kastanjeboomen , verdroogd ; na bet midden dier maand
begonnen verfcheidene van die foort nieuw blad en bloeifel to krygen ; en deeze wierden in September gevolgd van zo veele andere,
dat, daar men in 11775 eenige weinige zulke boomen in deeze :
Stad met verwondering ging zien, ze nu op 't laatst naaulyks
deer opgemerkt wierden ; ja verre de meeste boomen van die
foort kreegen nieuwe bladeren, of ten minften, men zag by 't
afvallen der oude, dat zich de nieuwe knoppen daar onder gezet
hadden.
Dit bleef by geen wilde Kaskanjeboomen ; maar
van tyd tot tyd zag men in en buiten de Stad zeer veele Linde .
boomen ; ja dat nog zeldzaamer is, in OEtober ook Ipeboomen,
waaronder 6 by elkanderen voor 't Latynfche School, met een overvloedig en vrolyk lachend lentegroen deezen herfst verfieren : zelfs
tot in 't begin van November zag men nieuwe groente aan boo .
men uitfpruiten.
Even zo was 't met de vrugtboomen : den 21 Aug. zag ik nieuw
bloeifel aan Karsfenboomen ; omtrent den zo Sept. begonnen veele
prul .
(*) Den 28 Dec. 's av. flood myn Therm . op 34f en den 29'smorg . op 3A
echter vroor 't in dien nagt zo flerl: als 't anders op circa
gr. doet : een
andere Therm .,die ook goed heet,en naast den mynen hind, 30
tekeude noggrntrend r gr. hooger.
gr.
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pruime-, perfik-, abrikoos-, appel- en peereboomen ook op nieuw
In de laatfte dagen van Augusti zag
fchoon to bloeien .
men niet flechts rype witte druiven op den blooten grond gegroeid ,
maar zelfs blaauwe waarvan men zulks verzekerde ; en vddr half
September waren, aan alle goed geplaatlle wynftokken, de druiven
niet alleen volkomen ryp, mar ik heb toen zelf gezien, en vervolgens van veele plaatfen gehoord , dat aan dezelfde wynftokken
tevens nieuwe trosfen in bloei (tonden .
In 't geheele najaar waren niet alleen veele !`oorten van zomer .
groente , maar ook latouw, en andere falade die men anders in t
voorjaar beeft, in overvloed en voor elk to krygen .
De bladeren vielen zeer verfchillend af ; de boomen die befchut
geweesc waren tegen de brandende zonshitte, waren den I Novem.
ber nog vry groen ; en meest tot 9 dito tamelyk vol bladeren ; wanneer ze wet door den wind reel verloren , echter, naar maate ze
buiten den wind flonden , blcven aan verfcheidene nog bladeren tot
de eerfle dagen van December, toen ook tevens de jonge herfstbladeren van de Linde- en Ipeboomen weggingen ; die aan de wilde
Kastanjeboomen hielden veel korter ftand, - daar tegen raakten
eenigq vlier- en dergelyke boomen, de lartstgegroeide bladeren
niet eer kwyt dan met de vorst in t laatst van 't jaar ; en in 't begin van December zag men al wederom, aan besfen en andere
heesters, door de warmte, nieuwe knoppen uitfpruiten, en ook
nog verfcheidene bloemen in de tuinen ftaan ; zo dat de groei in dit
ganfche jaar naaulyl.s heeft ftil geftaan .
Behalven alle deeze ongewoone verfchynfelen, was ook in dit
jaar de hooibouw, de koorn-oogst, en de inzameling van allerlei
booth- en veldvrugten, overal ongemeen gezegend ; de anders
mingewoone fnliten waren voor elk to bekomen .
Dan, helaas! voor deeze vrolyke tooneelen is een zwart gordyn
gefchoven, door de, in den nazomer opgekomene, befmettelyke
koortfen en roodeloop, die op veele plaatfen in ors Vaderland, en
ook elders, eene zeer aanmerkelyke verwoesting onder de menfchen hebben aangerecht : en waarvan men, zunder, aan de eene
zyde, den Opperbeftuurder, of aan den anderen kant, de bykomende oorzaaken van de bepaaling der befmetting tot byzondere
plaatzen, uit het oog to verliezen, ongetwyfeld de algemeene
iniddeloorzaak to zoeken heeft, in de zwaare en aanhoudende hit .
te , droogte, en ('t welk men vooral niet vergeeten moet hierby to
voegen) ftilte, die in deezer, zomer geheerscht hebben ; doch 't
behoort niet tot myne taak dieper hier in to treeden ; iklaat zulks
den Geneeskundigen over(*) .
Ik
(*) 't Verdient opmerking, dat de zwaarst bezochte plaatfen, als Harlingee, Canzpen, Elburg, E,zk,hu'zen, &c . alle out da Zuideizee liggen
Ons Aozflerdanz, hoewel door Guds goedheid ver!choond van eigenlyke befinntting, hceft echter aandeel in de (lerfte gehad ; en, 't gecn byzonder is,
den gcheelen winter door vo'gcns de tveeklpkfcbc opgaave der dooden, van
den eerflen Satuidag in Ogeber tot den tweeden in lifaart was 't getal in die
u4 wceken 6=,0, 't hoogst 315 en 3112, en 't 1aag,t r88, de 2 laatile weeken
van Pfaazt t,,8 en 339, dus nu in een halfjaar, circa zo reel als in deeze
cum 6 1 7 .nta1, waarvan no iaatst in 1774, in een geheel jaar gebeurd is,
M
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Ik zal, daar de berichten wegens 't fchoone en vrugtbaare fai .
foen , uit andere landen, vooral uit Duitschlond, niet min is
ruim zo merkwaardig waren, dan wy bier to lande zagen ; bier
nog eenige der ongewoonfte byvoegen , om die aan de vergetetheid
to ontrukken .
Uit bet Radebergfche meldde men 29 Sept . dat aan den Landl-eer
verfcheidene bloeiende takken van Appel- Peere- en Karsfeboomen
geprefenteerd waren ; waaronder een Karsfetak waaraan ook eenige
Type vrugten waren .
Van Hamburg it OEtober, dat de Druiven, van welke in die
landftreek anders weinige foorten tot rypheid kwamen , nu de
Spaanfche in ryp- en zoetheid tartten .
Van Altona 22 Oftober, dat aldaar de Aardhezien ten tweeden .
maal tot volkomene rypheid gebragt waxen, en in groote en kleine
potten ten verkoop rond gedragen wierden, (te Leeuwarden had
then die ook reeds den g OEtober aangebragt .)
Van Kasfel, dat den 2o OEi. aldaar nog een Byenzwerm gezien
was ; en dat overal op de akkers nieuwe airen uit den grond op •
#ezea:
Van Manheim io Ofhber, dat in den Keurvorstelyken Botanietuin, een Granaatappelboom, in de vrye lucht, deezen herfst, rype
vrugten heeft voortgebragt ; en dat 'er wynflokken waren, die to
gelyk rype druiven van den eerften bloei , onrype van een tweeden, en op nleuw gezette van een derden bloei gedragen hebben .
Nog van Hamburg 8 Nov . dat een Abrikoosboom, die eerst
overvloedig had gedraagen, ten tweedenmaal 3 rype, hoewel iets
kletnere, abrikoozen had geleverd ; dat toen nog ajonge appelbootnen zeer vol bloeifel f'onden, en in de Stad eon wilde Kastanjeboom ook toen nog 2 fchoone bloemtrosfen had.
Van Hanau 30 OEt . dat to Darm/tad fommige vroege Wynftokken
ten tweedenmaal rype druiven hadden voortgebragt : lets, dat zeifr
in dit jaar, ats eene allerzeldzaamfte byzonderheid aan to zien is .
Uit dat Graaffchap ;van Bieber, 26 Dec . dat iemand aldaar, van
een Wynftok, in 't begin van Aug . de eerfie, in 't Iaatst van Sept.
de tweede, in 't laatst van OEtE de derde volkomen rype druiven
geplukt hebbende, toen , by bet afvallen der bladeren, tot zyne
groote verwondering, aan denzelfden wynftok den vierden fchyn
van een volkomen bloei zag, - dat de Speklelien federt r4dagen nog de fraaifte bloemen voortbragten, --- dat men op
eenen nog kouderen berg, in een tuin, grasbloemen vond van
veelerlei kleur , en ftokroozen in den fchoonfien hloei .
Van Weenen it Dec . dat in Ongaryen op verfcheiden plaatfen,
aan de druiven kleine goudene korrels gevonden waren ; 't welk de
Natuurkenners aanzagen als een hewys , dat de zon wonderbaarlyk
daar op moet gewerkt hebben . Ook had men reeds vroeger uit dat Koningryk bericht, dat to Presburg in eenige tuineti
tweemaal Roozen gebloeid hebben .
Eindelyk meldde men uit bet koude Petersburg , dat aldaar de
Agent der Hanzeefteden, op den 7 Weber N. S. zyne vrienden

van 't zomer halfjaar , dat bet weinig grootfpraak is , to zeggen,
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den, in zynen tuin in de vrye lucht, op een middagmaal had anthaald .
Hoe verwonderlyk deeze en dergelyke berichten, in vergelyking met gewoone jaaren, ook zyn mogen, ze zyn bet niet
sneer, wanneer men de duuring en hitte van den Zomer in aanInerking neemt . Immers , daar ik , by gelegenheid van den
reeds zo hecten zomer des voorigen Jaars 1778, cene vergelyking
heb gemaakt'(*) tusfchen de warmffe' zomers waarvan wy geregelde waarneemingen hebben ; waarvan 't befluit was, dat 1757, 775
en 1778 your de drie merkwaardigfte to houden zyn, de eerfte in
zwaarte, de tweede in duuring, en de derde in 't eene en andere
tusfchen die beide : daar ga ik nu toonen, (en dit kan ik daardoor
leer kort doen) dat deeze zomer van 1779 , in die beide opzichten, alle drie genoemde heeft overtroffen ; behalven alleen in den
hoogften trap der hitte, die 85z gr . was, dus 2I gr . minder dan in
1778 . en 4t gr. minder dan in 1750. .-- men zie de vergelyking
in dit tafeltjen.
dagen, gr.
dagen .
1757 .
1779 .
Io7ufi tot It flag .
33 7033
a Aug . tot 2 Sept .
1778 .
32
J
237uni tot 2r jTuli
2y 703
17uli tot 4 Sept.
23 31uni tot 26 ..4u,- .
65 68f99,
66
153 612!11
I Aril tots I flub. 153
I April tot 31 Aug .
4sgg
177517uli tot go Sept .
679
4 juni tot 8 Sept .
97
92
r
121
23 Mai tot 27 Sept . 128
2Yuni tot 30 Sept .
Y37
ISO
8 Mai tot 9 Nov . 186
23 April tot 19 Off63
i Febr . tot 31 Oil .
273
273
2 .Febr . tot 310556s
5 Febr . tot 9 Nov. 278
De warmte dier 178 dagen evenaart zo nahy de gewoone middenwarm .
to
dat wy een zomer van 9 maanden gehad hebben .
Myn Thermometer heeft geftaan .
op en bovcn
daer under op
op dagen
en boven 8o
70 ;r-95
iii
maal
13
maal
In 't jaar t775
1778 - 72 - 88- - I3 1779 -- 93- 112--16 Te Breda komt de vergelyking deezer drie jaaren ten naasten
by
hiermede overeen ; alleen was 't aldaar in Augusti deezes jaars
's morg
. en 's av . wat koeler dan bier, zynde dit onderfcheid in di .
inaand grooter gewe :st dan gewoonlyk .
M 2
A
. I Occel , lihngetw . pag . r3g~ 1338 .
(*) Zie deeze 1lletn . Pad. Letter eel'

gee

68TVS
62'4c,
Sb
6717 C
659-6
3 =aa
588ty
588-64
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Ik fpoed my, am, ten befluite, de uitkomst myner waarneemingen in dit geheele Jaar op to geven ; zynde als volgt

1779

.an .
Febr.
Maart
April
Mai
.7uni
Juli
Aug.

Sept .

OEt.
Nov.
Dec .

hoogst

Barometer
laagst

307' 28 .
- 64 2c,' .
- 7-,' - 64 - 4 - 23- 3k -

gemidd.

Thermometer

hogst

laagst ~gemidd .

25 .243 35'°
3 3-3 46
3 1? 60.6135
3°
45
4 6 as
2 e 63 32
1 I" 731
41
53 .s
s4 81 .83 41 .39 59' s
Io
IO1 731 5 0 .47 ' 613'
6 7 s~
IO?s 851 5 8
70 s
7,'30 . G17 85
61 ;
;I,~g, 0 4~ 83 . 50
63si
- 41F- 6z'~- II 33 68s 44
5 6 s3
6 71 6o ; 29
28 .
=
45'
41 y3
26
_41
51I- " 790 57
I

I4 3 0.
II47 5 29 .
43 6,-22

kragt Regep
der
to
winder Iiaarlem
I 8
2 6
2 1

4?
34
34
2 6
I ?
6
~3~
3=
357

61yn
2

3
7
Sa
I5
69
I 3r
46
66
54

t Jaar 130.7''1- 28 . 5129 . I I Iohl 851 ~24~
5-.3=ws 3Y1a 26 .3C*)
van I Nov . 1778 tot 3r OF4 . 1779 was de warmte 54 r a s
--~15 Nov .- tot 14 Nov . 54i~us
--Dec.4 tot
g
Dec. 54r;9y
--13 Nov.-tot 1z Nov.-- de Barometer 29 rlrs9y .
Alleen de laatfte 9 'a Io dagen van 't jaar maakten dat het beneden
54 gr . kwam : de warmte van 15 Novemb. tot 14 Noveznb . was , op
weinig na 5 gr . boven de gewoone middenmaat naar myne Tafel : en die van 't loopende Jaar 4I 3- gr . hoven die middenmaat ;
2y gr . boven het voorgaande reeds zeer warme jaar 1778 ; en
i - gr . boven bet, tot hier toe allerwarmile jaar 1775 : waarvan
het nog ruim I gr . zou verfchild hebben, al ware zelfs de koude November van dat jaar zo warm geweest als on. Immers a hoe ongewoon elk faifoen op zich zelve ook geweest zy,
de merkwaardigheid fiygt nog veel hooger, dat de allermooifte
en zagtfte Winter, (behalven de weinige burst in
anuari) bet
alierwarmfte Voorjaar, de allerheetfte Zomer, en een der allerwarm( •) In deHaarlemfche Conrant,waar uit ik dit getrokken heb, flaat 25 d . 5
1 . dus moet, of door een drukfeil, cdn dee maanden to lyneu minder zyn,
(niislchien November) of de waarneemer heeft zich zo veel in de optelling
wetgist . Zwaane, hung komt hiermcdc vry wel ovcreen, alt cok Breda en
Franeker ;en die bride pitrtfcn cot : in de meerdcte warmte van d1t jaar ; want
to B eda Meld 1 775 5t ;o g 17 .'9 53 TQ95 verfchil r i 3
teFranekcr a..1~+ 53s2s
54 1 „
TYi
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wartnfe Najaaren, die in meer dan 40 jaaren tot bier toe zyn
waargenomen, zich in dit eene jaar famengepaard hel ben .
Nog nader zal dit blyken, als ik zeg, dat wy gehad hebben van
November 1778 tot OElober 1779 .
3 allerwarmfte maanden, Februari, April en Augusti 1779.2 gelyk met do allerwarmfte, Dec . 1778 . en S :pt . 1779 .
3 naastwarmite, Maart, Mai en Ot7ober 1779 .
2 op 3 of 4 na de warmfte, Nov . 1778 en 7°uli 1779.
en 2 nog meer dan middelmaatig 7anuari en 7uni 1779.
12
Gelyk Februari in den winter in alle opzichten in ongewoonhetd
uitmuntte, zo deed Augusti in den zomer .
In 5 maanden van dit jaar heeft de warmte op byzondere dagen een hoogeren trap heklommen dan tot bier toe in dezelve
bekend was : to weeten, 27 en 28 Februari, 24 en 25 Mai, 1
en 2 Sept. T Nov . en 1 Dec. zonder nog to rekenen, dagen op
welke de warmte, wel niet in do geheele maand, echter in dat
deel der maand de grootfte was ; gelyk 18 fair . 4, 5 en 15
.April, 3o en 31 Aug . 26 en 27 Sept. 13 en 19 OElober .
De koudite tyden in 't jaar waren , 3 tot 19 fanuari, 25
April tot 7 Mai, een deel van Y uni , 15 tot 27 Nov. en 't
einde van Dec .
maar alle flechts koud in dit jaar, en
niets meer dan gewoone Saifoenen in andere jaaren . - Ongewoon kon men do koude op geen 6enen dag in 't ganfche
jaar noemen ; de 2 koudfte waarneemingen naar den tyd waren
's av . 2 Mai, en 's av . 20 .1uni .
Evenwel levert dit jaar meet voorbeelden op van fchielyke
veranderingen der Thermometers dan 't voorige ; doch meest op
de gemelde tyden van ongemeene warmte : zie bier de voornaamite,
26 Febr. 's morg . 361
2
28 - 's mid. 61~ 5
iI
13

Maart's

morg. 32)
25
's mid . 571

5 April's
6

mid. 70) 22
48
's av .

15 April 's mid . 7311
16 -- - 's av .
48
27 ;
17
's morg . 46
'
22 Mai 's av .
52
24 - 's mid .
8r ) 29

19 OEt . 's mid . 67
's morg . 44 j 23
21 -

tnasr ruim zoo aanmerkelyk, om dat ze tegennatuurlyk zyn, houd
ik de volgende veranderingen
4b 1o Dec. 's mid . 41t
22 Dec . 's morg. 45f
27 Nov . 's av .
28 -'s morg . 50 -Is av. 50
's mid . 39i
Extra waarneemingen van eenige der heetfte dagen, heb ik
onder derzelvcr maanden reeds medegedeeld ; ik zou bier nog
meerdere byvoegen, vreesde ik niet al to lang re worden .
Welk een verbaazend onderfcheid tusfchen dit Jaar 1779 en 't
Jaar 174.0 : Toen had men van Nov. 1739 tOt OEl . 17405 a1.
1\1 3
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S allerkoudfte maanden, Nov . 1739 . Mr. Mai, j'uli en
OEt. T740x gelyk met de allerkoudfte, yuni 1740 .
2 op 2 na do koudfte, ,?!anuari en April 174n.
2 op 3 of 4 na de koudte, Maart en Augusti 174-)i juist middelmaatig, September 1740.
doch i warmer dan middelmaatig, Dec . 173912

Volgens de echte aantekeningen van den Heer NoPPEN, die ik
onlangs in handen heb gekregen, was de middenwarmte van 1740
. De twee loopen44rws en van Nov. 1739 tot Ob . 1740 . 44-1014g
de jaaren verfchillen in waripte dus 93 gr . en in beide gevallen van
1 Nov . tot 31 Oft. of van 15 tot 14Nov . gerekend, volkomen ofruim
1o gr. men mag dan wet veilig deeze 2 jaaren houden voor de ui
terite paalen van warmte en koude in onze luchtftreek . --- 't Is
waar, daar de middenwarmte, volgens myne Tafel, uitkomt op
49ro,0, . dat 1740 nog wat verder van die middenmaat afwykt in
koude, dan 1779 in warmte ; maar dit fchynt bier to Iande vry atgeineen door to gaan, dat de trappen van koude zich meer van de
middenmaat verwyderen dan die van warmte : t zou niet onaartig
zyn, dit uit de waarneemingen to doen zien ; dan, 't zou hier to
verre uitloopen.
Zeker is 't intusfohen, dat dit jaar , 1779, alles famen geno .
men, nog veel meer merkwaardigs heeft gehad dan 1740, Of cenig
Immers in den Barometer zoo bet ook ontwyfelbaar
ander .
bet hoogfte jaar geweest zyn, had niet de ongemeene laagte in eon
groot deel van Nov. en Dec . (die nogtans mede een der zeldzaamheden des jaars is) veroorzaakt dat nu 1741 en ;766, dit jaar to
boven gaan ; althans naar mynen Barometer ; maar daar ik reeds
aangemerkt heb, dat die op 't huts Zwaanenburg, zynde nogdezelfdo waarop die beide jaaren zyn waargenomen , zich door een f lyn
boven den mynen heeft gehouden, zal waarfchynlyk aldaar dit jaar,
de twee gemelde, ten minften bet eerfte, everaaren, en zeker de
hoogte van 13 Nov . 1778 tot 12 Nov . 1779 3o duimen duorhaalen .
Zo is 't ook, behalven de zwaare donderbuien in 7uli, alleen
bet natte Najaar, waar door 't jaar belet is onder de allerdroogfie
to behooren ; want bet getal der drooge dagen, waarop in 't ge .
beele etmaal geen regen, fneeu, bagel, of natte mist gezien is,
was alhier 186 ; zynde wet 45 meer dan t gemiddelde der 4 voa
rige jaaren, en waar van nog geen een zeer nat was .
Niettegenftaande de onituimigheid van December en 't laatst van
r4pril, was dit jaar ook bet allerf$ilf~e, overtreffende nog 1759 :
Stormige winden, gelyk ik, in navolging van den Heer
Nrai;rz N , begin to noemen , als ik voor de kragt 14 zet , had men
sAp 11 dagen, waarvan alleen 7 in April en December,
arr . en 's nagts daarna , niet meer
Sneers i 1 hehalvan den
tho
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dan 4 maal in Dec . dus 6 maal in 't jaar gevallen, en niet eens liggen gebleven, - en Bagel heb ik in 't geheele jaar op 16 da .
Zen 24 maal aangetekend.
De Luchtsgefteldheid heb ik 445 maal Helder en omtrent helder
genoemd ; 't welk zonder twyfel ook wet 't allermeeste zyn zal,
alzo dit getal zich zelden verre van 350 a 360 verwydert.
Ik voeg ten laatften hierby, dat het Noorderlicht in dit jaar, en
vooral in t voorjaar, dikwyls en fterk gefcheenen heeft ; ik heb
het 15 maal aangetekend ; de fterkfte wares den g Febr . 25 Maart,
Z4 Mai, 1 Juli, 14 OEtob . en 9 November : op welk laatfte de
grootfte verandering gevolgd is .
Zo heb ik dan getoond, hoe dit jaar zich onderfchciden heeft
van de voorige 44 jaaren, waarvan wy geregelde waarneemingen
hebben : hoe jammer is 't, dat wy niet verder vergelyken konnen!
Mugelyk zouden de aantekeningen van den W . E . Heer
I;CICIIARDT, waarvan de Hooggel . VAN SWINDEN in 't G. en N.
Kabinet N. 2 . pag . 119 gewag maakt, nog eenig, fchoon geen vol .
doend, licht konnen geeven, ten opzicht van vroegere Jaaren. Dan,
e6n gedenkftuk hebben wy evenwel van vroegeren tyd,'t welk by
deeze gelegenheid zeer to pasfe kotnt : ik bedoel de reeds go.
noemde 2 Dichtftukken van L . atntoo, op de fchoone Saifoenen
van 1718 x722 en 1723 ; ftukken, hier to opmerklyker, als zynde
van eenen overtagtigjaarigen Grysaart, die echter van deeze Jaaren
fpregkt, als zulke waar van by in zynen leeftyd geen weergk gezien heeft. Hot zal dan de vraag zyn, of de ongemeenheden diet
Jaaren by die van 't nu afgeloopen Jaar 1779 komen? een vraag
die wet onderzoek waardig is, en waar aan ik zo veel, doch ook
zo kort als ik kan, wit voldoen .
Deyoornaamfte byzonderheden, die, uit het eerfte Stuk, op 't
jaar 1 -, 18, konnen verzameld worden, zyn deeze .
Van Lentemaand of had men doorgaands een fchoone heldere
lucht .
De ganfche oogst van hooi en graan kwam met droog en holder
weer binnen .
De Boekweit was lang voor den iierfst reeds gedorscht, en kreeg
in 't najaar een tweed, gewas uit de afgefneden ftoelen,'t welk in
eenen nagt door Ryp bedierf.
De Druiven wares hier to land zo volmaakt ryp als in Frankryk ;
en de wyn aldaar voor 't begin van wynmaand in de vaten .
Veel Winterappelen en peeren moesten uitgeplukt worden, om
hot verdrukken to beletten .
In November ftond nog veel geboomte in nieuwen bloei, en de
daauw lag nog geduurig op 't veld .
In dezelfde maand had
men in de tuinen volwasfen meloenen, zelfs grooter dan gewoonlyk.
Alie deeze byzonderheden komeu vrywel overeen met dit Jaar
1775), vooral als men begrypt, dat ze ook, even als iii dit jaar .
Iliet alle ter zelfder plaatfe zullen gezien zyn, ---- maar ia't geen
na volgt, en my p4ltist uit to fchryven ; p . q .
M 4
Tliava .r
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Zhans asgt men 't naaulyks waard to worden naverteld,

Dat boo .nen, in rsdn jaar, tweemaal in 't open veld
Yoldragen ; rnaar wie hoorde, uit de oudften onzcr dagen,
Of'sLands g :fchiedenis, van vrugtbaarheid gewageu,
Dat zich ceu derde peer of appel heeft doen zien !
Offchoon een felle ryp zyn voortgang kwam verbien .
daar in, zeg ik, zal men deifkelyk eenig onderfcheid tusfchen de
.Natuurkundige en Poe'tifclae waarheid dienen to maaken ; als ook
daar in, dat ~lalsmc~r in Bacharach herfchapen fcheen
Het
zou niet onmogelyk zyn , door wat !veer Regen by dezelfde
warmte in 't voorjaar,, voorts wat meer hitte in 7uni , en wat
minder, of met regen meer afgewisfeld, in llugusti, dat dit Jaar
1718 in vrugtbaarheid nog eenigzins 1779 had overtroffen ; en dus
van de vroegfle peeren , ja ook appelen, eenige boomen tweemaal
hadden voldraagen ; en terwyl die tweede vrugt voortging bier en
daar een derde bloeifel zich vertoone , - maar dat dit toen
naaulyks navertellenswaardig zou geweest zyn , draaft al to hard .,
dan zou 1718 nog1779, zo ver als 1779 een gewoon Jaar, zyn
to boven gegaan : en zekerlyk is 'er onderfcheid gebleven tusfchen
zomer- en winterooft .
Ik ga over tot het andere ftuk op 1722 On 1723 : en' merk vooraf d,arop aan, dat al!e byzonderheden, waarby dagtekeningea
ilaan, tot 1723 behooren : dus fchynt 1722 daarhy gevoegd to
zyn, niet zo zeer wegens ongewoone dubbelde, als wegens go .
woone, doch ovesvloedige vrugtbaarheid ; min of meet gelyk wy
nu 1778 en 1779 famenvoegen zouden . Hot link zelf begunftigt ook d ..eze myne gedagte, in eenige regels p . 26, Ln een
Hot ongewoonfle dan, &t van 't Jaar 1723
nota p. 13 .
gezegd wordt, beftaat bier in
In Grasmaand zag men reeds de Karsfen en Moreflen door ee •
nen zomergloed in de lente zwellen - en de Karsfen rypende,
beef naaulyks plaats voor bladeien ; zynde 't niet zeldzaam dat tot
13 en nicer uit een bloeiknop kwamen .
De ongemeenlte peeren wierden tot kleinen prys in kruiwagens
omgeroepen : iemand die 36 manden fchoone geplukte appelen en
peeren ter inarkt had gebragt, hield daarvan 8 of so fl : . over, zelfs walgde het ooft de verkens .
Oranje- en Limoenboomen waren in 't laatst der herfst vol vrugten en bloemcn .
De wilde Kastanjeboomen hebhen tweetnaal gebloeid .
De dubbelde vrugtbaarheid, door geheele boomgaarden been,
wierd nu zonder opmerking hezien, en door den ganfchen boom.
gaard zag men peer en appel ten derdenmanl knoppen .
N . B . Dit verhaalt de Dichter p. 26, 27, met woorden , die alleen
in klank verfchillen van de flraks aangehaalde regels ; rnaar,, dat
by in Ben aantekening p . 28 byzondGr meldt van eenen boom,
waar-

voorjaar nog oveitroffen to hebben
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waarvan in Nov . 1721 ten tweedenmaal rype graauwe Zuikerpeeren
gcplukt zyn, bevestigt ten vollen myne zo even gew .takte aanmerking ; dewyl die foort van peeren, gelyk elk weet, een der aliervroegfte is .
De wyngaarden waren rykelyh met trosfen van een tweeden
bloei behangen ; waarvan veele reeds tot bezien gezet wareu ;
wen de ryp ze vernielde .
Aardbezien wareu, digt by wintermaand, ten tweedenmaal, zo
volkomen ryp als de eerfle ; en niet uit jonee planten, maar uit de
afgefneden floelen, en in zulk een menigte, dat ze by koppen vol
verkogt wietden.
Half December kreeg de Schryver nog een gtooten bloemruiker .
Uit Noorwegen meldt by lets nog wonderlyker : t. w. d ,,t to
Mardow (op 59 gr .) op Kersttyd 1723 de boomer nog belaaden wa .
r-en met appelen als vuisten ; en dat in dien winter aldaar gausch geen
vorst geweest is, daar men bier nog op Schaatfen geloopen hefft .
Dit Jaar 1723 fchynt dan 1718 ruim geevenaard, en in 't v roe .
.
Maar men verge .
ge
]yke hierby, 't geen wegens 't zelfde Jaar 1723, in 't I Deel der
Natuurl . Historic van Holland p . 262, 263, wed gedeeld is door
den kundigen (leer LE FRANCO VAN sEEtunev, uit cene aantekening van zyn W . E . Grootvader ; waar in, ja wel, bevestigd
word dat alles den i April zo ver was, als gewoonlyk half Mai,
ajs ook de vernieuwde vrugtbaarheid in 't Najaaj , byzonder van
de aardbezren ; maar daar by cene zaak gemeld die BIDLOO ook
aanroert p .40 . 41, als ook N . DuYN , Natuur- en Sterrek . P . 483 . t. w .
dat met April zuik een droogte begon dat, in 4maanden agtereen,
geen regen viel , waardoor al 't gras verdorde , zo dat men 't Vee
met brood moest voeren : daar nu bier door zekerlykook de vrugten
van den eerften bloei veel geleden zullen hebben, word , myns
dunkens , door deeze omilandigheid, de verwondeilykheid van
den nieuwen groei en bloei in den herfst, eenigzins verminderd .
Ik denk dus, dat die 2 Jaaren 1718 en 1723 over 't geheel,
(lets meer en lets min door een gerekend) met bet nu verloopen
Jaar 1779 gelyk to ftellen zyn ; maar dat men daaruit dan dit
befluit moet opmaaken ; dat wy zulke Jaarfaifoenm, naar den
gewoonen loop der nacuur, flechts om de 5o a 6o Jaaren korr .
nen verwagten ; en dat by gevolge, by bet beleeven van zulk
cen byzonder Jaargety, onze verwondering ook met byzondete
dankbaarheid aan de Godlyke Voorzienigherd moet gepaard gaan .
Overbetfle Yader BIDLOO, doet op 't Jaar 1718 een foort van
uitdaaging aan wyzen en flarrekundigen, om to verklaaren, door
wells eeu' omloop van 't uitfpanfel zulk een faifoen moest of kon
gebeuren ; en om uit . . . . 't zy vast! 't zy dwaalgeftarnt,
Naar bet beneveld is, of klaar of duister barnt,
Of door ontmoetingen, of invloei, ban to wyzen,
Dat daar in de oorzaak ligt . . . .
By fchynt dit in eon zekere tegenflelling to brengen, met bet eerbiedigen van Gods beiluur daar in . -_ .- hen tegenflelling, waarAl 5
toe
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toe ja wel, al to dikwyls reden is, maar, gelyk onze dagen nog
meer dan de zyne ftaaven, voor den Christenwysgeer onnoodig ;
als die zeer wel het erkennen van de eerfte, met bet nafpooren
van do tweede, Oorzaaken kan en mag paaren .
Dit in 't oog houdende, is 't zo betaamlyk als natuurlyk, dat
men onderzoek doe naar de uatuurlyke oorzaaken van eene, zo ver
van het gewoone afwykende, luchtsgefteldheid in een g .-heel jaar ;
en dit onderzoek zal voornaamlyk uitkomen op deeze vraagen
r . Is eenige reden daarvan to ontdekken in den loop of ftand der
Planeeten? Elk die in 't bericht van myne veertigjaarige
Tafel, in 't V Deel der Natuurk. Verhand. myne aanmerking op
p . 69o. 691, geleezen heeft, zal daar uit wel zien, dat ik niet bedoele de jaarlykfche regeering van een byzondere Planeet : dit jaar
zelfs geeft dat ftelfel een' nieuwen krak : want men zou 't zelve
dan moeten vergelyken met do zeer koude Jaaren 1744 en 1751 en
de zeer orgefladige 1737, 1758 en x765 ; byzonder de allerkoudfte Augusti van 1737 met deeze allerheetfte : 't jaar 1772 kwam
wel in den nazomer en herfst, zo naby als ooit gebeurd is, doch
de eerfte 5 maanden verfchilden des to meer . - Maar ik meen
de invloed dier hemellichaamen, door derzelver plaats in den dierenriem, fatnen . en tegenftanden, of andere betrekkingen tot deeze
aarde of tot elkanderen, En die lust mogt hebben dit to onderzoeken, zou zeer wel doen, tevens na to gaan, of de tegengeftelde koude van 1740 oolt op dezelfde wyze konde verklaard worden .
2 . Is 'er eenigen famenhang to vinden, tusfchen de buitenge .
woone verfchynfelen van donder blixem en ftorm, die den laatftcn
dag en nacbt van 1778 zo gedenkwaardig maakten ; (zie I Deel p .
131, 132,) en bet daarop zo eensklaps gevolgde, fchoone, heldere ,
warme en ftille faifoen tot ruim half April, nevens de verbaazende
hoogte van den Barometer geduurende dien tyd? Dit zou ongetwyfeld, der oplettendheid van kundige Natuuronderzoekers dub .
bel waardig zyn .
3 . Een derde vraag ; welk een Winter op zulk eenen Zomer
zou volgen? is in 't veiloopen Najaar duizendmaal gedaan ;en naar
een gewoonen denk, was der meesten antwoord : eeu zeer harde .
Dan dit is door de uitkomst met bevestigd ; de Winter in
't begin van 1780, fcboon niet zagt, en tamelyk aanhoudend,
zo

dat de Scheepsvaart tot over half February heeft ftil geftaan, kon
echter ook niet hard genoemd worden ; niet moor dan ddns,
's morg . den 1 .5 'anuari, is de koude tot een' aanmerkelyken trap
gekomen, t . w . 31I gr. Verder zie men de gewoone tafels . Maart
heeft in warmte die van 1779 genoegzaam geevenaard, en op 't
einde was de groei omtrent zo ver als toen in 't midden ; maar juist
met 1 April is 't op nieuw zo koud geworden, en tot heden's mor ; .
den 21 gehleven ; dat men in die 3 weeken naaulyks 3 dageu
L.
vooxtgang ziet.
PS . Deczcn morgen zie ik in de Noordholl . Cou!ant, dat men in Duitschland ten rg aarrgen king van 't weder meant to vinden ; maar hoe 't aldaar
zy, ik vied denzelvcn bier to laude zo min als ecn 7 jaarigen ; vooral met
tus1cheu 1779 ell 176o.

I870

DE GROOTE MAN .

DR GROOTE MAN .

}jet is wonderlyk, hoe verre de menfchen hot brengen kunnen
in de lichaamsoeffeningen . Men that met rede verbaasd over
do vlugheid, de losheid , V„ J'.- L 111 -j-, ;-i + jr, fe
mmige koord..
dansfers en fpringers . Eci,. J -houdeivi, . . .11 .. i , - an bet lichaant
j I itIalleen kan hen tot die
1 t.icn ;.+.n
Ecn mensch kan,
zekerlyk, wonderlyke dingen verrigten, als by veal waagen err
geene moette ontzien wil . Maar zoude men zig niet even zo bo+
ven bet gros der menfchen in hot denken verheffen kunnen, als de
koorddansfers en fpringers in viugheid, kragt en vaardigheid vans
iichaam ? Zekerlyk , 'er is geen twyffel aan , of wy zouden onze
zielvermogens zeer boven die van anderen volmaaken kunnen, inlien wy de zelfde vlyt omtrent den geest aanwendden, als deb
koorddanfers omtrent hot Iichaam doen . Doch, is dat zo, van
waar komt bet clan, dat men minder voorbeelden van ongemeeno
zielvermogens, dan van zeldza me licha mskragten, ziet? Misn
fchien wel daar van daan, dat de koorddansfer en fpringer met
meer toejuiching befchouwd, en beter betaald words dan de Geleerde .
De beweegingen van dat foort van menfchen, hunne draaijingete
on fprongen , zyn dikwyls zo verbaazend, en onnatuurlyk konftig,
day hot zien van dezelve cerder fchrik en afgryzing, dan vermaak,
moest veroorzaaken . Len wet ingerigt ballet zoude den oogen der
aanfchouweren veel aangenaamer zyn, dewyl hot meer gefchikt iv
naar het maakfel van hot menschlyke lichaam . Waarom loopt melt
dan t' zamen out dit onuatuurlyke fchouwfpel to zien ? luist daaront
om dat bet onnatuurlyk is .
Gaat bet niet even zo met de Geleerden? Do man, die in flute arbeidt, en van een wezenlyk nut voor de weetenfchappen is,
arbeidt onbekend en zonder toejuiching
Hoe kan hot ook anders
zyn ? Hy heeft geenen hansworst, die voor hem heenen uitfchreeuwt,
Let op, nu zult gy z'en'
De dichter vat, vuihgheden , de fpotter met godsdienst en deugd,
de ukvinder van wonderfpreuken en fpitsvindige ongerymdheden,
de geestige verdediger der Ieugens, en de beftiyder der onbetwistbaarfle waarheden, - dit zyn de koorddansfers en fpringers der
ge'eerde wereld . Deezen kunnen op eenen grooten naam, en det
toejuiching der menigte, flaat maakeu. Ongelukkig is bet tnaar,
dat zy fomtyds door eenen va!fchen fprorg vroegtydig den halt
breeken ; en dat anderen, bekoord door bet fchitterende van hunnen room, genoopt door nayver, om hen in hunne lugtfprongen to
evenaaren in hot volgen van hun vooibeeld, door een even zo ongelukkigGn val, in hunnen jeugd fneuvelen .
9. u
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AANIVIERKINGEN OVER DEN INVLOED DER MODE .
(Uit bet Engefsch.)

die, door den verheeven leevensrang, waar in zy
Menfchen,
zich geplaatst vinden, ontheeven zyn van de bepaalingen eens

handeldryvenden ommeflags, en bet waarneemen eens beroeps ,
begeeven zich veelligt in eene vrywillige flaaverny, door in dienst
der Mode, eene Dwinglandesfe, to treeden . Bedryven, nit eigen aart aangenaam en onfchuldig, moeten zy, hoe zeer ook tot
dezelve genegen, laaten vaaren : om dat de grilligheid eens aan2renlyken characters dezelve door zyn voorbeeld afkeurt . Gclyk
de domfte dieren worden zy in denzclfden kring rondgedreeven
dens daar buiten to wyken zou hun blootftellen aan eenen allerverfchriklykften fchendnaam . Men zou bet kunnen dulden, verkwis .
tend, buitenfpooiig, onmaatig, ja zelfs fnood genaamd te worden ;
maar wie kan den naam van ouderwets draagen .
Lieden naar de Mode, eens met lien hoogloflyken eertytel verwaardigd, maaken eerie kieine Wereld op zichzelven uit, en leeren op alle anderen, als weezens van cone ondergefchikte natuur
neder to zien . Men vraagt, derhalven, natuurlyk, waar indeeze
Meerderheid beftaa? Deeze kornt Diet voort uit Geleerdheid : want
de Ongeleerdften dingen na dezelve, en hun eisch,wordc ingewilliigd ; deeze heeft haaren grond geenzins in Deugd ; want de verigtlykfte fncodaarts worden Diet buicen geflooten . Rykdom,
Schoonhefd, Geboo!ce, en fraaiheid van Zeden, maaken hier toe
iemand op zichzelve niec hevoegd ; naardernaal veelen dezelve genieten, die geen aanfpraak op een Bier voordeelen hebben . Het
fchynt dus eene verbintenis van eenigen to weezen, die overeenkomen om elkander to volgen, en, by ineeiderheid van ftemmen,
met een onverdraaglyken trots ftaanJe to houden, dat alles, wit
zy doen, welvoeglyk, en alles, wat zy zeggen, verftandigis ; dht
hunne gekoozene kleeding wet ftaat, dirt hunne Zeden hefchaafd
zyn, dac hunne huizen, huiscieraaden, en verdere coeftel, alles
tan den eeriten fmaak , en de regelen der waare fchoonheid, beantwooiden . Allen, die zich Diet binnen de peiken buns grondsge .
bieds begeeven, veroordeelen zy met een onfeilbaar gezag tot eene altoosduurende niecsbeduidenheid . Zy monfteren hun uit als
Menfchen, die niemand kerlt, als de heffe des Volks, als gebooren ow hunnen hoogmoed ten dienfte to ftaan, en de behoefteu
hunner weelde to verfchaffen .
Hoe ongegrond de eifchen deezes Bondgenootfchaps ook mogen
weezen, fpaarc then geene moeite, om 'er, als lid, in ce worden
aangenomen . Ten dien elude verkwist de onbedagte Jongeling
zyn vaderlyk eifgoed , en vernielt zyne gezondheid . Ten dien
erode laat w n den bloem der maagdlyke onfchuld en fchoonheid
vec-
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vetwelken in de nagtgezelfchappen en a .-III de fpeeltafels . Ten
lien einde verdraagt men gewillig bet verlies van braafheid en
openbaare fchande . Veelen houden bet voor een onwrikbaaren
f'elregel : „ bet is beter uit de Wereld to gain dan nict naar do
„ Mode in dezelve to leeven ."
lndien deeze onderfcheiding, met de daad, hoog to fchatten
is, indien bet geluk of ongeiuk des leevens afhangt van deeze to verwerven of to misfen, dan zyn duizenden, die de een .
voudiger paden des leevens bewandelen, voorwerpen van bet
innigst medelyden . Men moet eenigen troost zoeken voor bet
grootite getal der Maatfch ppye , die nooit de hoflugt gerooken,
nooit hunne middelen van beflaan in do war gebragt, en nimmer hunne gezondheid bedorven hebben, om deeze roemryke
verhefling to erlangen . Misfchien zullen zy, op eene onpartydige befchouwing, zien, dat deezen in waarheid dat geluk bezitten, 't welk de trotsheid zichzelven toeeigent, oil nogthans al .
leen fchync to verkrygen .
Menfchen in den Middelbaaren float, zyn de deugdzaamften,
de verstgevorderften , en best in Rant urn de vermaaken en voordeelen to genieten, die bet Menschdom op deeze wereld ten
deel vallen . Gcen van de minite beftaat bier in, dat zy zich
ontheeven vinden van de noodzaaklykheid , om nauwkeurig to
letten op Nile die pligtpleegingen, die de aandagt der lieden van
hooger Rangen, geheel en al in, en bun tyd, wegneemen, zonder eenige daar aan geevenredigde voldoening. HORATIUS, veel
min beroemd door zyn geboorte en rang, dan door de fraaiheid
zyner zeden, was gewoon zichzelven geluk to wenfchen , dat
by op eon kleinen Muilezel, zonder uitgelachen of geftoord to
worden , kon ryden na de verstgelegene Stad in Italie, terwyl
zyne Mecenasfen nauwlyks edn flap konden doen, zonder al do
pragt buns grooten nafleeps ten toon to fpreiden . Het luk der
Kleeditg alleen,'t geen, kostbaar en naar den eerften zwier zynde, de aandagt en arbeid van vecle uuren vordert, wordt eene
bedroevende taak voor alien die wenfchen hun tyd, met eere,
met vordering, met vermaak, en de mogelykheid van eene genoeglyke herdenking, to befteeden .
Staatlyke Bezoeken, waar over elk een klaagt, en waar aan
nogthans, ieder een, zich eenigermaate onderwerpt, zyn volftrekt noodzaaklyk om de Eenigheid to hewaaren van bet Bondge nbotfchap der Mode . Hoe veelvuldiger ze zyn, hoe loflyker .
Veroorlofd to worden , vyf minuuten by iemand to flyten , of een
kaartje to laaten aan de huizen van de aanzienlykfte inwoonders
in de beste ftraaten der Stad, is een geluk, 't geen ten vollen a!
de moeite eener lange toerusting voldoet . Een trein van Koetzen
to zien, die elkander als by de dear verdringt, bet gevloek der
Koetziers to hooren, zyn aangenaamheden, waar van een een .
voudig Landbewooner maar luttel denkheeld beeft ; doch op her
ftreelendst de fyne aandocningcn gaande maaken der lieden van fy.
ner
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ner leers gevormd, en met den naam van Lieden naar de Mode
vereerd .
Van deezen zwaarenoverlast is de Man, die na zulk eerie ecre
let dingt, gelukkig bevryd . Ily hezoekt zyn Vriend, rim dat
y waarlyk genegenheid voor hem heeft, en wordt met hartlyk .
held ontvangen . Den tusfchentyd, als by geen gezelfchap ziet,
kan by der Letter-oefeningen wyden, of zich op eene andere wyze
onfchuldig verlustigen : want de verkeering met zyn Vrienden vordert al den voorbereidenden ommeflag niet van Modifche ftaatlyk .
held . De ongedwongene vermaaken eerier guile en openhartige
yerkeering genietende, ziet by met een medelydend oog aan, de
dwonge ftaatlykheid der Grooten, en verfoeyt de losbandighe .
en der Ligtmisfen .
De Uitwerkzels der Mode leveren eon zeer vreemd verfchyn2el op in do- Zedelyke Wereld . Deeae kan leelykheid in fchoonheid, en weerkeerig fchoonheid in leelykheid heriiormen . Wanineer wy, in eerie zaal met fchilderyen behangen, de kleeding der
I'erfooneb opmerken, geraaken wy gereed in verzoeking, om den
manflootiyken fmaak onzer Grootvaderen en Grootnsoederen wel
1ltartig ult to lachen, cii het lydt, ondertusfchen, geen den min$en twyfel, of men hieldt dezelve, ten hunnen tyde, 1choon en
welvoeglyk, terwyl de Kleeding des nu bedillenden en bola .
chenden aanfchouwers, toen even befpotlyk zou voorgekomen
Weezen .
Staande bet korte t ydperk van cens Menfchen 1eev(zn, zyn de
wlsfelingen van fmaak zeer opmerkenswaardig ; lange of korte
klkederen, groote of kieine gespen, een hoog oflaagkapzel, zyn,
elk op hunne beurt, hinnen bet verloop van eenige weinige jaaten, gepreezen of gelaakr. Gewoonten, Boeken, Dicht- en
Bouwkunde, en bet aanlegtren van Lusthoven, ondergaan denzelfden lotwisfel . De heerfchende finaak wordt, op then tyd, veronderfeld, een volmaakten fmaak to weezen ; eenige weinige jaazen verloopen 'er, en dezelve word voor hoogst gedrochtlyk uitgekreeten : men neemt eon' nieuwen aan : deeze ge aakt even ras
in onbruik : en de oude wordt, door de grillige omwentelingen
van den nieuwigheid zoekenden geest, weder ter Wane gebragt
en ingevoerd .
Zeker is 'er een regelmaat van rechthe°d in zeden, van welvoeglykheid en fmaak : doch deeze valt ligter to ontdekken dan to
bewaaren . De ydelzinnigheid der Grooten en Ryken zal altoos
ma nieuwe Modes haaken, in die opmcrking, waar op zy oordeelt
;aanfpraak to hebben, tot zich to trekken . De mindere E.angen,
zullen hun, zo ras zy de nieuwigheid ontivaar worden, navolgen.
'Of het regt, dan verkeerd, fchoon, of mismaakt zy, in bet weezen der zaake, maakt her Been verfchil . De Meerderen hebben
fret voorbeeld gegeeven , en gezag zal, ten alien tyde, de onge9tymdheid dekken . Een hoed, eon rok,een fchoen, enz . door een
manzieniyk Man gedraagen, wordt terf}ond, welk eerie gedaante
de
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dezelve ook hebbe, fchoon, en wclhaast zo algemeen, dat d
Voorftanders der Mode zich genoodzaakt vinden, iets anders to
verzinnen.
Men moot, in de daad, toeftemmen, dat, zo lang do Mode
haare eigendunklyke magt oefent in zaaken, die niet tot Zedebederf ftrekken, of den fmaak in de Kuniten verbasteren, zy goduld moge worden om met onbegrensd gezag to heerfchen . Doch
bet ongeluk wil, dat zy, even als andere Gezagvoerders, kith
indringt op plaatzen waar zy geen ander dan een overweldigend
gezag heeft. De veranderingen, welke zy dagelyks invoert in de
kleeding, dienen tot bevordering des Koophandels . De grilligheden der Ryken fchenken voedzel aan de armen. De verfcheidenheid, en de onophoudelyke nieuwigheden, veroorzaakt door do
wisfeling der Modes in uiterlyken toeflel, brengen bet haare toe,
om den zodanigen, wier rykdom en perfoonlyke nietsbeduidendheid,
hun beletten om weezenlyker en redelyker bezigheden to vinden,
to behaagen, en onledig to houden . Maar, wanneer dezelfde
grilligheid , die heerfchappy voert in de Kleederkamer,, zich tot het
Boekvertrek uitbreid ; wanneer de Wetgeeffter op een Asfemblee,
in de Schoolen, in den Gods .lienst, in do Opvoeding, haare
Wetten voorfchryft, is hot hoog tyd, dat de Rede haare regten
handhaaft tegen de inbreuken der Dwaasheid .
Doch zo groot is de toverkragt des ineloeds van eon al ;emeen voorheeld, dat zy, & e de welonderweezenfle Rede be.
2itten, do Mode, dikwyls, met eene blinde gehoorzaamheid,vol,
gen . De Geleerde Wysgeer laat zich door then fnelvtietenden
en alles mederokkenden flroom wegfleepen . Zonderling to weezen
is tegenwoordig even 't zelfde als zich ten doel to ftellen voor
de fchigten van fmaad en kwaadaartigheid . Gemakshalven, wor .
den de Menfchen , derhalven, vervoerd, om zich in den alge.
meenen drang to begeeven, aan welken zy, zonder to gelukken,
doch niet zonder befchadigd to worden, wcderftand zouden bieden . Infchiklykheid is wysheid, waar tegenftand vrugtloos zou
weezen .
Wat do onderfcheiding betreft, na welke Lledcn van de Mode
dingen 't is zeker , dat zy, die door rang, door middelen , en eene
daar aan beantwoordende opvoedi-g, verheeven zyn . zich dikwyls
onderfcheiden, door cone byzondere fraaiheid van Zeden, uit h un.
n e verkreegene bekwaaniheden herkomftig . Maar deeze behoort
geen hoogmoed to baaren , noch hun de zotheid in to boezemen
om zich van de rest des Menschdoms te .onderfcheiden . Veel eer
moot deeze bun eon geest van goedaartigheid inftorten, en opleiden om bet geluk van andeien to bevordeien, in vergelding voor
de gunstbewyzen der Voorzienigheid, die bun deeze meerdere voordeelen fchonk , zonder dat zy dezelve verdiend hadden . Zy be.
hooren zich verzekerd en vast te houden ann deezen grondregel :
„ Dat de greotfte 1VAnfchenvriend, de rechtfchaapenfte Heer is ."
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MENGELT/ERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,RON3TEN EN WEETENSCIIAPPEN
BETREKKELYK.

AANMERKINGEN OVER DE BESTE WYZE VAN DE MENSCHEN
TE OVERREEDEN .
Addimus his lacrymas precious quoque : verbs precantis
Perlegis, E' lacrymas finge videre meas.
o V i n i u s Heroid. Ep. 4-

zyn twee wegen om de menfchen tot het doen of
D aarlaaten
eener daad to brengen , naamlyk de overreeding

van hetverftand,en de opwekking der aandoeningen . Men
fpreekt of tot het verftand, of tot het hart, of wel tot
bcidcn to gelyk . Wanneer men hct verftand wil overreeden, en alleenlyk eene zuivere en koele toeftemming
van den wil, gegrond op duidlyke befeffen, verwerven ,
draagt men aan het verftand alle die redenen voor, welken dienen kunnen , om het voordeel van de zyde die
men aanpryst boven de tegengeftelde to doen zien . De
uitwerking van zodanig eeno pooginges, het verftand to
doen oordeelen , dat het beter is op zulk eene wyze to
handelen dan niet, en, ingevolge van dat oordeel, den wit
tot die poogingen to bepaalen, welken de daad voortbrengen kunnen. Maar kiest men den anderen weg,
wendt men zig tot het hart, dan tragc men in den geese
zodanige denkbeelden in alle hunne leevendigheid to rug
to roepen, die dezelve voorheen al gehad heeft, en hem
op het fterkst getroffen hebben, op dat zy op nieuws de
zelfde uitwerking mogen voortbrengen . Ten then einde
poogt men deze denkbeelden zo leevendig to maaken„
dat zy de eene of andere gemoedsbeweeging opwekken,
die den ivil bepaalt . Dit is de konst der Redenaaren ; dic
was het middel, waar door DEMOSTHENES Athene, en
Deze
CICERO Rome, naar hunnen zin, wisten to leiden .
konst weeten zelfs onze bedelaars meesterlyk to oeffenen ; zy vertoonen verminkte leden, naakte kinderen,
N
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van koude verkleumd en van honger als uitgeteerd, om
daar door medelyden to verwekken .
Van beide deze middelen is bet eerfte 't zwakfte, en
dikwyls bet bezwaarlykst in 't werk ce ftellen. 'c Is
niet altyd even gemaklyk, bet verfiand, zelfs van vry
duidelyke waarheden, to overtuigcn ; fomtyds zyn vooroordeelen of driften onoverwinlyke beletfelen ; fomtyds
zyn de waarheden zelven ongefchikt voor de verftanden,
welken men ze wil doen gevoelen ; en fomtyds ontbreekt bun , die ze voorftellen, de bekwaamheid om ze
met die klaarheid to vertoonen, dat zy den geest treffen en overhaalen. Daarbenevens ontbreekt 'er, wanneer bet verftand al overtuigd is, wanneer men reeds
zyne toeftemming aan een voorftel gegeeven heeft, aan
deze overtuiging dikwyls de leevendigheid, welke vereischc wordt otn den wit to bepaalen . Zulk eene kennis
is veeltyds eene doode kennis, onbekwaam tot' bet voortbrengen van eenige pooging. En als zelfs de overtuiging al eenigzins leevendig zy, zo is de minfte drift in
ltaac, de aandagt der ziel van het koele gezigt dier
waarheid of to trekken, en eene pooging voort to brengen,
.-,e
well lynregt aanloopt, tegens de overtuiging van 't
veritand. Dit is de reden, dat zo weinige menfchen
volgens hunne verftandlyke beginfels leeven . Dit is de
reden, dat de Christenen, overtuigd van eon paradys
en eene hel, zo moedwillig zig in gruwelen verloopen,
die bun den ingang des hemels fluiten, en den afgrond
der verdoemenis voor de voeten openen .
Maar, wanneer men tot bet hart fpreekt , als men de
aandoeningen van bet gemoed tragt gaande to maaken,
zo kan men zig vleijen, gemaklyker to zullen flaagen,
en een grooter voordeel van zyne pooging to zullen trekken . 't Is gemeenlyk ligter, bet eene of andere denkbeeld, 't welk treft, in de inbeelding op to wekken ; de
eene of andere aandoening gaande to maaken ; de eene of
andere drift aan 't werken to helpen ; dan met we] t'zamenhangende redenen cene waarheid in een veeltyds
vooringenomen gemoed ingang to doen vinden . De beelden der verbeeldingskragt zyn leevendiger dan denkbeelden, van lichaam als ontbloot ; leevendig gemaakce driften hebben meer vermogen dan bewysredenen, even,
en om dezelfde reden, als zinlyke indrukken meer leevendigheids hebben dan afgetrokkene denkbeelden . Het
is
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is uit then hoofde ligter den geest to treffen dan to overreeden ; to bekooren dan to doen befeffen ; en weg to
deepen dan to wi'nnen . Ook hebben de aandoeningen,
wanneer ze aan 'c werken zyn , meer vermogen om tegen
andere aandoeningen aan to werken, dan flaauwe beginfels en voorneemens. Als de geest gereed is, om overeenkomftig met een zeker verftandlyk beginfel to handelen , dan trekt fomtyds eene zig daar tegenkantende drift
zone aandagt tot zig, en doet dus den geest bet beginfel welhaast vergeeten . Maar aar_doening tegen aandoening, drift tegen drift, gefteld zynde, zal veeltyds en
meesc altoos de laatst opgewekte drift door de nieuwigheid en den werklyk gemaakten indruk, veel fterker dan
de andere verken, en den wil bepaalen .
;adoch , fchoon dus tot bet hart to fpreeken een veel
gemaklyker en zekerder middel zy, om den mensch tot
zekere daaden to brengen, zo is bet egter niec altoos
boven bet andere aan to pryzen . Wanneer men bedoelt,
zedenktindige of godsdienftige waarheden met nut voor
to ftellen, en den mensch tot bet betragten van zynen
pligt, tot een godzalig leeven, tot eene heblyke en duurzaame deugd , to brengen , is bet laatite middel , alleen
gebruikt, zo nuttig niet als bet eerfte op zig zelfs, of,
ten minften, als wanncer bet van bet eerfte geholpen
wordt . Rene fchielyk opwellende gemoedsaandoening
mag den geest bepaalen , cene geweldige opgewekte drift
mag hem wegrukken ; maar, wanncer die aandoening
over, wanneer die drift verdweenen is, dan blyft hct
gemoed ledig ; de oude begeerten en heblykheden neemen weder de overhand . Is, integendeel,'het verftand
wel overtuigd , is de geest wel doordrongen van zekere
beginfels, die beginfels blyven, gemerkt ze niet afhangen van oogenbliklyke indrukken, welken telkens ccn
voorwerp vorderen, dat ze voortbrengt . Veronderffcl
een' man , verftandig door en door doordrongen van eene almeene goedwilligheid, wiens grootfte genoegen is wel to
doen, en die zig tot een onwrikbaar voorneemen gefteld
heefc, geene mooglyke gelegenheid, om zvne weldaadig .
heid to oeffenen, to laaten voorbygaan . -Zo dra words
dezen man zulk eene gelegenheid niet aangeboden, of
by is gereed, by haast zig om ze to omhelzen . Hy wagt
niet, tot dat eene treffende afbeelding van 't lyden des
ongelukkigen zyn medelyden opwekc ; gelyk deze dcec ,
N 2
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die zo weinig genegen, zo weinig gewoon is tot weldoen , dat by byna nooit eene weldaad oeffent , ten zy
in byzondere en treffende omftandigheden, wien de weldaaden, zo 't fchynt, door 't medelyden moeten worden afgeperst ; en die geweld op zich zelven doen moet,
om eene daad to begaan, welke de eerfte altyd begaan
zal, om dat by meent, ze altyd to moeten begaan .
Het zelfde heeft plaats in het godsdienftige . Een man,
wel onderweezen in den godsdienst , die 't beftaan van
't Opperwezen op wysgeerige gronden voor zeker houdt ;
die God als den zeedlyken regeerder der wereld kent ;
die de waarheid van 't Christendom , niet met een ingewikkeld, maar met een opgehelderd geloof, heeft aangenomen ; die 't Euangelium als den grondflag van zyn
geluk, als zynen besten troost, en 't uitzigt op een beter leeven, met het zuiverfte genoegen befchouwt, die,
daaglyks bezig met zulkc voorftellen , daaglyks zyne betrekkingen , zyne voorfchikking, overweegende, daar
door zig een godvrugtig karakter geformeerd, en zig gewend heeft , niets to doen dan het geen by weet goed
to zyn ; zulk een man is altyd deugdzaam, altyd godvrugtig . Maar een mensch, dat zelden om God, om
hemel of hel, om dood of oordeel denkt, zonder juist
een overgegeeven booswigt of een ongeloovige to wee .
zen , nu en dan door eene zielroerende leerreden, een
aandoenlyk gefprek, of treffend voorval, aangedaan,
beroerd, bepaald, zal voor then tyd goede voorneemens
opvatten ; goede beweegingen befpeuren ; goede daaden
verrigten ; ja by zal ligtlyk zyn gedrag met heete traanen
befchreijen, God met vuurige gebeden om vergiffenis
fmeeken : maar helaas ! zyne godsdienftigheid is niet heftendig ; zy verdwynt met den tederen indruk, die ze
beeft voortgebragt , om plaats to maaken voor de oude
woeste en dwaaze denkbeelden en driften, tot zo lang,
dat wederom de verbeeldingskragt getroffen, en het hart
aangedaan words . Zulke menfchen, even als het riet
door den wind bewoogen door den minften indruk, zyn
veelal, in een minder of meerder trap, godloozen of bekcerden, naar dat zy met zondaars of godvrugtigen om
gaan .
Men kan uit al het voorgezegde gereedlyk opmaaken,
dat het, om waarheden, ter beoeffening gefchikt, met
wrugt voor to ftellen, gewoonlyk best zy, de twee op .

at-
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gegeevene middelen to paaren ; in de eerfte plaats tot
het verftand, en dan tot hec hart to fpreeken . Dit moet
de zedenkundige Wysgeer en de Prediker doen . Hy
moet beginnen met de waarheden, op eene wyze ge .
fchikt naar de vatbaarheid der geenen die by winner
wil, eersc duidlyk to ontvouwen ; den zin der voorftellingen, en de onmiddellyke gevolgen, indien ook deezen
in aanmerking komen, to doen kennen ; dan moot by de
waarheden als waarheden bewyzen, en zig daar toe van
de kragtigfte gronden bedienen . Het verftand wel overreed zynde, dan is het tyd zig tot het hart to wenden ;
ten einde de overtuiging van het verftand to verleevendigen en werkzaam to maaken . Hier toe wederom heeft
men zig to bedienen van alles, wat in de omftandigheden
nuttig weezen kan . Men moet de beoeffening der voorgeftelde waarheden als heilzaam en heuglyk , het tegen,
deel als verderflyk en yslyk, vertoonen . Het groote ver.eischte is din tot de inbeelding to fpreeken ; door die
ftreelende denkbeelden to herroepen, welken den geest
voorheen betoverd hebben , en nu wederom becoveren
kunnen. Men pooge dan de driften gaande to maaken ;
liefde, hoop, verlangen, ten behoeve van het goede ;
vrees , fchrik, afkeer, omtrent het kwaade, op ce wekken en to doen werken . In een woord, men moet den
leezer of toehoorder dwingen, wegrukken .
Die is de waare welfpreekendheid ; niet deze gewaanLie, die in hoogklinkende uitroepingen, gezogte en opgefinukte fpreekwyzen, eene beftudeerde ftembuiging,
en eene houding voor het toneel gefchikt ; maar die, naar
het zeggen van den Meescer der welfpreekendheid, beftaat, in bet gevoel van dat geene 't welk'vy anderen willelz
doen gevoelen (a) . Zo lang ik niet zie, dat het hart des
Redenaars , die hec myne tragt to beweegen, bewoogen
is, zyn alle de ftreeken der verhevenfte welfpreekendheid, in myn oog, cen enkel guichelfpel ; dat myn verftand eenigen tyd vermaaken , maar nooit myn gemoed
treffen, my wel verwondering, maar nooit toeftemming
afdwingen kan . S ! Hoe fchpon, integendeel, hoe treffend, ja hoe verrukkend, is de natuurlyke welfpreekendheid
(s)

QUINCTILIANUS . Primum est igitur ut apud nos valeant ea
valor# apud alios volumus, qfflciamurque antequam ofc,re
row ur.
N 3
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heid eons Predikers, die, wanneer by ons de goedheid
van 't Opperwezen in de natuur, maar vooral in de genade, fchildert ; die, wannee ; by ons Christus predikt
als voor ons geftorven, als voor ons uitroepende, het is
volbragt ; wanneer by op zig, op zyne geloovige toehoorders , deze woorden zyns Godlyken Meesters toepast
Kom, getrouwe dienstknegt, over weinig zyt gy getrouw geweest, over veel zal ik u iellen, ga in de vreugde uws
Heeren, bet zoete van deze befchouwingen gevoelt ; wanneer zyne geheele manier van voorftellen, op eerie ongemaakte wyze, overcuigelyk doet zien , dat zyn hart
geroerd is als by de woorden des euwigen leevens verkondigt !
De predikftoel is de regte plaats, op welke de waare
welfpreekendheid , met het grootfte nut, kan en moet geoeffend worden . Koele, afgetrokkene voorftellen der
waarheden kunnen nuttig zyn voor eenige weinige wysgeerige toehoorders ; het grooter gedeelte moet veeleer
bewogen dan overtuigd worden . Dan bier is ook voorzigtigheid noodig . Een louter hartstogtlyk voorftel is,
gelyk wy zagen , flegts van korten duur ; om een wezenlyk nut, om de waare bekeering voort to brengen,
moec to gelyk bet verftand overtuigd en bet hart bewoogen worden ; ten einde verftand en aandoening gelykerhand werken ; op dat de aandoeningen zo min verflaauwen als buitenfpoorig worden . De aandoeningen van 't
gemoed toch zyn met een zeker vermaak verknogc . 't Is
zoet, traanen van liefde, van blydfchap, to ftorteo .
De ziel, eens zo zoete aandoeningen gevoeld hebbende,
verlangt zig de7.elven to herroepen . Zulks brengt in den
geest die heblykheid voort , welke men niet ongefchikt
eene lzartstogtelyke godsdienfligheid •g enoemd heefc ; eerie
gefteldheid zeer heilzaam in haar zelve, indien zy maar
niet, buiten den maat gedreeven, in dweepery of geestdryvery verontaart . Men vindt menfchen, werken za
zeer bekoord zyn door bet ftreelen der hartstogtlyke
godsdienftigheid, dat zy hun geheele leeven wel zouden
verflyten willen, in dat flag van befchouwingen, die
gefchikt zyn, om zulke tedere aandoeningen in hun to
verleevendigen of gaande to houden . Zodanige menfchen
hellen ligtlyk over, om den geheelen godsdienst in 't ge .
voel to ftellen, en to vergeeten, dat zy zo wel geroepen zyn om hurnen evcnu cnsch dienst to dQen als om
bet
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het Opperweezen to befchouwen, dat wel cens ten gevolge heeft , dat zy de pligten der maatfchappy verzuimen ; ja zig overreeden, dat zy voldoen, wanneer zy
godsdienftig zyn, zonder menschlievend to weezen . Hier
in is een fchadelyk foort van dweepery gelegen . 'Er
zyn wyders menfchen, die de zoete aandoeningen der
hartstogtlyke godsdienftigheid voor inwerkingen van den
Heiligen Geest houden ; die, zo zy waanen, aan hunnei
geest getuigd, dat zy kinderen Gods zyn ; hen vertroost ,
de hemelfche vreugde vooraf doet fmaaken, en als de
Geest der waarheid, den Christenen beloofd, hen in alle
waarheid leidt . Deze menfchen, gemeenlyk flegte zielkundigen, houden veeltyds alle de beweegingen van hunnen geest, vooral zo die eenige betrekking op den godsdienst hebben , voor ingeevingen van boven ; en , zig
door zulken onfeilbaaren leidsman beftuurd waanende,
meenen zy, alle hunne aandoeningen, alle hunne denkbeelden, voor goed en waaragtig to moeten houden . Dit
is die geestdryvery, welke zo veele ongerymde begrippen, en, dac meer is, zo veele gruwelen van wreedheid,
heeft in de wereld gebrage . Zulk een mensch, yveren'de i voor zyne godsdienftige begrippen, en zig agtende
onder den invloed en 't geleide van den Heiligen Geest
to zyn, neemt ligtlyk de opwellingen van eenen godsdienftigen haat, en eene wreede vervolgzugt, voor inblaazingen der Godheid ; en verbeeldt zig, het onmiddellyk bevel van 't Opperweezen to volbrengen ; terwyl
hy, in 't vervolgen, in 't kwellen, en in 't ombrengen
van zynen naasten, de heiligfte van Gods wetten fchendt .
Een verftandig Prediker moet deeze heillooze uitwerkingen van een hattstogclyk prediken voorkomen ; door
eerst zyne toehoorderen Gene verftandige en wel gegronde zedenkunde to lecraaren ; en hen leevendig en duidlyk
to overtuigen, dat de waare godsdienst beftaat,, in zo
wel den naasten als God lief to hebben ; en dat by gevoig een godsdienftig leeven, zo het al then naam waard
zy, wanneer het niec to gelyk een menschlievend leeven
is , Gode niec behaagen kan . Hy behoort hun geduurig
deze fpreuk van den Apostel JACOnUS indagtig to doen
zyn : De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den

I7ader is deze, weezen en weduwen to bezoeken in hunne verdrukking, en zig zelven onbefinet to bewa'rren van de wereld ;
en daarby die taal van JOANNES of dcrgelvke tc voegen
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Indien iemant zegt, ik hebbe God lief en haat zynen broeder,
die is een leugenaar : leant die zynen broeder niet lief heeft I
dien by gezien heeft, hoe kan by God lief hebben, then Fly
niet gezien heeft
0 . 0.

VER}:AAL VAN DE BEWERKING EENER AFZETTING VArl
PE DYE IN DE BOVENSTE GELEEDING, NIET LANG GELEEDEN GEDAAN POOR Mr. W . KERR , Heelmeester
van 't Koninglyk Regiment Blaauwe Gardes, en van
't Ziekenhuis in Northampton . Medegedeeld aan
Dr . DUNCAN, door Dr . TOLL, Heelmeester van
't vierde Regiment Dragonders .
(Medic. and Philof. Comment . Pot. Fl. p . iii .)

Lene jonge Dogter, tusfchen de elf en twaalf jaaren
oud,werdt in December laatstleden in 'tZiekenhuis,
van Kettering gebragt . Ze had een gezwel aan de buitenzyde van haare Regterdye, zich uitftrekkende van 't
xnidden tot digt aan de trochanter major ; ze was reeds
zeer vermagerd, aangetast zynde door een aanhoudenden
hoest, nagtzweeten, en verfcheide meer teeringagcige
toevallen . Ze verhaalde ons dac ze reeds federt twee
j aaren ziekelyk was geweest, en geduurig kleine Koortfen gehad had : de verlamming was ook trapswyze coegenomen van haare eerf}e ziekelykheid af. In 't eerst
gevoelde ze weinig pyn, doch ecnige maanden, voor dat
ze in 't Ziekenhuis kwam, werdt dezelve zeer heevig van
de liesch of tot rondom de heup ; voor lien tyd had ze
nooit noch waargenomen 't gezwel, to vooren gcmeld .
r
Ze gevoelde een hevige pyn op de minfe beweeging van 't gewrigt, en wanneer ze poogingen deedt tot
beweeging, kon men een aanmerkelyk gekraak, even
als van een rasp, gewaar worden . Wegens noodzaaklyke
bezigheden belet zynde, verzocht ik 1\Zr . Warden om
't gezwel, den dag na dat ze in 't Ziekenhuis genomen
was, to openen ; men vondt, by de opening, dat 'er zich
byna een halve pint kwalykgef?elde ester ontlastte . Dezelfde outlasting van fofe, in cen groote hoeveelhcid,
blecf
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bleef voortduuren by ieder verband, tot den tyd dat de
bewerking vcrricht was, 'c geen gefchiedde den Zaturdag
daar aan volgende .
Ik vleidde my zelven dat de
teerin,gstoevallen 't ge .volg konden zyn van de opneeming
der etter, overtuigd zynde dat 't gewrigt aangedaan was .
ik befloot derhalven dat 'er geene andere wyze van geneezing overig was, dan door 't been of to zetten in 't
gewrigt . Ik ondernam derhalven dezelve op de volgende wyze.
Ik liet de Lyderesfe plaatfen op de gezonde zyde op een tafel van een gewoone hoogte : en
bragt 't aangedaane been in een regten hoek met de tronk ;
vervolgens begon ik de infnyding onmiddelyk agter do
verhevenheid van de trochanter major, rigtende dezelve
fchuins agterwaards naar beneden tot aan de binnenzyde
van de Dye, en van daar fchuins opwaards tot den afDic
Rand van twee duimcn van de arteria cruralis .
gedaan zynde, began ik een tweede infnyding op de zeifde plaats met de eerite, doende die in een tegenftelde rigting over 't bovenfte uiteinde van de trochanter,
en van daar fchuins naar vooren en naar beneden , iot op
omtrent denzelfden afftand van de Slagader als in 't eerfte
geval .
Deeze infnydingen gefchiedden alleen door
de huid en 't vet heen, 't welk, door twee helpers,
wel naar agteren getrokken zynde, fneed ik nederwaarts
door tot in 't gewricht, en van daar begon ik de twee
infnydingen door de Spieren op dezelfde wyze en richting, en met dezelfde uitgeftrektheid, als die, welke
ik even to vooren door de bekleedfels gemaakt had . -1k draaide toen 't hoofd van 't femur uit 't acetabulum,
op dat ik met to meer gemak en veiligheid 't gewigtigIte van de operatic mogt volbrengen, namelyk, 't opvatten van de Slagader .
Men kan uit de voorgaande
befchryving ligt opmaaken, dat 'er nog een lap van am,
trent vier duimen in de breedte, beftaande uit alle de
bekleedfels met de Slagader ingefloten, in zyn geheel
was . Ik vatte dceze lap zeer vast aan tusfchen den duim
en vingers van myn linkerhand, plaatfende de vingers
op de huid, en de duim op de fpieren ; vervolgens
fneed ik het door, onmiddelyk onder myn hand , zynde
dric of vier duimen of van den uitgang van de Slagadcr
onder 't ligamentum Fallopii .
Ik deed hier de infnyding van boven naar beneden, cerst door de Spiercn
van de lap, en vervolgens door den vctrok, de vaten ,
N 5
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en de huid . De reden hiervan was, op dat de huid
zoude overeenkomen met dat gedeelte, 't welk 't eerst
doorgefneden was, en dat de randen van de wond, want
men kan het geen ftomp noemen, daar door eenvormiger en netter wierden . -- Na werdt 't de zaak van
de Slagader to bezorgen, 't welk ik deed door een fterken band met een naald rondom dezelve to brengen, en
laatende die door een van myn helpers vastbinden . Ge.
duurende deezen tyd drukte ik zo fterk met myne lin .
kerhand op de Slagader, volgens de wyze boven gemeld, dat hier door 't verlies van een enkel drop bloeds
voorgekomen werdt . 't Verlies van bloed van de overige Slagaders was niet aanmerkelyker dan in eenige an .
dere afzetting van de Dye . Door 't bewaaren van een
groot gedeelte van de huid, was de wond voor 't oog
niet affchuwelyk, Tot myn groot leedweezen vond ik
niet alleen 't acetabulum door beenverteering aangedaan,
maar ook de osfa innominata, en wel zeer uitgeftrekt .
Wegens haar onophoudelyk hoesten, was ik onder de
grootfte vrees dat de Slagader zoude open barften, doch
dat had geen kwaad gevolg, en 't bindfel viel by 't vier .
d e of vyfde verband van zelve af . De wond itond on.
dertusfchen zeer gunftig, geevende goede hoop van herftelling . Doch omtrent op den tienden of elfden dag,
werd de ademhaaling van de Lyderesfe veel moeijelyker,
de ontlasting uit de borst hield op, de mond en tonge
waren met fprouw bezet, en ze ftierf op den i8den dag
naa de Operatic. De toeftand van de wond was, tot 't
iaatfte toe, zo, dat men met reden kon veronderftellen,
dat de onmiddelyke oorzaak van den dood was 't dagelyks
toeneemen van de toevallen door de teering veroorzaakt ;
en dat, buiten lien , de Operatic een goed gevolg zoude
gehad hebben . Wy openden daarom 't doode lighaam,
en vonden onze veronderflelling, zo als ik denk met
recht, op 't fterkst bevestigd door de volgende verfchynfels . De longen waren ten naasten by geheel tot
etter verteerd, byzonder aan de regcerzyde, waar nauwlyks jets van de longe overgebleven was . De linkerlobbe was van gelyken vol verzweeringen, en de helft klei .
ner dan natuurlyk . Men vond tevens een verzweering
in de Pfoas aan de regterzyde in den buik ; 't welk gemeenfchap had door een doorgeknaagde opening tot
binnen in 't acetabulum, met 't gewrigt .
l k heb
een nauwkeurig verhaal van de omftandigheden van dit
gC .
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geval, de Operatie, en deszelfs uitkomst, medegedeeld,
ten mmften, ik herinnere my geen zaak van belang over .
geflagen to hebben . Ik zal geen verdere aanmerkingen
hierop maaken, dan alleen, dat de geheele vernieting
van 't ligamentum rotundum ,door de ettering binnen in 't
gewrigt, veel toebragt tot 't gemakkelyk uitvoeren van
de Operatic . Want ik verbeelde my, dat, indien din li .
gamentum in zyn geheel geweest was, de doorfnyding
van 't zelven zeer groote moeite zoude veroorzaakt heb, .
ben ; ik geloove evenwel dat 't to doer aoude zyn, in
een gezond gewricht . -- Met opzicht tot 't nut van
deeze Operatic, zo ben ik'er zo overtuigd van, in zekere
gevallen, dac ik in 't vervolg niet zal twyfelen, om dezelve, wanneer de gelegenheid zich opdoet, weder in
't werk to ftellen .
VQORVAL VAN HENRI AXFORD, DIE, NAA VIER JAAREN
STOM GEWEEST TE ZYN, IN ZEN DROOM, HET GEI3RUIK ZYNER SPRAAKE WEDER KREEG .

(Overgenomen uit bet

3ournal Encyclopedique .)

was de Zoon eens Advocaats van dien
j H zelfden naam in het Graaffchap Wiltshire. In zyn
H
jeugd was by onderhevig aan ftuiptrekkingen, en
ENRI AXFORD

It

duurde tot zyn vyf en twintigfte jaar . Op zekeren dag,
(toen by reeds acht- en twintig jaarenbereikt hadt,) ver .
gezelde by eenige Dames , die hen Landgoed Longleat , den
Markgraave van WEYMOUTH coebehoorende, gingen bezigtigen . Onder den weg oncdekte hy, dat hy, heesch wierd,
en vernam alle de verfchynzels van eene gewoone verkoudheid . Zes dagen daar naa verloor by het gebruik zy,
ner fpraake, in zo verre dat by geen het minite geluid
kon tlaan. Ondertusfchen beterde zone verkoudheid,
en by herkreeg eene volmaakte gezondheid ; doch bleef
atom . Alle de Artfen daar omftreeks werden geraadpleegd ; de middelen, door hun voorgefchreeven, deeti
den geen baat . Men wanhoopte aan zyne heritelling,
en, naa vier jaaren in dien ftaat doorgebragt to hebben,
dcedt hy, in de maand July des Jaars 1741 , een reedje
na Stocke in Wiltshire . Hier dronk by nicer dan genoeg
was,
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was, viel drie of vier keeren van zyn paard : eindelyk
hadt een der daar omtrent woonende medelyden met
deezen Mensch, nam hem op van den weg, waar op
by, naa weder van 't paard gevaf len to zyn, uitgeftrekc
lag en bragt, hem to bedde. Terftond viel by in diepen
ilaap, en droomde, gelyk by vervolgens verhaald heeft,
dat by gevallen was in een ton met gistend Bier . Dic
verfchrikte hem dermaate, dat by alle poogingen deedt
om to fchreeuwen, en met de daad om hulp riep . Ontwaakende, ftondt by zeer verfteld over hot wederverkrygen van het vermogen der fpraake, zonder dat 'er eenig hot minfte token van zyne heeschheid overbleef, of
zyne item iets bet geri.ngfte veranderd was . Zints then
tyd heeft by cone volkomene gezondheid genooten, en
laat niet naa, by bet verhaalen van diG voorval, to melden, dat dit de eerfte maal was van zyn leeven, dat by
zich in den drank hadt to buiten gegaan .

NArUURLYKE I1 TO tIE VAN DE GEWOONE- OF DE
SCHILD- VINK .

(Volgens den Heer de

MONTBEILLARD,
BVFFON .)

Heer

Medefchryver van

den

Gewoone Fink, by de Nederlanders byzonder onder den naam van Schild-vink bekend, draagt in 'c
Grieksch den naam van imiea, words in 't Latyn Fringelr
la, in 'c Italiaansch Frangnello, in 't Fransch Pinfon, in
't Hoogduitsch Finck, in 't Engelsch Finch, en in 'c
Zweedsch, Finke geheeten .
Schoon de Gewoone Vinken, gelyk bekend is, in den
Nerfst by menigte verhuizen , blyft 'er in Frankryk,
(en ook by ons in de Nederlanden,) een groot getal
den geheelen winter over ; zy komen dan digt by de
bewoonde plaatzen, en in onze Menagerien, waar zy to
gereeder voedzel vinden . Zy zyn kleine tafelfchuiniers,
die ons komen bezoeken om op onze kosten to teeren,
en door niets aangenaams ons fchadeloos ftellen : nooic
hoort men ze in dat faifoen zingen , of hot tnoet op eenen
enkelen fchooncn dag zyn ; en dat nog maar voor een
oogenblik, en die oogenblikken komen zeldzaam ; het
oveDe
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overige van den tyd verfchuilen zy zich in digtbegroeide heiningen, in eiken, die het blad niet hebben laaten
vallen, in altoos groene boomen : zomtyds in de hoolen
der rocz-en, waar zy zich onthouden in het barite van
den tyd . De Schild-vinken, die andereLugtftreekengaan
opzoeken, vereenigen zich in ontelbaare benden ; docli
werwaards trekken zy heenen ?
De Heer FRISCH gelooft dat zy na de Noordfche ges
westen verhuizen, en by grondt zyn gevoelen, hier op,
voor earst , dat zy, by haare wederkomst, Witte Tinker
met zich brengen, die alleen in 't Noorden gevoeden
warden ; ten tweeden, dat zy geen Jongen als dan by zich
hebben, 't welk het geval zou weezen, indien zy den
tyd in een warmer land, waar zy konden broeden, had .
den doorgebragt ; alle die wederkeeren , Mannetjes en
Wyfjes, zyn oude ; ten derden, am dat zy de koude niet
fchroomen, doch alleen de fneeuw . die, de velden
overdekkende , haar voor 't meerendeel van voedzel
berooft.
Om dit alles overeen to brengen, zou 'er in 't Noorden eene Landftreeke moeten weezen, waargeen Sneeuw
bet aardryk dekte : men wil dat 'er in de woestynen van
Tartarye dusdanige ftreeken zyn : zeker valt daar wet
Sneeuw ; dock deeze wordt, zo men zegt, door de felle
winden, zo ras dezelve valt, weggejaagd, en laat geheele ftreeken bloot .
GESAER vermeldt van de Zwitferfche, en LINN1EUS van
de Zweedfche Vinken eene zeer vreemde byzonderheid,
de verhuizing betreffende ; to weeten, dat het alleen de
Wyfjes zyn die op rein trekken, en dat de Mannetjes
den Winter over in het land blyven . Maar zouden deeze bekwaame Natuurkundigen niet misleid weezen door
de Perfoonen , die hun dic verzekerden, terwyl de
laatstgemelden zich bedroogen door eene op zyn tyd
voorvallende verandering in de Pluimadie der Wyfjes,
uit de koude of eenige andere oorzaak ontftaande . Deem
ze kleurverandering komt my veel beitaanbaarder voor
met de orde der Natuur en 't . geen wy in andere Vogelen zien, dan die fcheiding van Mannetjes en Wyfjes op eenen beftemden tyd ; en de grillige verkiezing
der laatfte am alleen to reizen en haar land to verlaaten, waar zy even goed als de Mannetjes X,onnen lee .
v ea .
Voor
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Voor 't overige valt het ligt to begrypen, dat deeze
uitcochten, in onderfcheide Lugtftreeken , zeer ongelyk
zyn . ALDROVANDUS verzekert, dat de Schild-vinken, omtreeks Bologne zeldzaam hroeden , dat zy bykans alle
vp het einde van den Winter vertrekken, om den vol .
genden Herfsc weder to keercn . Ik zie, in tegendeel,
uit het getuigenis van WILLUGHBY, dat zy hot geheele
jiar in Engeland overblyven, en 'er weinig Vogels zyn,
welke mi=n daar zo veclvuldig aantreft .
De Schild-vinken zyn geheel Europa door verfpreid,
van de Baltifche Zee en Zweeden, waar zy veelvuldig
voorkomen en nestelen, tot aan den Straat van Gibraltar, en zelfs op de kusten van Africa.
De Schild-vink is een Vogel van eenen zeer leevendigen
aart, altoos in beweeging, dit gevocgd by de vrolykheid
van haaren zang, heeft, buiten twyfel, gelegenheid gegeeven tot hot fpreekwoord, zo lustig air een Pink
Reeds vroeg in den voortyd beginnen zy to zingen, en
komen bier in den Nagtegaal ettelyke dagen voor. Zy
houden daar mede op met den Zomerzonneftand . Hec
gezan deezer Vogelen heeft men waardig geoordeeld to
onderfcheiden in een vaorzang, in den zang zelve, en in
een flotzang : de eerfte beftaat, volgens FRISCH, uit Brie
gelyke nooten, de tweede uit zeven verfchillende en algengskens daalende, en de laat1te uic twee, en de grootfie kenners van deeze kleinigheden houden de laatfte
voor de treffendfte . Ook flaan zy in toorn, in vrees, en
in blydfchap, naar de opmerking van LOTTINGER , een
zeer onderfcheiden merkbaar geluid . Veelen agten den
zang der Schild-vinken to fterk, to treffend, doch dit ant .
ftaat alleen daar uit, dat ons gehoor to zwak is, of liever om_dat wy ze van to nabv hooren, en in to veel wedergalmende vertrekken : de Natuur heeft de Schild-vjnken tot Zangeresfen in de bosfchen gefchaapen : dat wy
ons dan derwaards begeeven om over haar zang cc oordeclen, en het aangenaame daar van ce genieten .
Indien men een jonge Schild-vink, uic hot nest genomen, by eene Kanarie of Nagtegaal hangt, zal deeze
den zang des Leermeesters overneemen : dit heeft de
ondervinding dikmaals getoond ; maar nooic heeft men
Vogels van deeze foort gezien, die geleerd hebben Deuntjes van onze Muzyk to fluiten, zo verre kunnen zy zich
van de Natuur niet vervreemden.
De
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De Sclaild-vinken hebben, behalven haaren gewoonen
Wildzang, een zekeren zangtoon der Liefde, welken zy
in de Lente laaten hooren, en maaken cen ander gansch
niec aangenaam gefchreeuw, 'c geen, zo men wil, regen
aanduidt ; bet is opgemerkt dat zy nooit langer of beter
zingen, dan wanneer zy, door zeker toeval, bet gezigt
verlooren hebben : deeze ontdekking was niet gedaan,
of men vondc de kunst om ze blind to maaken : zy zyn
als kleine flaaven, welke wy de oogen uitfteeken, ten
einde zy to meer aan ons vermaak kunnen toebrengen.
Maar ik gebruik bier bet rechte woord niet ; de oogen
deezer Vogeltjes worden niet uitgegraaven, het bovenfks
en onderfie ooglid woodc alleen door eene foort van
kunftig gemaakt lidteken vereenigd, herhaalde keeren
raakt men die beide oogleden met een gloeiend yzerdraad
aan, wel zorg draagende om den oogbol niet to kwetzen .
De Schild •v inken moeten voorhereid worden tot deeze be.
werking, door ze eerst twaalf of vyftier_ dagen aan hec
opgeuloocen leeven to gewennen, en vervolgens nagt en
dag in bet kouwtje in een digten koffer to plaatzeh, ten
erode zy gewennen in den donker voedzel to nee men,
Deeze blinde Vinken zyn onvermoeid in 't zingen, en
men bedient 'er zich by voorkeuze van tot Lokvinken
by de Vinkebaanen .
De tyd om ze to vangen is, wanneer zy, in den
Herfst,'by haar vertrek, of in de Lente, by haare wederkomst, by ganfche fchoolen vliegen : men moet, zo
veel mogelyk , ftil weer kiezen, dewyl ze dan laagst vlie_
gen, en best bet lokaas zien . Zy gewennen niet ligc aan
den gevangen ftaat : de eerfte dagen eeten zy geheel niet
of zeer wermg,pikken,zonder ophouden, aan de tralie
van bet kouwtje, en hongeren zich dikwyls dood .
De nesten deezer Vogelen zyn rond, en vast van maak;
zel, bet fchynt dat zy niet min behendigheids dan kragts
in den bek hebben : zy plaatzen dit nest op de digtstbebladerde boomen, zomtyds op de vrugtboomen in onze
Tuinen ; doch zy verbergen ze met zo veel zorgvuldigheids, dat men ze nauwlyks kan ontdekken, fchoon 'er
zeer digt by zynde : ze beftaan uit mosch en kleine hairworteltjes van buiten, uit wol, hair, fpinrag en veeren van
binnen . Het wyfje legt vyf of zes grauwe rosagtige eitjes met zwarte ftipjes bezet, die 'c veelvuldigst zyn aan
bet dikite einde. Het Mannetje verlaat bet Wyfje niet
zo
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zo lang bet zic to broeden, boven al blyft by 't zelve
by, geduurende den nagt, en zwerft bet by dag wat vender af, bet is alleen om voedzel to zoeken . Het kan
*eezen dat de jaloufy niet weinig toebrengt tot dic befendig oppasfen : want deeze Vogels zyn van eenen jalourfchen aart : wanneer zich twee Mannetjes, in den
voortyd, in den zelfden boomgaard bevinden, vegten zy
beftig tot dat de zwakfte wykt, of 'er bet leeven by infchiete : dit is nog erger wanneer zy zich in cene vlugt
bevinden waar flegts een Wyfje is .
De Vader en Moeder voeden de Jongen met rupfen
en infetten, die zy ook zelve eeten ; doch doorgaans
voeden zy zich met kleine graanen ; ook gerst en haver ,
waar van zv de fchel zeer wel weeten of to byten, om
bet meelagtige to bekomen . Schoon ze van eenen eenig.
tins ftuggen aart zyn, kunnen zy, gelyk de Distelvinken,,
bet putten geleerd worden .
't Is de gewoonte der Schild-vinken meer neder to zitten dan op de takken to roesten : zy gaan niet huppe .
lend voort ; maar trappelen zachtlyk heenen, onder den
weg geduurig met pikken bezig : haare vlugt is zeer onj
gel k, doch s het nest aangetast zynde, ftreeven zy met
laid gefchreeuw in de hoogte .
Een weinig kleinder dan onze Musfchen zyn de Sclaildvinken . Derzelver gedaante en pluimadie is to bekend
om bier eene befchryving to behoeven ; alleen moeten
wy aanmerken, dat bet Wyfje een dunner Bek heeft dan
bet Mannetje, en min perk gekleurd van vederen is .
LENTEBESPIEGELING .

betoverende jonge fchoonheid zie ik herwaerd
Wattreeden
! Hoe aenminnig lonken haere liefelyke
o0

gen ! Welk een bevallig blosje fiert haere koontjes, terwyl een goelyk lachje my, van tusfchen haere koraelert
lippen, de blankfte tanden laet zien! Wat frisfche mirtenkrans dekt haere hoofdvlechten ! Welke oogverrukkende bloemen houd zy in haere poezele handen ! Wat
balfemlucht verfpreid zich rondom my keen ! Hoe vrolyk beginnen de vogeltjes, nu zy verfchynt , op boomen
ez1
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en ftruiken , hunne deunen aen to heffen , daer al bet an .
der gedierte, dat ik in deezen omtrekbefpeur, met fpeelen en huppelen zyne uitgelaetene vreugd to kennen geeft !
Haer tooi, haere geftalte maekt haer kenbaer .
Wees
welkom, lieve Lente! Gezegend zyn uwe fchreden, die
gy op deezen grond drukt! Met welk een hygend verlangen heeft al bet gefchapene uwe aennadering verbeid !
Hoe ontluikt bet aerdryk door uw vriendlyk gelaet ! De
Winter heeft u zyn gebied overgegeeven, terwyl die
klappertandende grysaert naer 't eeuwig kille Noordett
de wyk heeft genomen, waer by zynen troon op hemel•
hooge ysfchotfen en fteile fneeuwbergen heeft gevest .
De guure buien verlaeten deeze ftreeken, en wordett
door hartverkwikkende zoele windjes vervangen ! De
weldaedige, de alkoesterende en blydfchap wekkende
zon verdunt , door haere vermogende ftraelen , die zy nu
me6r loodregt op de aerde fchiet, de lymerige vochten
in de wortelen der boomen en planten, doet dezelve opklimmen, verfpreid die in alle de aderen, en bevorderc
dus hunnen groei : zy zuivert de lucht, trekt de fchadelyke dampen en verderffelyke uitwaesfemingen op, bevordert onze uitwaesfeming, en verlevendigt onze geesten .
Dat ik nu gindfen tuin betreede, en myne oogen verlustige in de genoeglykfte bcfchouwinge van zo veele
wonderen , als de oneindige en alwyze Schepper zo mildelyk voor ons verrukt gezicht heeft ten toon gcfpreid 1
Wat heerlyk tooneel doet zich daer voor my op! Myne
oogen zyn onzeker, waer zy zich bet eerite op vestigen
zullen ! Hoe aer lokkelyk pryken bier die bloedroode
Aneniaes ! Hoe luisterryk ftaen daer die deftige Keizerskroonen ! Met wat bevalligheid lagchen my die blaeuwe,
die roode en die witte Hiachinten toe! Hoe blinken die
goudgeele Jonquiljes! Wat ftreelen my die donker paerfche Violetten, daer deeze fraeije Ranonkels myn oog op
hen met verrukkinge doen ftaeren ! En gy, veelverwige
Tulpen en fluweelen Aurikels , die elks verwonderirg
gaende maekt, en ieders genegenheid tot u trekt , zoud
gy myne aendacht niet vestigen, daer gy, onder zo veeIc keurige bloemen , bet in fchoonte voor geene derzelve
opgeeft ! Wat voedzaeme, wat fmaekelyke, wat heilzaeme vruchtcn belooft €y reeds, aenlokkelyke bloesfems
van allerleie ooftboomen ! War doet gy myne zinnea
0
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fpeelemeien, genoeglyke lusthof! Gczicht en reuk worden hier op 't wellustigfte vergast ! Gy vervoert mynen
geest, en doet hem in befpiegelinge hemelwaerd ftreeven
naer den grootmagtigen Kunftenaer, die bier zo veel
heerlyykheid aen het verwonderd oog ontdekt ! Noode
verlaet ik u, aengenaeme dreeven ! Zo my de weelige
beemden en akkers niet tot hen lokten, zou ik, met her_
onuitfpreekelykst vermaek, my langer in uwe gewensch .
t o fchatten verlustigen : ik verlaet u des flechts voor
korten tyd, terwyl myne verbeelding fteeds door uwea
luister zal geftreeld worden .
Hoe word myn oog door uw verfrisfend groen verkwikt, klaverryke weiden! Kan men immer prachtiger
tapyt betreeden, dan gy op uwen grond hebt uitgefpreid!
Word 'er immer voor de weelde zachter bed gefchud,
dan gy aen Melkert verleent, wen hy, zyn Vee bezoekende , door den liefelyken en verwarmenden invloed der
lucht, een' zachten ilaep hem voelt bekruipen, en zich,
under de fchaduw van eene fierlyk bloeiende en welriekende doornhaeg, gerustelyk nedervlyt! Met wat fmaek
fcheeren hier die roomgeevende Koeien, die wakkere
Osfen, en die vreedzaeme Schaepen, het jeugdige en
malfche gras ! Hunne gretigheid kent geene paelen ! De
verwisfeling van 'c dorre hooi met dit fappig voedfel wet
hunnen eetlust , terwpl~~ zy, dag aen dag, in vet- en
gladheid toeneemen . Nuttig en onontbeerlyk veel hoe
doet gy in myn gevoelig harte de zuiverfte dankbae ;, held
jegens de Aerdsgoedheid opwellen, die u, ter vervullinge onzcr wezenlykfte behoeften, aen ons gefchonken
heeft ! Dat bet pestvuur uwe ingewanden niet verteere,
en de bcrooide landman by uwe doode lichaemen zyne
weenende oogen niet jammerend ten hemel fae ! Wend,
genadervk Opperheer ! dit uw geducht oordeel, dat
myn geliefd Vaderland nog drukt, in gunfte van ons af,
en laet den bloei , de welvaert en de vruchtbaerheid
onze weiden en ftallen geduurig bewaeken, opdat de in .
gezeten, onder het ruim genot van deezen dierbaeren
2egen, uwe goedertierenheid met de vuurigfte dankbaerheid moge looven !
Welk eene vreugd zie ik uit 's landmans oogen ftrae .
len, nu by reeds de eerftelingen van zynen zwoegenden
axbeid, de tedere koornfpruiten, zynen doormesten ak .
ker zict bedekken! Hoe befchouwt by al, by verbeeLding,
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ding, dat graen tot volkome rypte gebragt, door zynen
fcherpen fikkel ter nedergeveld, en in zyne ruime fchuu .
ren op fteile hoopen geflapeld ! Hoe verrukt hem die
befpiegeling! Doch zyn hart word van blydfchap overmand, als by bedenkt, hoe by eerlang, daer zyn rammelende wagon onder bet gewigt der vollezakken zucht,
op de woelende markt, door den vlytigen en winzieken
Handelaer,, voor al zyn zweet en kommer rykelyk zal betaeld worden, en zyn oog zich in dat alles betoverend
metael, onder deszelfs aengenaem en klinkend geluid,
zal mogen vermaeken ! Dat de zuilen uwcr hoope niet
eensklaps worden omvergerukt , en zulks dat beguichelend gebouw jammerlyk doen inftorten ! Dat geene alverfchrikkende dondervlaegen, die den verderffelykeu
bagel uit de aengeperfte wolken naer beneden doen fnorren, uw ooginneemend gewas niet ter nederflaen, en,
zonder herftel , vernielen , noch aenhoudende regenbuient
bet der verrottinge ten prooi geeven ! God behoede u
voor die bitterfte rampfpoeden , en doe uw hart, dat
fomtyds met de grootfte onbillykheid, en fnoodfte on...
dankbaerheid , more, over zyne gunstbewyzen in waere
erkentenisfe vrolyk juichen !
Thans heerscht gy oppermagtige, aldwingende Liefde! Gy, die ongevoelig in hart en aderen fluipt, en bet
ftugfte gemoed als wasch weet to kneeden ! Gy, die den
Goddelyken zegen van wast en vermenigvuldigt, op 's
Alvermogens wenken, zo kragtdaedig doet ondervinden!
Het koesterend zonnevuur ftookt uwe vonken aen , en
doet al bet gefchapene voor uwen Scepter buigen ! Op uwe
verfchyning' wyken lusteloosheid en kwyning , en alles
is vol werkzaemheid, leven en vuur! Van alle kanten
boor ik hct dartelend pluimgedierre met de fchelfte toonen uwen lof verbreiden! De aeniokkelyke jeugd onder.
vind uw werkvermogen! Bet liefelyke weder, dat haer
tot bet bezoeken der bloemryke velden noodigt, doer
haer, al wandelende, de tederfte verzuchtingen uitboezemen! Hoe fmeekt de driftige minnaer, daer zyne ksyy
mende oogen zyne fmart ontdekken , zyne weigerende
fchoone em zynen beeten wensch to willen voldoen ! Hy
wyst haer op de van vreugde uitgelaeten musjes, die hun
eiuk al de waereld willen kenbaer maeken . Zo , zegt
y , ziel betoverende Clarinde ! moet eerlang ons Neil
ten top gevoerd worden, als gy, door mynen zuiverer
O z
gloed
b

212

LENTEBEsPIEGELINC

eloed en onwrikbaere flandvastigheid overwonnen, u met
my door de geheiligile banden vereenigt! Dan zal ik tel .
kens, op bet wederkeeren van dit verrukkend Saizoen,
door het herdenken van myne dobberende en uitgerekte
verlangens vervuld to hebben mogen zien, het wezenlyke, het dierbaere, en 't overgroote van myn geluk des
to ilerker ondervinden, en die liefelyke banden, welker
any zo clerk aen u verknochten, nog meerder voelen toe .
baelen !
Hartftreelende Kunflen ! die in den barren winter, wan .
neer bet Schouwtooneel der natuur zone minnaers op
die fchoorheid, then luister, die majefteit, en dat wonderbaere, 't welk de teelende Lente voor het nafpeuLend oog ten toon fpreid, niet kan vergasten, by veelen
der zelven de plaets der natuurverlustigingen hebt ververvangen ; thans zal uw tempel door uwe aenbidders,
voor weinig tyds , met minder gezetheid bezogt worden . Bosfchen, beemden en velden verfchaffen hun de
heerlykfle tafereelen, die hunne zicl met de genoegelykfle, met hemelfche aendoeningeu vervullen, en waer
by uwe paneelen en dichterlyke Schilderven moeten verfiaeuwen! De betoverende toonen van Filomecl, en van
zo veele woudbewooneren, verdooven uwe uitgezogtile
klanken! Doch vreest niet uw gebied to zullen verliezen . Het hell, dat gy doet fmaeken, is to wezcnlyk
en to duurzaem, dan dat uw dienst geheel zou verachreloosd worden . Hadden veelen uwer liefhebberen, die ecn
onuitfpreekelyk geluk ondervonden, toen zy uaenkleefden, zich door de redeneeringen van dwaezen, die het
geluk in een ydel vertoon en eene ruime tafel, waer
aen de zelfverveeling en 't verdriet veeltyds oppermagtig heerfchen , doen beflaen , van u niet laeten aftrekken ;
zy zouden die zielerust, welke zy nu moeten derven,
slog ontwaer worden , en hunne middelmaetige omflar_ .
digheden, die zommigen ligtlyk Gods vrymagtige bedee.,
ling doen bedillen, zouden hen bet lot van dat uwer ha .
teren niet doers benyden 1 Och ! dat gy by de Nederlar. .
ders meer en meer het doel hunner uitfpanningen wierd U
dan zou zo menig man van fmaek, omdat by zyne tafel
niet kan uitrekken, zich niet genoodzaekt zien alien
omgang to moeten affnyden . Zyt, bevallig zustertal!
altoos de wellust myns ]evens! Gy, die my zo menigwerf in kwynende oogenblikken kragtdaedig hebt opgebeurd!
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beurd! Zo de gunstryke Voorzienigheid myne blyde verwachting gelieve to vervullen, zal ik de uuren, die my
ter verpoozinge zullen overblyven, u geheel woden I U A
wie ik grootendeels myne vernoegdheid to danken heb!
Blyf des eeuwiglyk myn hartelust, en doe my eens uwe
hemellekkernyen volop genieten, waer van ik, tot heden
toe, flechts het geringae deel heb molten proeven
L. STOPPRNDAAL P. Z.

PROEVEN, WAARNEEMINGEN, EN AANMERKINGEN OVER DE
OORZAAKEN VAN BET LICHTEN VAN HET ZEF-WATER .
Door den Heer PAJON, Oud Chirurgyn Majoor van het

Cajenne, enz . Korrespondent van de Koninglyke Akademien der Wetenf happen en Heelkunde to

Eiland

Parys .

„~'et lichten van het Zee-water, of, gelyk men het
_~ noemt, bet vuuren der Zee,is reeds overlang waargenomen geworden, en men heeft ook over Lang reeds
getragt de oorzaak daarvan uit to vinden . Sommigen hebben het toegefchreeven aan lichtgeevende infekten, die
zig in de Zee zouden bevinden ; anderen aan verrottende
dierlyke zelfftandigheden ; anderen aan phosphorieke,
anderen aan olieagtige ftoffen der Zee ; anderen aan de
elektriciteit, enz . (*) Mogelyk loopen fommige van
deeze oorzaaken to zamen, om dit verfchynzel voort
to brengen . Wat daarvan zy, de oorzaak is nog ganisch
niec buiten alle duisterheid gefteld ; het Been genoeg is
otn ons to overreeden de volgende Proeven , Waarneemingcn en Aanmerkingen van den Heer PAJON bier eene
plaats to geeven ; als die dit Stuk met oplectenheid fchynt
be(*) Zie een brief van den Heer nR LA LANDR, overgenomen in
Hedendaagfche Yaderlandfche Letter-oefeningen, VII Dcel N. I2 .
Mengelw. bladz . 544 ; waarin verfcheiden Schryvers aangehaald

de

worden, die over dat verfchynzel gcfchreeven hehben ; in de NaV . Decl, bladz . 457 vindt men oc •k
een Stukje van den Heer DE LA CONnRENIERE over dat ondertuurkundige l erhandelingen

Zie ook het Algeinecn Oefeifchool enz. I Deel bde Afd .
Mengehv . bladz . 222, a1Rwaar die Infekten befchieeven wor ..en.
03
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befchouwd to hebben ; en dezelve opgeeft in zyne Me.
moires pour fervir a l'Histoire de Caijenne & de la Guiana
''rancoife" .

In mynen overtogt van Frankryk naar Caijenne is,
onder die verfchynzelen , die myne aandagt bet meest
maar zig getrokken hebben, een van de eerfte geweest
die foort van phosphoriek licht, dat op de Zee fchictert, en zig in de gedaante van kleine vonkjes vertoont .
Derzelver helderheid was, naar evenredigheid van de
ineerder of minder aanmerklyke wryving op de oppervlakte van bet water ; bet zy tusfchen de deelen van bet
water zelven, op verfchillende wyze bewogen wordende ; bet zy door middel van eenig vreemd lighaam, dat
met min of meer kragt bewogen wierdt .
Hevige beweegingen zyn niet zeer gunftig tot bet
formeeren der vonken ; zy zyn Qvervloediger en helderer, wanneer die beweegingen gelykformig zyn ; en fterker, wanneer zy door vreemde lighaamen , dan, wan .
veer zy door de deelen van bet water zelven worden
oortgebragt .
Behalven die vonken ziet men, flegts op zekere tyden, foorten, van vlammen, min of meer groot, van;
eene vry ottregelmaatige gedaante, zig binnen in hat water formeeren ; dat is to zeggen op twee of drie voeten,
en zelfs fomtyds grooter diepte . Die foorten van vlammen, welke men niet beter kan vergelyken dan by de
weerlichten, die uit een donder .wolk fehieten, zyn vuurkleurig, een weinig bleeker dan bet iicht der vonken,
waar van wy gefproken hebben . Men zou zelfs kunnen zeggen, dat zy door geene merkbaare wryving worden voortgebragt ; nadien de Zee op die dagen , dat ik
ten grooter getal derzelve heb waargenomen, ftcl was,
en niet dan enkel eene beweeging van golving fcheen to
hebben ., en de wryving van het Schip 'er geene voortbragt .
Die vlammen zouden de uitwerking wel kunnen zyn
van de wryvingen, die in bet water gefchieden door do
ontmoeting der ftroomen, welker rigting vlak itrydig is .
lk heb dezelve niet waargenomen, dan na dat wy den
heerkring van den kreefc waren gepasfeerd ; en zy wierden niet talryk dan omtrent de 12, io, en 8 graaden
Noorder Breedte, het Been de juiste plaats is alwaar wy
aanm erklyke ftruomen bebt to waargeaoaneu . Behalven
dio
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die wryvingen onder water, zyn 'er nog andere, die of
hangen van de drukking van den dampkring, op de oppervlakte van het water ; die niet dan eene zekere masfa van het zelve kan doen beweegen, die tegen het binnenst gedeelte drukt .
Uit bet geen wy gezegd hebben blykt, dat de wryving de oorzaak van dat vuur is, en voornaamelyk van
de vonken, welke men op de oppervlakte der zee waarneemt, nadien zy wezenlyk geene plaats hebben, dan
daar men eene duidelyke wryving ziet ; gelyk, by voorbeeld, zoo dikwyls de golven boven de oppervlakte van
hec water verheven zyn, vervolgens koomen to breeken,
en over de onderfte heenen to glyden . De plaats, alwaar zy mnerklykst , en overvloedigst zyn, is rondom
een Schip, wanneer het eene en eerie halve of twee my
len in eene uur aflegt .
Men moet bet licht, dat de Visfchen to weeg brengen, wanner zy wat feel zwemmen, insgelyks aan de
wryving toefchryven ; ik wil bier egter niec fpreeken
van de zeebraasfems, en eenige anderen van die foort
wclker opperhuid met eene oneindige menigte kleine
puntjes bazaaid is, die in de duiscerheid lichten ; maar
van de visfchen, welkcr kleur donker is, en die egter
een ftraal van licht agterlaaten, welke zeer aangenaam is
om to zien . Ik onderzogt, zoo goed als my mogelyk
was, die lichtende puntjes ; en het licht vermeerderde naar evenredigheid van hun getal .
Verfeheiden
van die lichtende punten fcheenen zig boven de oppervlakte van het water to verheffen ; andere kon ik befpeuren binnen in het water ; deeze doorliepen in hetzelve eene zekere ruimte, en verdweenen zonder op de
oppervlakte to koomen .
Die vuuren, die lichten, verfchillen op eene zonderlinge wyze, by eenige omftandigheden , die van de ftrekking der winden, en den ftaat des Dampskrings, fchynen
aftehangen . De Noorde-winden, by voorbeeld, zyn
zeer gunftig ; het vogtig weder en de Zuiden •w inden
zeer ongunitig voor dezelve ; ik heb ook waargenomen,
dat zy by ftormagtig weder veel talryker zyn, dan by
itil weder ; die vuuren, cindelyk, vermenigvuldigden
meer en meer naar maate wy de vcrzengdc lugtftreek nadei- den .
0 4
Laat
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Laat ons van deeze algemeene waarneemingen tot byzondere proeven overgaan .
i . Ik putte water in een emmer ; ik roerde bet met
cen ftuk hour, en ik zag terflond eene groote hoeveelheid roode ftippen, die aanftonds verdweenen ; maar,
met die beweegingen een weinig tyds aanhoudende, zag
ik, dat 'er , na twee of drie minuuten, gcene vonk meer
to voorfchyn kwam. Dezelfde proefneeming, verfchei .
den reizen herhaald, heeft altoos dezelfde uickomsc gegeeven .
2 . Na dat water enigen tyd to hebben laaten flaan,
bragt ik nieuwe wryvirgen in bet zelve to weeg ; de von,
ken vertoonden zig weder, maar in kleiner getal, en
zoo licht niet, als toen bet water pas uit zee gefchept
was .
3. Ik putte nieuw water , ik doopte daar zagtlyk een
lemmer van een mes in, en daar verfcheenen geene vonken . Het lemmer van bet mes, door dac water bewoo .
gen, deeds op het oogenblik eene groote hoeveelheid roode puncen fchicteren, die van bet lemmer van het mes
zelf fcheenen voort to koomen . De tweede proefneeming herhaald zynde, gaf bet zelfde fchouwfpel .
4. Ik flak myne vingeren zeer zagt in een ander vat,
dat met versch gefchept water gevuld was : naar maate
ik myne vingeren in het water flak, deeden zy aan de
toppen eene vry groote hoeveelheid van die rooden ftippen to voorfchyn koomen ; die vermeerderden naar niaate
myne vingeren den bodem van bet vat naderden . Van alle de lighaamea, van welke ik my bediend heb, om
wryving in bet water to weeg to brengen, heb ik waar-genomen, dat de metaalagtige lighaamen meer vonken
voortbragten dan de dierlyke : bet houc gaf 'er veel minder, en bet glas deedt 'er byna geene vourckoomen . Nog
meer ; dat water versch gefchept, en in een glazen vat
gedaan, en geroerd, het zy met hour, bet zy met metaalen, heeft geen eene vonk voortgebragt .
5 . Ik bewaarde dat water vyf of zes dagen in eene wel
geflooten flesch ; vervolgens wierdt bet in een emmer
gegooten, en op verfchillende wyzen geroerd ; daarkwarn
geen licht uit ; maar na verloop van agt of tien minuuton gaf bet vonken uit even als dat, 't welk versch uit
de zee gepuc was .
Terwyl ik my met deeze Proefneemingen bezig hield,
meak-

water kw~,m my ten alien tyde voor als
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merkte ik op, dat, zoo dikwyls de matroos de loodlyn
wat fchielyk ophaalde, en wanneer dat touw op den rand
xan het Schip raakte, 'er kleine vonkjes to voorfchyn
kwamen ; zy vertoonden zig ook, wanneer het touw gelykelyk door de hand van den matroos gleed, en fointyds waren bet, in plaacfe van vonken, kleine blaauwagtige vlammetjes .
De kusten vah Guajana naderende, en vooral by de
monden der rivieren, heb ik befpeurd, dat die lichtgecvende ftippen veel bleeker en minder in getal wares ; en,
in de haven van Caijenne eindelyk waren zy van ecue
melk-kleur, , en in eene kleine hoeveelheid .
Hot moeijelykst punt om to beflisfen is, van welken
cart die lichcende flof zy . Sommigen fchryven dezelve
toe aan kleine diertjes . De proeven welke ik opgeef,
fchynen dat gevoelen to wederleggen . Anderen willen,
dat bet eene phosphorieke ftof zy, hot geen de vraag
egter onbeflist laat, nadien het uitwerkzel de oorzaak
niet verklaart . Zou men niet kunnen overhellen tot hoc
gevoelen , dat die ftof eene regtftreekfche overeenkomst
hceft met de Elektriciteit ? Ik laac den Natuurkundigen
dit vraagftuk ter beflisfing over .
Zodanige waren de Proeven, welke ik deed, geduurende mynen overtogt van Frankryk naar Caijenne ; ik
bragt dezelve korten tyd na myne aankomst in order, en
zbnd ze aan den Heer Marquis DE 'ruRcoT ; die de goedheid hadt dezelve in het Jourr_aal van den Abt ROZIER
to laaten drukken ; alwaar zy gevonden worden in hec
III . Deel, bladz . io6. Ik verloor dat voorwerp niec
uit het oog, geduurende myn verblyf ce Caijenne ; en
ik hield 'er my op nieuw mode bezig ; daar bleeven my
twyfelingen over ; ik wilde ze gaarne doen verdwynen .
Ik herhaalde in 1773 en 1774 de proefneerningen, welke
men geleezen hceft, en ik verkreeg flandvastiglyk dezelfde uitkomften ; ik deed 'er nieuwe, die my nog meet
in het gevoelen verfterkten , dat die lichtgeevende flip .
pen niet door leevende wezens worden voortgebragt . Ik
onderzogt met de grootfte zorgvuldigheid het zee water,
dat ik tot myne nafpeuringen gefchikt had ; en ik kon
nooit het minst infekt in hetzelve gewaar worden . 1k
bediende my van het vergrootglas, en ik was niet gelukkiger . e t
door fc Bet water en van alle vreemde zelfitandigheden
OUt0 5

~Ig

A A J

o N

ontbloot ; en in de duisterheid myne vingeren in hetzelve
fteekende, of het met andere lighaamen beweegende,
deed ik een groot getal van lichtende ftippen van eene
fpheeragtige gedaante in hetzelve voortkoomen . Ik doopte
ftoffen van wolle, van zyde, en van vlas in het zee-wa .
ter ; ik wreef dezelven vervolgens met myne handen, en
daar kwamen roode flippen uit to voorfchyn, die in de
lugt fcheenen op to vliegen . Wanneer die ftoffen byna
droog waren, kwam 'er, wanneer ik ze zagtelyk wreef,
veel meer licht uit dan to voren . Ik heb eindelyk waargenomen, dat de wolle en zyde ftoffen 'er oneindig meer
gaven, dan die van vlas of hennip, en die laatften gaven
'er geene meer, wanneer zy droog waren . Ik liet door
Negers, die vischten, zee-water haalcn op een zekeren
afftand van de kust . Dit, in een houten vat gedaan, en
geroerd, gaf, naar. gewoonte, veele lichtende ftippen ;
ik liet het vervolgens door graauw papier doorzygen ; in
then ftaat tot nieuwe proefneemingen gebezigd, v ertoon.
d e het my aezelfde verfchynzelen, ik herhaalde deeze
laacfte proefneeming verfcheidene reizen, en ik verkreeg
altoos dezelfde uitkomst .
Kundige perfoonen, die lange reizen doen, kunnen de
proeven herhaalen, van welke ik thans verflag geeve ;
zy zyn eenvoudig, gemakkelyk, en vereisfchen niet
veel voorbereidingen . Het kan zyn dat ik in dwaaling
ben, ik wensch nets meer dan verlicht to worden,
maar ondertusfchen, en tot dat men voldoende oplosfingen van de volgende zwaarigheden gegeeven heeft,
zal men my toelaacen to twyfelen , dat de Infekten de
eenigite oorzaak zyn van het licht,' dat men des nagts
op de zee ziet (*) .
r . Waarom worden die lichtende flippen altoos, door
de wryving, voortgebragt, en waarom is de zagte en
ligte wryving aan dezelven gunftiger dan die, die fterk
en hevig is? Waarom neemt men dat liclit, by droog
weder, in grooter hoeveelheid waar, dan by vogrig weder, en by ftormagtig meer dan by ftil weder ? Waarom

(*) Ik ontken niet, dat 'er plaatfen kunnen gevonden worden,
alwaar licbtende infekten zyn ; maar ik meen grond to hebben
om to gelooven dat die infekten niet overal zyn, en (tat hot
licht, 't welk men op zee ziet, in hot geheel Wet van dezelven
of hangs .
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om zyn de Noorde-winden het zelve gunftiger dan alle de andere? Waarom, eindelyk, worden die lichten.
de lighaamen menigvuldiger, naar maate men de verzengde lugtftreek nadert ?
2 . Waarom geeft het Zee-water meerder licht, wanneer
het met zekere lighaamen geroerd wordt, dan wanneer
het met andere wordt bewogen ; en waarom fchynt dat
licht, in vryftaand (geifoleerd) water voortgebragt, uitgeput to worden, wanneer men het water langen tyd agter een roert ? Waarom fchynt het weder herfteld to
worden, wanneer men het water een zekeren tyd ftil Isaac
ftaan? Waarom verliest dat water, wanneer het vyf of
zes dagen in flesfchen bewaard wordt, de eigenfchap van
vonken to geeven ; en waarom verkrygt het die weder,
wanneer men bet in een houten vat doer, en aan de lugs
bloot ftelt ? Waarom brengc de loodlyn een groot getal
dier vonken voort , als zy op den rand van het Schip
wryft, en door de hand van den matroos glydt ; en waarom vertoont zy, ilegts op zekere tyden, kleine blaauw .
agtige vlammeties ? Waarom geeven woile en zyde ftoffen, in Zee-water gedoopt, meer licht dan lnnen ; en
waarom geeven die ftoffen meer lichr, wanneer zy byna
droog zyn? Waarom brengt, eindelyk, doorgezygd water zoo wel vonken voort, als dat, 't weak niet doorgezygd is .
3 . Zyn de infekten, of kleine diertjes, welken men
onderftelt dat diet lichten voortbrengen, zigtbaar voor
het bloote oog ; of zyn zy niet zigtbaar dan voor het
mikroskoop ? Blyven zy binnen in het water, of flegts
op deszelfs oppervlakte? Hoe brengen zy de groote
masfaas van licht voort, welke men , op zekere tyden,
binnen in het water ziet ? Hebben zy nodig bewogen to
worden om to fchitteren ? Kan men onderftellen, dat zy
door het filtreer-papier doorgaan, of hoe worden zy herboren , wanneer het water is doorgczygd geworden s
9nZ . extz.
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SERbE PROEVE

VERDE PROEVE OVER DE KLEEDING DER VROUWEN, EN
DE VERSCHEIDE WYZEN, WAAR OP DE VROUWEN ZICH
IN 'T OOG DE It MANNEN BEHAACLYK P000EN TE MAAKEN, (*)

(Overgenomen uit Dr . ALEXANDER'S History of Women .)
odanig is de gefteltenis der beide Sexen, dat hunne
Z
bedryven,over
geheel genomen, een wederkeerigen invloed op elkander hebben . De Vrouwen fchikken
't

zich op, en bezigen allerlei middelen om de Mannen to
behaagen , en de Mannen poogen, door hoedanigheden,
hunne Sexe voegende, zich aangenaam to maaken in 't
oog der Vrouwen . In Landen waar de twee Sexen wry
net elkander verkeeren, behoeven wy ons over deeze
wederzydfche poogingen in geenen deeze to verwonde .
Ten ; maar, wanneer wy in overweeging neemen, dat
in het Oosten de Vrouwen zich moeite geeven om zich
op to tooijen, terwyl zy niet onder 't oog der andere
Sexe komen, ftaan wy verfteld . Dat zy hec egter doen
rust op de zekerfte befcheiden . De Abt LAMBERT merkt
in zyn Verhaal van de Zeden en Gewoonten der Oosterlingen op, dat de Chineefche Vrouwen, fchoon zy van
niemand gezien worden dan van hunne eigene Vrouwlyke Bedienden, nogthans alle morgens verfcheide uuren
befteeden met zich to kleeden en op to tooijen . Het
hoofdcieraad der Chineefche .7ufroutiven beftaat uit veele
hairkrullen verfcheidenlyk gefchikt, en overal vercierd
met kleine van goud en zilver gemaakte bloempjes . Eenige vercieren haar hoofd met de gedaanten van Vogels
gemaakt van goud of zilver, naar den rang der perfoonen, 't welk een vreemd doch grootsch voorkomen
heeft . Mevroawen van den eerften rang hebben zomwylen verfcheide van deeze Vogels aan elkander vast .
gehegt zo dat zy een Kroon uitmaaken. De jonge Juffrouwen draagen doorgaans een Kroon van ftyf papier,
overdekt met zyde, en vercierd met paarlen, diamanten, en andere edelgefteenten ; en boven op 't hoofd
een tros bloemen, natuurlyke of door kunst gemaakte
dour
j*) Zic de Tweede Provo hierboven, bl . 7Q.
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door dezelve fteeken yzerdraadjes been, met fchitteren .
de Juweelen op 'c einde . Haare kleeding is voorts ftyf en
geheel niet fraay, fchoon menigwerf met de kostbaarfte cieraaden opgepronkt .
In dit uitgeftrekt gedeelte van de Oost-Indien, eertyds
aan de Mogols onderworpen, vinden wy, dat de Vrou~
wen , misfchien nag nauwer opgeflooten, dan in China,
dezelfde zugt tot opfchik hebben . Haare kleederen
zyn vervaardigd van de fynfle zyde, ryklyk doorwrocht
met goud en zilver, en naar de geftalte gefchikt met
eene gemaklykheid en bevalligheid, welke toont , dat zy
deNatuur ten voorbeelde genomen hebben : haarefmaak,
om dezelve na to volgen , is verre van veragtlyk . Doch
zy fchynen de meeste aandagt to befteeden aan 't hair,
't welk zy in allerlei gedaanten fchikken, met gouden
ringen en yzerdraaden, doormengd met diamanten. Algemeener is by dezelve het hair in vlegten to verdee,
len, die los op haare fchouders hangen, en waar in zy
kostlyke fteenen en gouden plaatles hegten . Dus toegerust, zyn zy in ftaat het hoofd re beweegen op zulk
cene wyze , dat ze al den glans op 't voordeeligst vertoonen, deeze Vrouwlyke kunstgreep is niet min moei .
lyk to verkrygen, dan voortyds in Europa het behandelen van de Waijer of bet neemen van ten fnuifje, met
een air, dat een fchoone hand en een fraaije diamanto
sing, zich ten voordeeligfte lieten zien .
't is van onheuglyke tyden of by de Vrouwen, over
't grootfte gedeelte der Wereld, de gewoonte geweest
am haare ooren to doorbooren , en 'er deeze en geene
fnuisteryen in to hangen : doch deeze gewoonte orn
fnerte to ondergaan, en het lichaam overftallig to be .
laaden , heeft zich niet tot de ooren alleen bepaald : de
oude Inwooners van het Oosten hadden zo wel in de
neus als in de ooren Juweelen, en op verfcheide plaat .
zen houdt dit nag ftand . By ons Europeaanen, die nauw.
lyks eenig deel van het Lichaam, de neus alleen uitge •
nomen, van byzonder cieraad ontbloot gelaaten hebben,
heeft een opgepronkte neus een zonderling en wanftallig
voorkomen ; doch dit is alleen het uitwerkzel der gewoonte, deeze doet ons doorgaans denkbeelden van
fchoon en leelyk vormen . De Hottentot houd zich ver ..
zekerd, dat de fchoonheid grootlyks vermerrderd wordt,
door eene menigte van vet en pis . Te Smyrna verbeel_
den
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den zich de Vrouwen dat dezelve gelegen is in cen
plomp dik lichaam, met uitfteekende borften : om welke to verkrygen zy allerlei middelen inneemen en veele
bygeloovige plegtigheden bezigen . Wy hebben flcgts
op to merken, wat wy gevoelen by eene aaninerkelyke
verandering van Mode ; hoe onvoeglyk dunkt ons eene
nieuwe, tot dac ze, door gewoonte, ons gemeenzaarn
geworden is! Doch zo dra dit gebeurt, zal zelfs de Mode, die wy 'er zo verre bov,en ftelden, wederkeerende,
bet behulp der gewoonte op nieuw noodig hebben orn
onze voorgaande goedkeuring to doen herleeven .
Maar, fchoon beide de Sexen , in eenige deelen der
Oost•Indien, haare neuzen opfchikken, vergeeten zy niet
haare ooren op to tooijen ; zo wel als in Europa vercienen zy dezelven met Goad en Juweelen : zy draagen,
desgelyka, verfcheicle foorten van halsbanden, armbanden, en ringer vats groote waarde : zy houden zich niet
to vxede met zulk flag van Kleeding en Opfchik als men
met geen mpgelykheid voor die der Natuur kan neemen
zy bedienen zich ook van die 'er naar gelyken en ligt
voor haar werk zouden genomen worden. Zy hebben
verfcheide blanketzels, welke zy met zo veel behendigheids op weeten to leggen, dat bet bezwaarlyk valt ze
to onderfcheiden . Zy fchilderen desgelyks bet uiterftc3
}barer nagelen ; doch, in dic geval, geheel van de Natuur afwykende, leggen zy 'er cen fyn rood zo dik op,
dat bet, mat een enkelen opflag van het oog, bet werk
der kunst is .
In guropa trekt eene fchoone Dame zomtyds het oog
door bet vertoonen en behandelen van een heerlvke Snuif,
dons ; in Afle bereikt ze niet zelden bet zelfde einde,
door een ryklyk gebruik van Betel , een wortel then lieden, van allerlei rang en ftaat, kauwen, gelyk men in
Ehropa den Tabak kauwt ; hoe fterker eene Juifrouw
na r den Bet l riekt, hoe me r zy a n ha re bewonden
raaren gevalt. Zy gebruiken ook eene groote verfcheidenheid van de kostbaarfte reukwaters en fmeerzels, wel .
ker geur, in die heete Gewesten , zecr fterk is . Op deeze zyn ze dermaate gefteld, dat zy meer gelds aan Reukwerken dan aan Kleederen en Juweelen befteeden : want
zelden zyn ze zonder eenig bereukwerkte bloem of vrugc
in haare hand : wanneer zy geen van deeze hebben , bediemen zy zich van een vlesje met reukwater ; waar We
zYa
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zy, van tyd tot tyd, haare kleederen befprengen, fchoon
ze telkens, als zy dezelven aandoen, op nieuw bereukwerkt zyn .
By de Balliaderes, of Dansferesf®n, in bet Oosten, ont .
moeten wy een dekzel van eene zeer zonderlinge foort.
Om voor to komen dat haare Borften niet to groot of
wanftallig worden, fluiten zy dezelve door zamengevoeg .
de en van agteren vastgegespte bekleedzels, gemaakt van
zeer dun hout ; deeze zyn zo zagt en buigzaatn dat ze
zich fchikkeu naar de verfchillende houdingen des lichaams, zonder in to buigen of bet vel eenigzins to be .,
fchadigen ; de buitenkant is met goud overtrokken en
met diamanten bezet . Dit cieraad is zeer gefchikt om
de verflapping, in die heete gewesten, to beletten, en
terwyl bet dus de fchoonheid der Natuure bewaart, bedekt bet dezelve zo zeer niet, of men kan 'er de beweegingen en kloppingen door been ontdekken .
Hoe treffend deeze fchildery van Afiatifche pragt moge
voorkomen in dat gedeelte daar van, 't welk de Vrouwlyke kleeding en opfchik betreft, wordt dezelve geevennaard, zo niet overtroffen , door de Inwoonders van
Confantinopole, die, van Aftatifchen oorfpronge, uit dar
Land de Zeden en Gewoonten, daar nog heerfchende,
overbragten . De Turkfche Kleeding, door MejufFrouw
MONTAGVE befchreeven , welke wy veronderftellen dat de
meeste onzer Leezeren bekend is, toont dat de JufFer .
(chap to Confantinopole ''erre zyn van fmaak to derven,
en hoe zy weeten bet fraaije met het fchitterende en nutte to paaren : Jet 't geen zich allerduidelykst doet kennen in de hefchryving van de fchoone FATIMA . Doch
uit die, welke zy geeft van de kleeding der Sultane, die
voorheen de geliefde Meesteresfe van den grooten Heer
geweest was, vormen wy veel eer een denkbeeld van ee .
ne Vrouw overlaaden met ftaatlyken opfchik, dan beval .
jig en net gekleed .
Schoon wy dus verre gewaagd hebben van de Turken,
die een gedeelte van Europa bewoonen, zullen wy,
nogthans, eer wy tot dat vaste land overgaan, kortlpk
het oog vestigen op de kleeding in America . Van al.le
Volken , tot onze kennis gekomen, fchynen de Inwoon .
ders deezes uitgeftrekten Werelddeels in 't algemeen
minst door de Natuur begunftigd, en zich ook 't minst
van den byftand der Kunst to bed"tenen . Op vUe1e plaatfen
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fen hebben zy nog ten nauwer nood kennis van het ge.
bruik des vuurs, van huizen, of van kleeding : en waar
zy des kennis hebben, is het op eene zo gebrekkige wyze, dat zy 'er de helft der voordeelen niet van trek-I-en, als in andere landen . In zulk een ftaat, en zulke
barre gewesten bewoonende, hebben zy weinig ftoffe
om kleeding van to maaken, en nog minder kunde orn
ze voeglyk to fchikken : dewyl de zugt tot kleeding
onder deeze Volken, egter, doorftraalt, vertoont dezelve zich menigwerf op de vreemdfte wyze . De Vrouwen, zelfs van Terra del Fuego, fchoon zy naakt gaan,
zoeken nogthans, bevallig to weezen : ten then einde
befchikieren zy haare aangezigten met eene verfcheidenheid van klcuren, en draagen handen van fchulpen
en beerren om armcn en cnl :els . 't Zy ze zich to vrede houden met deeze weinig betekenende beuzelingen,
of onkundig zyn van andere dingen ; „ zy feheenen,
j , fchryft Capt . cools, na niets meer to wenfchen, dan
„ zy bezaten ; mats van 't Been wy haar aanbooden
„ fcheen haar to behaagen, dan kraalen, als een cieraad
„ des overvloeds .
Vermids de Anterikaanen meer de Kinderen der onbefchaafde Natuure zyn, dan misfchien eenig anderVolk,
zullen wy alleen eene korte en algemeene befchryving
daar van geeven , zonder ons in to laaten tot de verfcheidenheden, die de onderfcheide Stammen en Volken van
elkanderen afzonderen . Weinig Americaanfche cieraaden
zyn in hooger agting dan kousfebanden ; deeze maaken
de Vrouwen van buffelshair, en vercieren ze, zo veal
zy kunnen, met koraalen en fchelpen : behalven deeze
draagen zy ook ftukken leer, welke zy aan den buitenkant haarer dyen laaten afhangen , zy bezetten deeze
met fchildpad, fteentjes, en koraalen van onderfcheide
grootte en kleuren . Dit gaat zo verre dat beide de Sexen
dikwyls zo belaaden zyn met fchclpen van het hoofd tot
de voeten, dat Been Europeaan ze zonder lachen kan aantfchouwen . Deeze gewoonte om zich met koraalen en
Ichelpen op to cieren, hebbe men, nogthans, niet geheel en al voor opfchik to houden : want die koraalen en
fchelpen zyn by hun als gangbaar geld, en iemand, dus
opgefchikt, draagt misfchien zyn geheelen eigendom by
zich, om then to beter to bewaaren .
Ooze Europeaanfche Handelaars oordeelen over den ryk •

dom
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dom van een' Ainericaan, uit de veelhcid der fnuisteryen
waar mede by aan hoofd, armen en beenen is omhangen ;
uit de vcelheid van rood, waar mede by befchilderd is,
en de fynheid van zyn gordel, zo by 'er een draagc , 'c
welk op verre na overal het geval niet is .
Zommige wilde Volken, niet to vrede met zulke cie .
raaden als los van 'c lichaam afhangen , hebben bedagc , het
Lichaam zelve to verci ;ren , door infnydingen, prikken
en verwen . Op verfcheide Eilanden onlangs in den GrootenZuider-Oceaan ontdekt, maakt men verfcheide onuitwischbaare tekens op de lichaamsleden, door zekere ftoffen, in kleine kuiltjes op de huid . Op Othaheite wordc
deeze bewerking tattowing geheeten, en zo noodzaaklyk
gerekend, dat Been der Inwoonderen, 'c zy Man of
Vrouw, daar van ontbloot is, en zyn de Vrouwen 'er
meest mode vercierd .
Lieden van rang, nogthans, onderfchciden zich op
Othaheite niet, gelyk de Ouden pleegen, door de veelheid van Wisfelkleederen ; maar door de veelheid, welke zy op eons draagen : eenige hebben rondfom 't lyf geflaagen verfcheide flukken van hun linnen, ieder acht of
tien ellen lang en twee breed, terwyl zy een groor ftuk
los over alles heen hangen, by wyze van een mantel,
of zclfs twee van decze ftukken, als zy zich meer dan
gewoonlyk vertoonen . Naardemaal deeze rangonderfcheidingen door de veelvuldigheid der Kleederen, zeer lastig
moeten vallen in heete Landen, ontbloocen zich de Dames op Othaheite altoos tot den middel, alles afwerpende
met dezelfde vrymoedigheid, als onze Dames eene Mantel of Opperhalsdoek afleggen .
Hoe zonderling deeze wyze van kleeden en ontklecden ons ook moge voorkomen, de wyze, waar op zy 'c
hoofs vercieren is niet minder zeldzaam . Zomtyds draagen zy klcinc tulbanden ; doch haare gewooner dragt, en
waar in zy 't meest ftellen, bcftaat in lange vlcgtcn van
menfchenhair, zo dun geplet, dat zy nauwlyks dikker
zyn dan naayzyde, van eene verbaazende lengte, en
zonder een knoop, deeze winden zy rondfom haar hoofd ,
op eene wyze, die toont , dat het haar aan geen fmaak
of keurigheid mangelt , zy doortteeken dit tnet blocmen
en gemengcld met altoos groene takjes . De Berispfchriftfchryvers in Europa vaaren tegen onze Dames uit, over
xlen tyd, wclken zy fpilleu order de handen van een
P
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deeze onbefchaafde Othaheitfclit
Vrouwen zullen -niet minder tyds belteeden, in zo vecle
el ens rondfo n haar hoofd to binden, en daar aan de noodige cieraaden toe to voegen .

Franfche Coefeur ; doch
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Yisfchers Klagt.
verre van den zandigen oever, welken de Visfcher Mean
N iet
bewoonde, lag, agter bet gebergte, een zagt afhellend dal,

't ge~n e klen vlakteinzchbeflot,die Naturged
vormd fcheen to hebben, om een Toneel der fombere droefheid
to leveren .
Men wierd 'er geene beweeging gewaar, of ze
ttrekte om bet akelige to vermeerderen . Een kronkelend beekje,
dat door bet zand keen vjoeide, kabbelde, zo 't fcbeen, al klaaqnde voort ; en fchuurde, met een murrnelcnd gezuis, de bogtige oevers ; een weinig benedenwaarts ftortte bet langzaam neder, en wierd in zynen val eenigzins verhinderd, door intenverwarde ftruiken ; daar hot, al ruifchende . juist bet zugten nabootfte der zulken, die om een grievend geniis treuren . In 't
midden van 't dal ftond een beevende Populier, die nog eenige
beweeging vertoonde ; maar 't geritzel der rammelende bladen
fcheen bier niets anders dan een doodfchen maatklank to flaan,
en cene altoosduurende klaagftem van zich to geeven . Voorts
dook hot nederige Viooltje bier onder den treurigen Distel, en
deezen beiden maakten at bet cieraad der Valeie uit . In dic naar
verhlyf, in deeze akelige woonplaats der outroerende eenzaawheid rustte Likoris, de ongelukkige Likoris, onder den kouden
zerk, aan den voet van den klaagenden Populier . De Maagden
van bet Dorp hadden rondfom den zerk eene Roozenhaag goplant ; maar by groende niet . 't Was of de Natuur, ter deezer
plaatze, een rouwkleed aangetrokken en zich gefchikt had, om
den Wandelaaren, door dit treurig vertoon, toe to roepen : ontsoer ontroer, 6 Aan/shouwer! want bier is bet Ryk des Doods .
Mean wendde zich naar (tat Dal, toen Phcehus bet hoofd in
den Oceaan begon onder to haalen, en alleen de toppen der hergen nog verlichtte . De Nacht heerschte reeds in de fombere
dllen, on verfpreidde zyne zwarte vleugelen over bet zwygende
aardryk . De Nachtuil verliet zyn verhlyf, en zwierf rondfomme
op den fpelenden wind . De tuimelende golven lieten hun woest
geidots hooren, en itieten woedende of op bet onwrikbaare
ftrand. De fnelle Zeevogels fnceden door de dunne lucht, vei •
hieven zich ten hemel, tuimelden met verdubbelde woede tusfchen de huppelende baaren, en veNeven zich klapwiekende
wcdcr opwaarts, om 't itomuae vischje, in dj zwarte kloove
hur
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bunner verblyfplaatze, aan hunne onverzaadelyke vraatzncht op to
offeren . Midlerwyl fchiep de opwaarts ryzende Diana fchaduwen
en fchimmen, en verwde bet opperviak des aardbodems met een
deodfchen glans, of ontdekte aan hot oog de bier en daar zeilende
Scheepjes, welken zy op de wisfelvalli ;e baaren voorlichtte. De
Haanen kraaiden reeds in de rondfolu liggende gehuchten, en verkondigden de aankomst van den middernagt, toen Mean in bet
Dal de afgezonderde vlakte naderde, daar cone ontzag baarends
ftilte heerschte , en de luisterende natuur naauwlyks de minfte
ritzeling liet hooren . Tot aan bet beekje geliomen zynde, fprong
by over bet zelve, en plaatite zich voorts aan den rand van den
graauwen zerk, onder welken de ongelukkige Likoris rustte . Meermaals ging Mean op die wyze derwaards, om zynen hoezem to
ontlasten ; door zyne zugten by bet Graf van Likoris uit to ftorten
dan nu, nu was zyne ziele meer dan ooit ontroerd, dezelve boezemde den volgenden KLAAGZANG ULT .
Nog eens, myn boezem, ontlast u van uwe opgekropte zugten ;
nog eens , myne traanen , vloeit, vloeit daar henen , en bevogtigt bet
Graf van Likoris
Jaaren ,zoete jaaren, waar zyt gy? waar zyt
gy, 6 beminnelyke dagen? helaas 1 ontvlooden in de eeuwigheid! Nu
vestigt de droef heid haaren zetel in my , en legt een dcnker floers
over inyn kwynend gelaat
6 Aangenaame eenzaamheid ! 6 flit
getuige myner kwelling, vergun my to weenen, en to zugten .
Och f mogt hot voor den Iaatften keer wezen ! Mogt ik dan op bet
graf nederzygen ; mogt myn ftoffelyk deel naast dat van Likoris
rusten ; dare zou ook myne ziel Tangs de heilbaan itreeven ; zy zou
haaren vriend weder vinden ; en, 6 hoe luisterryk
kom dan,
S dood ; laat it nog eons myn Iced der itilte klaagen, en maak dan
een cinde van myn naargeestig leven .
6 Likoris! met welk een bly genoegen ontrolden wy bet wapperend zeiltje ; hoe vrolyk riept gy my toe ; Ifom,Meon! betOostewindje,blaast luchtig, Mat ons dit waarnemen ; wis,onze vangst

zal goed zyn . Wy vlogendrbahen,trbfem
der hoogte gekomen zynde, wierpen wy do netten uit ; wy haalden
ze opgepropt binnen, on verheugden ons over de vangst . Vergeiioegd zeide gy, terwyl we over ftaag gingen , om t'huiswaarts to
iseeren ; Meon! wat zal Vader nu wet zeggen? eeigisteren zeide
by , al fchertfende, „ men vangt nu zoo veel niet meer , als in
„ den ouden tyd ;" wat zal by nu wet zeggen ; zulk cone vangst is
'er , geloove ik, in den ouden tyd nooit geweest . 6 Vriend wat
ben ik blyde ! Koom aan , laat ons al zeilende eens aanheffen , ik
hob bier een aartig wysje . Ja, Likoris, toen zongen wy .
}IOLLANDS ZEEMAN.

Zingt nu, Route visfchers knaapen!
Zingt nu vrolyk, vry en bly ;
P 2

Zingt
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Zingt den roem van Hollands Zeeman ;
Voeg uw zangen nevens my :
Wie dutft zoo de zee bebouwen?
Wie fteekt blyder van de ree'?
Zeg cens , is suet Hollands Zceman,
Stout op 't woen der dolle zee!
Nimmer kan by aarz'Ien, fidd'ren,
Wat voor ramp hem ook geviel ;
Hy is immers opgewasfen,
By bet dobb'ren van de Kiel.
Neen, neen, Hollands dapp're Zeeman
Vliegt door 't woedend pekelzout ;
Daar by op zyn Kiel en Zeilen,
Maar nog meer op God betrouwt.
Kraakt de don der ; buld'ren winden,
Scbokt bet Scheepje, fchudt bet wand,
In bet hart der waterbergen,
Bidt by nog voor 't Vaderland .
Mag by dan gelukkig landen,
Bly ontrukt aan 't aak'ligst lot ;
Met een ziel vol waare Vreugde
Dankt by knielend zynen God .
Dan, dan ylen Kroost en Gade,
Vrolyk na then Zee held heen,
Ach! verbeeldt u eens dat fnikken ;
Dat uit vreugde ontflaand' geween .
Ja
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Ja my'dunkt, 'k voel aller boezems
Van een zoet genoegen flaan ;
En bet oog, des dapp'ren Zeemahs,
Welk een roem! fort ook een traan.
Zingt dan foute medgezellen!
Zingt dan luchtig, vry en bly ;
Dat de roem van Hollands Zeeman
In ons hart vereeuwigd zy!
Dus, 6 Likoris, zongen wy, wanneer bet zwerk langzaam begon to betrekken ; de Zee al hooger en hooger werd, en bet rommelend gefoot des botfenden donders al nader en nader kwam . Do
Winden , uit twee hoeken des hemels tegen elkander aangefchooten , deaden de Golven hemelhoog ryzen ; en de eifelykfe ftortingen dreigden onzen ondergang. Nu fonden wy op den top eener
baare ; dan deeze , wispeltuurig voortrollende, bruischte van onder de Kiel heenen, wy vielen plotfeling neder in een gaapenden
afgrond. . . . Een vlammende Blikfem fchoot kettingswyze na beneden, en floeg zeil en treil van ons vaartuig a£ Ach , Likoris!
daar dreeven wy op Gods genade ; 'er was een afgrond beneden,
en een donderend zwerk boven ons . De dood gryns'ie ons met
de magere kaken toe, van tusfchcn de holie gaapingen der bobbelende baaren. Nic:t verrC van ons zagen wy Makkers, overgegeeven aan een lot, dat ook ons elk eogenblik dreigde ; bet fneed ons
door de ziel ; och ja, Likoris, bet waren onze Bloedverwanten,
die wy hoorden kermen ; „ Genade, 6 God genade ! wy vergaan !
„ Help Almachtige1 wy vergaan! Vaar eeuwig wel myne Vrien„ den , myn Vaderland, voor eeuwig
!" ja Likoris, daar
fierven onze waarde Vrienden, wy moesten dit aanzien op cen
dryvend wrak . Ach, Likoris! riep ik, laat ons God bidden ; laaten wy ons bereiden ; ach, gy ziet dat eene dolle zee ons fterfbed
zyn zal . . . . ja, Man! was uw antwoord ; maar laat ons dan famez
ferven . . . . ! Ach Vrienden, dierbaare Vrienden ! wist gy, hoe wy
op den oever den doods waren ; ach, hoe zoudt gy, beevende,
op 't fraud ons noodlot zoeken to aanfchouwen
! maar
neen
wy ferven
en wie weet of wy niet gelukkiger
zullen worden, dan wy immer geweest zyn
Naauwlyks, d
Likoris ! had gy dit uitgeboezemd, of cen eifelyke donderflag,
die kleLterend begon eu botfeud eindigde, dommelde over ons
hoofd heenen
Beiden riepen wy, met den dood op ons geloat. . . . „ Myn God! ontferm u onzer, help help ons . . . . fpaar,
' hier wierd ons wrak nog eens ' het ontroerde zwerk
„ of
tocgefmeeten, en botfe in zynen vat aan duizend fukken
I
P 3
on
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en wy . . . 6 Likoris! . . wy zaten beiden op cen en bet zelfde
Daar dobberden wy. . . ach! daar dobberden wv op de
bout
wentelende golven
Met beevende lippen baden wy, daar
ge uwe armen Urn mynen middel geflagen had, onzen God . In
zulke doodsangtlen wierden wy afgemarteld, den geheelen nacht
Wecn, ween, 6 meewaarige natuur, daar gy a de
door
eifelykheden van zulke afmartelende folteringen vei beeldt . Lindelyk zagen wy den dag aanhreeken ; en met dit aanhreeken ontdekten wy den oever van ons Vaderland . . . . Nu fcheen de Heniet
ons to zullen redden . Wy zagen onze Vrfenden , 6 Likoris, onze
Bloedverwanten, onze Dorpelingen ; zy ftaken nn de handen hemetwaarts, dan na Otis ; dan floegen zy op de horst ; wy zagen uwen
Itokouden Vader ; hy
maar ach, ik werde verkropt van traanen ,
uwen ouden Vader al weenende, al fmeekende
; en ach. . . .
myn vriend. . . . afgemarteld door alle de gewelddaadigheden der zee,
terwyl bet zwerk bedaarde, aan den never onzer verlosfng
Zeegt gy neder. . . Hoe hield ik u vast, myn Vriend ; by uwe
borst hield ik u. . . ; hoe gilde, hoe fchreeuwde ik ! onze Vrienden
2agen bet ; hoe liepen zy radeloos
gy fchudde bet hoofd ; beeVende en afgebrooken, fprak gy, laat my los, Man ; fterf nietom
. neen, Likoris, ik wil met u fterven
neen
mynent wile!
Meon, vaar eeuwig we!. . . . Ontferm u myner, 6 God, wees mvner ziele genadig ! . . . . Nog eens glide ik ; ik fprak niet ; neen, ik
kon niet fpreeken, Likoris, ik kon u geen vaarwel toeroepen . . . .
Ach ik heb u niet kunnen omhelzen . . . . toen gy van my wierd
weggeflaagen
Myn Vriend, myn trouwfte Medgezel, nog
cens zag ik u oqi hoog geheven, gy riept, ik geloove, gy riept,
myn Vader, myn Meon, myn Vaderland . . . vaarwel ! vaarwel! dat
grievend vaarwel hoorde 1k
en gy wierd verflonden
gy ftierft in de woedende Zee
Ik , integendeel, ik wierd
opgenomen en been gefmeeten, na den zandigen oever . Naauwlyks was ik onder 't bereik myner hekenden, of men kwam my to
gemoete, en alien omhelsden zy my net traanende oogen
Mar, Likcris! . . . . hoe grievde bet my, wanneer uw Vader . . .
op zyn krukje leunende, na my toe kwam ; my met biggelende
traanen by do hand vatte. . . . Hy viel my, de Grysaard ! by viel
my om den hals . . . ; ik mengde myne traanen met de zyne
hier bleef uw Vader in traancn tecken, een
wear is myn
bikkend geween gaf lucht aan zynen boezem . . . . Myn Zoon . .
vervolgdee by , . . . . myn loon
. door de woedende golven gevoerd . . .
grnote God des hemels !
hier zeeg by in onmagt neder , en de bedrukte wenigte droeg den
.' braaven man zuchtende van 't ftrand ; . . . .
In den vroegen morgen dwaalde ik reeds, zinneloos, langs de ;i
Zee-oever, in hoope van uw zielloos Lyk tey zullen aantreffen . Ik
wilde at weder huiswaards treeden , wanneer ik myn Vriend geWaar wierd ; bebloed, blaauw, ja bykans onkenbaar ; ik gilde van
i~hrik, . . . . en met deezen gil zeeg ik op uw Lichaam neder . . . .
Ik kan niet herhaalen
dat fnikken van eenen gryzen Vader ;
dat
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dat fchreien en weenen van Bloedverwanten ; . . . . dat klaagen van
swe Vrienden
6 Likoris! wy beklaagen u nog ; nog beweewy zullen lien beweener., zoo lang bet
nen wy uwen dood
bloed door onze Aderen vloeit .
Dus klaagende, fleet Medn den doodfchen nacht by 't Graf van
Likoris ; tot dat Phmbus aan de Oosterkiin den Stervelirgen begon toe to lachen ; de hemelkringen met een rooden gloed toolde,
en als in blyden triomf oprees ; wanneer Mean, aarzelende, bet
Graf verliet, et, al zuchtende t'huiswaards keerde ; na dat by bet
volgende Graffchrift, in den bast van den naasten Populier, gefneeden had.
Vraagt gy, bedrukte Wandelaaren!
by 't eenzaam' Graf, wie toch rust bier?
Hier rust een Mensch, bier rust can Zeeman,
bier rust cen . . . Christen-Batavier.
M . N. II .

FRAGMENT VAN INTERROGATORI$N,

Uit het Engelsch .
u, zeide de LORD MAJOR van Londen, tegens
Mendenbefchuldigt
Heer JOHN BOWLING, gisteren vuur gelegd to hebben,in

cen Huis in Charing Crofs , en daar door de goede Stad Londen
in gevaar en fchrik to hebben gebragt ; men heeft u, niet alleen
even voor den Brand uit dat Huis zien komen, maar ook, drie
getuigen bebhen onder Eede verklaard, dat gy zelf gister' avond
in Will's Kofl'yhu is gezegt heht, dat vuur geftookt to hebben.
Wat zegt gy ter uwer ontfchuldiging y
JOHN BOWLING .

Ik ontkenne in 't geheel niet then Brand gefticht to hebben ;
maar
LORD MAJOR.

Gevolglyk zyt gy een Branditichter ;

JOHN BOWLING .

Met uw Lordfchaps welneemen, ik ben geen Brandftichter ; zulk
een heeft kwaade inzichten wanneer by een Huis aanfteekt ; dan
myne inzichten waren goed en patriottisch : ik bon een gegoed en
eerlyk Man, on Been Brandf}ichter .
10

4
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LORD MAJOR .

Wat Duivel is dat voor gerabhel ; gy hebt uw Buurmans Huis
uit Patriotismus en Welmeeneudheid aan Brand geftoken ; de He .
mel bewaare ons voor zulke Patriotten !
JOHN BOWLING .

tJw Lordfchap vergunne my, den waaren toeftand der zaake to
verhaalen , en ik ben zeker overtuigd, dat gy my eerder voor eenen
belooning-, dan ftraf-waardigen zult kennen . - Jk kwam gisteren namiddag ten vier uuren in myn Buurmans Huis , en vond
aldaar cen hiandend Licht ftaan, dat vermoedelyk de Dienstboden,
uit nalaatigheid, vergeeten hidden weg to neemen ; ik voorzag duidelyk, dat, wanneer dat Licht nog drie of vier uuren op dezelfde
plaats Rain bleef, bet zelve den vloer zoude doen vuur vatten,
en dus, in den, Nacht, een gevaarlyken Brand veroorzaaken . By
dag nu is de hulp gereeder ; ties nam ik dat Licht, wierp bet op
eenig ftroo, dat in 't .zelte Vertrek lag, . en opende de Venfters,
op dat bet vuur lucht kreeg . De vlam floeg uit de Veni' ers , en
teritond ivas alles in alarm : de Spuiten waien er (poedig by , en
die Brand, welke in den Nacht gcvaarlyk hadde kunnen worden,
was terftond gebluscht. Jeder een ve' wonderdc zig, en preen
de voortref elyke en prompte fchikkingen van onze Brandblusfingen ; en alle Vre: mdelingen moesten bekennen, nergens zulke nit .
muntende maatregels gezien to hebben .
LORD MAJOR .
Doch, waarom deed gy 't brandend Licht niet uit, of weg, zo
zoude al die toeftel niet gefchied zyn?
JOHN BOWLING .

Milord ! daar voor hadde ik myne redenen ; want hadde ik hot
Licht uitgehluscht, zo zouden de Dienstboden in dat Huis niet
vonrzietiger geworden zyn ; dan dewyl 'er nu zo een groot alarm
uit ontftaan is, zullen zy in 't vervolg zo zorgeloos niet meet zyn .
LORD MAJOR .

Dat is cone zcldzaame Methode, om de Lieden voorzichtiger
to maaken! Gy veroorzaakt uwen Buurman een doodelyken fch :ik ;
ftelt zyn Huis in 't grootlte gevaar van of to branden ; brengt do
gantfche Stud in onfteltenisfe ; en dit alles allcen om de Dienst .
boden voorzichtiger to maaken ; 't is in der daad zeldzaam, zeer
zeldzaam .
JOHN BOWLING .
Vergecf my, Milord, hot is zo zeldzaam nict als 't n toefchynt,
want
Voor eerst, zo wist ik , dat myns Buuw mans Huis, masfif, meest
uit ftcen gehotuwd, en this hyna Brandvry was, ten minften onmogelylt gcheel of branden kondv .
Ten
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Ten tlveeden, is myn Buurman een Philofooph, die zig over
zulk eene kleinigheid niet ontftelt : gelyk by dan ook .waa ly°k
ftaande houd, als cen braaf Engelschinan, over dit voorval niet
verfchrikt to zyn geweest .
Ten derden, was 't by Dag, en ik hadde op onze Stalls inrigtinge ter ituitinge of blusfinge van Brand, zulk een goed eu vast
vertrouwen, dat my geene vreeze bybleef, voor de afbran .iinge
van dat Huis
Ik heb dus door deeze daad, myns Buurmans Philofop'ue b-proefd , en de Brandmeesters gelegunheid gegeeven om cere tc behaalen.
EEN SECRETARIS .

Milord! deeze man fchynt met u den fpot to dryven ; laat hem,
naar de Wetten veroordeelen, want by is fchuldig .
LORD MAJOR.

Neen - dat doe ik niet, by is in de daad geen Bonswicht,
maar de Harsfens zyn hem ontfteld, brengc hem na Bedlam .
JO-YIN BOWLING.
My na Bedlam!
LORD MAJOR.

Ja Myn Heer, dat is uw plaats daar hoort gy to huis .
En by wierd na Bedlam gebragt , gelyk cen ieder weet, en zit
daar, tot op den huidigen dag .

AAN DE IIEEREN SCFIRYVEREN DER ALGEMEENE VADERLANDSCIIE LETT1:ROEFENINGEN .

Myne Heeren !
Naberigt, to vinden in bet XVde Stukje der 41g. Yaderi.
NetLetteroeff'eningen
, betreffende den Heer 7
heb ik op my

toe gepast (*) . _ Het ontbreekt my waarlyk bier nan Vrienden, die my, wat de Dichtkunde hetreft, ten vraagbaken verftrekken konnen . Reeds lang begreep 1k, dat het voor my ten
hoogften nuttig zyn zoude, met zulke vriendcn to verkeeren, die
my door hunne kunde op den regten weg zouden konnen biengen ;
dan, daar die ontbreken, zal ik alle myne kragten famenfpannen om dit gebrek eenigzints to gemoete to komen .
De
(`) In dat Nabeiigt was eigenlyk ten andere I1cer J
door ous bcdoeld .
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De beoordeelinge der Bardietjes, heeft my aanleidinge tot bet
opilellen dezer rymelooze ;Gedichties gegeven . Gy zult, Myn
Heeren, (vergunt my bier eens myn eigen loffpraak to maken)
Gy zult, zo ik my vleie, zulke flramme vaarzen als'er waarlyk in
de Bardietjes to vinden zyn, in deze flukjens niet ontdekken .
Leest dezelve myn Heeren ! ik verwagte alles van uwe billykheid
en kunde.
Myne Heeren l

Ik blyve uw gehoorzame Dienaar

LIEFDEZUGT.
'k Heb voor 't minnelykfie meisje
Dat ik in myn leven zag,
Neergeknield in myn gedagten,
Ach, had zy myn wensch verilaan!
'k Zag haar aan, zy iloeg heur oogen ,
Die beminlyke oogen neer ;
Ach! hoe klopte toen myn boezemi
'k Voelde meet dan 'k zeggen kan .
Wat zal by gelukkig wezen
Die then lieven fchat bezit t
Was zy . . . . maar helaas! ik zwyge,
't Waar to groot cen heil voor my .
In heur oogen woont de iiefde
Met de hianke opregtigheide
Op heur kaakjes bloeit de lente,
Op haar lipjes heerscht de trouw.
Ik kan, (en dit heefc de liefde
My voor langen tyd geleerd .)
Uit bet oog welligt bemerken,
Wat bet hart inwendig fpreekt.
I3ier

LIEFDEZUGT.
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Hier door las ik in uw 009'es,
Myn beminnelyke maagd!
Dat in uwen lievei boezem
Een aandoeulyk hartje klopt.
Doe My toch then fchat bezitten ,
Lieve Liefde! ---- doe dat hart
Toch myn zuivre vlam gevoelen ;
Zeg haar, dat ik haar bemin !
Ik kan zonder haar niet leven .
Ach ! die oogen . . . . I ach I . . . myn hart 1
Ach! wat is bet, to beniinnen
Zonder dat men hoop mag vodn?
J
RET GEBREK rx CLORIS .

N atuur gaf' aan myn Cloris

Heur allerfchoonfte gaven ;
Zy gar haar fchnone leden ;
Zy gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen ;
Zy gaf haar, trots de mannen,
En vlug vernuft en oordeel,
In 't kort, zy gar haar alles
Wat Maagden kan verfieren ;
Maar, jammer is 't,
zy weet beta
J. . . .
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REDENVOERING TEGEN DE VERKWISTING .

Door

SAMUEL BOURN .

Maakt u zelven Vrienden uit den onregtvaardigen Mammon.
CHRISTUS. Luc. XVI . 9 .
van CHRTSTtTS : Maakt u zelven Vrienden uit
H etdenzeggen
onregtvaardigen Mammon, drukt, zo juist en be-

knopt als mogelyk is, uit, het beste gebruik 't Been
men van den Rykdom kan maaken, en behelst een gebod, even zeer aangekant tegen de uiterften, Gierigheid
en, Verkwisting . Ik zal 't zelve, voornaamlyk, in het
laatstgemelde opzigc befchouwen , als ons leerende, welk
een verflandig gebruik wy to maaken hebben van dat
deel der tydlyke goederen, 't welk de Voorzienigheid
ons gefchonken heeft, in tegenflelling van de ydele,
weelderige, onnutte, of fchadelyke Verkwisting .
In den eerften opflage moge hec vreemd fchynen, dat
'er, in alle de Schriften des Nieuwen Verbonds, nauwlyks eenig rechtftreeks bevel of vermaan tegen de Verkwisting voorkomt : inzonderheid daar 'er zo veele en
zo ilerke drangredenen tegen de Gierigheid worden
voorgetteld, en op hetklemmendsc aangedrongen . Is dan
de Verkwisting geen misdryf? Legc 'er niets kwaads en
zondigs in opgcfooten ? Sleept dezelve geenc ongelukkige gevolgen mede? Is zy niet altoos nadeelig voor onszelven, en dikwyls hoogst onregtvaardig voor anderen2
Hebben wy regt om de giften der Godlyke Voorzienigheid weg to werpen, of to doen dienen tot de dwaaze
oogmerken eener buitenfpoorige verbeelding? Zyn ze
ons niec toevertrouwd als Rentmeesters, v erantwoordly.
ke Rentmeesters, voor het gebruik, 't welk zy daar van
maaken ? Is dan derzelver Verkwisting geene zonde in
'c oog van onzen Opperheer, en gevolglyk ftrafwaar .
dig?
J1. DEEL . I\IENG,ELW . No . 6,
Q
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dig? Of loopen de Menfchen geen gevaar van tot dit
uiterfte to vervallen, zo wel als tot dac der tegenoverge .
ftelde Ondeugd? Hoe komt bet dan, dat onze Godlyke
Meester , en diens hoogverlichte Afgezanten , zo menig .
maal en zo aanhoudend, de Menfchen tegen Gierigheid
waarfchuwen, en zich zo weinig, ten opzigtc van het
andere, fchynen to bekreunen ?
Dic moge, in den
eerften opflage, als cen gebrek in het Stelzel der Christen Zedenleere voorkomen , en een tegenwerping behel .
zen tegen de volmaaktheid van onzen heiligen Godsdienst. Doch, met eene behoorelyke maate van oplettenheid en aandagt, kunnen wy gemaklyk regtmaatige
en voldingende redenen ontdekken voor deeze-i'chynbaare uitlaating . Nooit loopen de Menfchen in dit uiterfte,
dan daartoe aangefpoord door hoogmoed, ydelheid, onmaatigheid, en eene overtlaatige liefde tot zinnelyke
vermaaken en uitfpanningen : tegen alle welke Ondeugden wy dikwyls en op 't ernftigst vermaand worden in
de Schriften . En de aart des Christlyken Godsdiensts,
de natuurlyke ftrekking van alle deszelfs Leeritellingen
en Geboden to zamen genomen, dient ocn uit de gemoe .
deren der Menfchen to verbannen, die zorgloosheid,
ydelheid en weelde, welke de bronnen zyn van Ver .
kwisting, en to vervullen met maatigheid, bedagtzaamheid en bet letten op bet toekomende .
Dit Ieidt ons op, om, in
De I . plaats, de Oorfprongen deezer Buitenfpoorigheid na to gaan ;
Ten II. d e nadeelige Gevolgen daar van aan to wy .
zen ; en
Ten III. aan to toonen de gewigtige en heilzaame
einden, die bereikt kunnen wvorden door een verftandig
gebruik van de middelen, ons door de Voorzienigheid
gefchonken.
Voor I . Moeten wy de Oorfprongen van deeze onelukkige dwaaling in bet leevensbeleid nagaan . Alle
enfchen ftellen eenige waardye op hunnen wereldlyken eigendom . 't Is alleen, derhalven, naar evenredig .
heid, dat hunne andere begrippen, verbeeldingen en
lusten, de overhand bekomen op de waarde, welke zy
ftellen in hunne tydlyke bezittingen, of hun trek, om
rykdommen to verkrygen en to behouden, dat zy over .
hellen om die to hefteedu tot bet genoegdoen van deeze
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ze andere begcerten . Wanneer zy deeze, naar eisch,
tegen elkander opweegen, gaac de huishouding des leevens geregeld, en een voorzigtig midden tusfchen beide
deeze uitertten blyft bewaard . Maar els de praalzugt ,
of trek tot vermaak, de Ziel inneemt, over alle andere
beginzels en driften heerscht, volgt de Verkwisting,
en de fchatten worden alleen gewaardeerd en gebruike
als middelen, om eene ydele inbeelding of weelderigen
lust to voldoen . 's Menfchen gemoed is door den grooten Schepper gevormd naar de Wereld, welke by bewoont . Want, wanneer de kragten en hoofdftoffen der
Natuure, die tegenovergeftelde uitwerkzels to wege
breng , elkander opwe g n, houdt orde n ger geld
heid ftand ; en naar maace dit evenwigt verandert, en
ecn van beide de fchaalen overflaat, doer zich wanorde
en ongeregeldheid op . Even zo ftaan, in 't menschlyk
gemoed, de algemeene en byzondere, de baatzoekende
en zamenleevinglievende aandoeningen, belang en vermaak, de begeerte om to verkrygen en uit to geeven,
tegen elkander ; en als elk deezer de behoorlyke plaats
en 't vereischce gewigt hebbe tegen de daar tegenovergettefde, zal men eenftemmigheid van ziel en geregeld .
heid van gedrag waarneemen . 't Is de post der Rede
deeze welfelende fchaal in evenwigt to houden ; en dewyl ieder drift, wanneer zy wordt toegegeeven, Reeds
toeneemt, zodanige bedenkingen in de tegenovergeftelde
fchaal to leggen, als tot een tegenwigt ftrekken, en de
fchaalen gelyk doen blyven . In de Jeugd heefc de zugt
tot vermaak en kostbaare driftvoldoeningen, in den Ou .
derdotn, de inzigten van belang en voordeel, doorgaans,
de overhand, en de Maaker der Natuure heeft zulke
hetrekkingen gefteld tusfclen Jongen en Ouden , byzonder tusfchen de Ouders en hunne Kinderen, dat de neigingen van deezen die van geenen opweegen ; en , door
dit welvoegelyk en gelukkig midden, blyft dikwvls de
huishouding des menschlyken leevens in orde .
Maar, wanneer de zorgdraagende inzigten van belang,
of de begeerte tot winst, overmand worden door de
zugt tot vrolykheid, of trek tot vermaak ; wanneer de
Rede niet genoegzaam onderrigt is, of haare post verzu ;mc, en, ('t geen bet ergst is,) wanneer ondeugende
hebbelykheden bet geweeten verkragt, en de bcginzels
van Godsdienst uitgebluscht hebben, dan zullen JongelinQ2

^gig

REDENVOERING

lingen, aan zichzelven overgelaaten, zich hall oven
hoofd tot buitenfpoorigheden overgeeven, en de verderflyke loopbaan van dwaasheid en buitenfpoorigheid
opftreeven . Ednigen verkwisten hunne middelen tot
voldoening van hunne dierlyke lusten, die bovenmaate
toegegeeven, onverzaadclyk warden, en steeds uitgezogter, verfcheidener en kostbaarder opofferingen vorderen .
Dit is de grond van bet Lang en veragtlyk Charakter
cens Tpicurists. - Zommigen verkwisten hunne middelen , door praal- en ftaatfyzugt ; getroffen door eene begecrte tot alles wat eenen ryken en fchitterenden glans
hceft, geeven zy de voorkeuze aan den fchyn boven
bet weezen des Rykdoms ; de grootfche vertooning van
anderen bewonderende en benydende, is bet hunne
voornaamfte zorg, om, wat bet ook kostte, gelyk men
zegt, Figuur to maaken ; wanneer zy, derhalven, zich
voor bet oog der wereld zullen vertoonen, zyn zy 'er
hoofdzaaklyk op hedagt, om, op bet pragtigst, to verfchynen .
Anderen verarmen zich, om to voldoen
aan ccn byzonderen finaak in deeze of geene Kunften en
Weetenfchappen ; noch anderen, door ondoordagte ontwerpen to maaken en onwaarfchynlyke kansfen to waagen . Doch deeze laatstgemelden komen bier zo zeer
niet in aanmerking, noch zyn de voorwerpen onzer beftraflinge , daar bun bedryf van een minder misdaadigen
aart is . Genoeg is bet, bier op to merken , dat de dwaaling der Verkwisting altoos ontftaat uit cenige zwakheid,
ydelheid , of ondeugd : om welke alle, naar gelange zy
misdaadig of fchadelyk zyn, voor to komen of to genee2cn , door zcdelyke, ernftige en gewigtige bedenkingen,
de Leerftellingen en Geboden van onzen heiligen Godsdienst ftrekken .
Ii . Laat ons, in de tweede plaats, agtgeeven op de
ongelukkige gevolgen van deeze Buitenfpoorigheid . -Ilet is cene van zelfs in 't oog loopende bedenking,
dat de Verkwisting , daar zy armoede baart , haar cigcn doel mist : dewyl zy de middelen vernietigt,noodig
tot hec botvicrcn aan zo kostbaare ncigingen, en den
IVlenseh, voor altoos, berooft van bet vermogen, om
zich op de mecstgeliefde wyze voidoening to fchenken .
Zy putten de bron uit, die hcn alle de froomen van
vcrfri-,fing en vexmaak verfchaft . Onverduldig en greetig om dc vrugt to plukken, knabken zy den boor n,
die
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die dezelve draagt . Zo onbedagt en dwaas zyn ze, die
de hoofdfom aantasten, welker jaarlykfche inkomften
hunne behoeften en begeerten kunnen voldoen . Schoon
zy Diet zouden willen dulden, dat anderen hun eigendom aantastten en vervreemden, zyn ze wel to vrede
met zichzelven to berooven en to plunderen ; en daar
door zich in omftandigheden to brengen, die zy her
rneest veragten, en zich dompelen in dat onheil, waar
voor zy het meest fchrikken . De overdaadige Verkwisters zyn van alle Menfchen de minst gefchiktften om armoede to verdraagen : en nogthans flaan zy den zekerften weg op, om daar toe to geraaken : hoe elendig is
hun to(ftand, als zy 'er eons toe vervallen zyn . Wan .
Deer hunne lekkere en kiefche tongen zich moeten vergenoegen met een fchaars deel van ruwe fpyzen ! Wanneer hunne trotsheid zich verborgen moot houden in eerr
vergeeten book, of to voorfchyn komen, met hot flegtst
gewaad omhangen ! Wanneer zy zo verre daalen beneden
de zodanigen, boven welken zy eertyds poogden uit to
fteeken, in dat eigen ftuk van uiterlyk vertoon, waar op
zy zo dermaate gefteld waren ! - Doch leeden zy zelven alleen bet onheil en de kwelling van dicn vervallen
ftaat, men zou denken dat het niet meer was dan cone
ftraffe, door hunnen hoogmoed en weelde verdiend . Maar
melydenswaardige omitandigheden gaan 'er dikwyls mede
gepaard, wanneer 'er do zodanigen in betrokken worden ,
die cen natuurlyk regt hadden om de verfpilde goederen
to erven : wier regten onbillyk verkort, wier belangen
verwaarloosd, wier rechtmaatige verwagtingen to leur
getteld worden ; die ook waarfchynlyk, door den kwaalyk geregelden overvloed en gemaklykheid hunner Opvoedinge, onbekwaam zyn tot de laagere leevensftanden
en bezigheden : 't welk de zwaarigheden, waar aan zy
bloot gefteld worden, dubbel drukkend, dubbel lastly
.
Inaakt .
Andere en nog verfchriklyker uitwerkzels vergezellen
zomtyds den Verkwister. By ziet de fteilte, waar op
by zichzelven gebragt heeft ; by bevindt, dat by nict
langer kan itaande blyven, en beefs voor den nadercnden
val : doch dezelfdc trorsheid en drift, die hem eerst
overmeesterden, klecven hem nog aan, en zetten hem
voorwaards ; by komt in verzocking om maatregels to
rcemen, hoe onwettig en wanhoopig ook, waar door
C) "
hy
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by hoopt zichzelven to redden , en zyne afneemende
middelen to herftellen ; by komt in verzoeking tot valschheid, hedrog, verkorting, verraad, om zyn geweeten
to verkragten, en zyne ziel to verkoopen, indien by eeu
konper kan vinden, om zynen ftaac op to houden . Voor'
be ;.lden hier van heeft men maar al to dikwyls gezien
in hooger leevensitanden, en men kan foortgelyke in
ever,redigheid vinden onder de laagere rangen des Menschdoms . Hier mogen wy opmerken, dat de uitwerkzels
van Verkwisting dezelfde zyn met de flegtfte gevolgen
van buitenfpoorige Gierigheid : daar zy beiden de Menfchen in de fterkfte verzoeking brengen tot daaden van
bedrog en onregt .
Verkwisting is geheel en al verfchillende van Edel .
moedigheid, hoe dikwyls deeze door zommigen verward
en ondereengeinengd worden . Zy ontftaan uit zeer onderfcheide beginzelen , en bedoelen geheel verfchillende
cinden . Deeze heeft niets anders op 'c oog dan het toegeeven aan eigen lust, grilligheid, hoogmoed en wee] .
de ; en is overzulks geheel zelfzoekend . Het oogmerk
van de andere is goed to doen, de behoeftigen to red .
den , de waardigen to begunftigen , en het algemeen welzyn to bevorderen. Maar fchoon deeze geheel verfchil1en , zyn ze niet volftrekt onbeftaanbaar . De ydeizinnigtte, de weelderig{te, de brooddronkendtte,kan in eenige gevallen waare goedhartigheid en edelmoedigheid
Lcroonen . En hoe minder zelfzoekenheid in de Verkwis .
zing doorftraalt ; hoe gereeder wy deeze dwaaling kunnen vergeeven, hoe grooter medelyden wy hebben met
den deerlyken ftaat, waar toe dezelve hun doet ver .
vallen .
Wanneer de onbedagte, de onervaare Jeugd, van middelen voorzien, door vleiery verlokt, door loosheid be .
droogen, door vrolykheid dronken, vervoerd words tot
eene aaneenfchakeling van wilde buitenfpoorigheden en
verkwistende vermaaken, wordt 'er een vernis van edelmoedigheid en van een onbekrompen geest over elk bedryf verfpreid, en bedriegt zyn oog . Geen wantrouwcn,
ten opzigte van bet Menschdom, in zynen geest koeste.
rende, onkundig van hunrYe weezenlyke CharaEters en
o gmerken, misleid o r hun vo rge ven, mag by zichn
zelven verbeelden omringd to zyn door cen aantal dank .
kaare en verdienstlyke perfooncn, en Vrienden getraakt
W
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to hebben : niet weetende, dat waare vriendfchap alleen
by de Deugd to vinden is, en niet ontdekkende,dat by
ten fpeelbal dient van kwaadbedoelende en opeetende tafelfchuimers ; dat alle deeze verkwistingen tot veele
kwaade en geenc goede einden ftrekken, of voor hem
zelven of voor anderen . Zulk een Chara&ter is, egter,
min to veroordeelen , en zulk een gedrag to meer to verfchoonen, daar het blykt de uitwerking to weezen van
verkeerd geplaatfte ryklykheid en bedrooge goedaartigheid . Maar deezen zyn weezenlyk misdaadig, deezen
verdienen onzen of keer , die 'er hun work van maaken
om dus de Jongen en onbedagtzaamen to verleiden en
ten val to brengen .
Indien de Verfpilling of overdaadige Verkwisting immer verfchoonelyk zy,'c is, wanneer dezelve voortkomt
uit eene begeerte om onszelven aan to pryzen, en, zo
als wy denken, de agting en genegenheid to winnen, van
anderen, wier Vriendfchap wy reden hebben hoog to
fchatten : doch dit is, nogthans, eene dwaaling, dewyl
men zelden daar door het bedoelde einde bereikt, en 'er
andere betere en zekerder middelen zyn om die doel to
fchieten .
III . Men mag veilig toeftaan, zonder eenige vrees
voor kwaade gevolgen, dat zich weezenlyke Vrienden op
de wereld to bezorgen, een waste en wyduitgeftrekte ag .
ting by eerlyken en verftandigen to verkrygen, een groot
voorregt en een gelukkig uitwerkzel is van eerlyk ver_
kreegene en wyslyk gebruikte bezittingen . Doch 'er
zyn nog edeler, noch wydftrekkender einden, die meer
ftrekken tot onze eigene eer en duurzaarn voordeel, wel .
he verkreegen kunnen worden, door een welbeoordeeld
en waardig gebruik des Rykdoms : einden, die niet aanmaar zamenloopen met alle weezenlyke agting en vriend1ehap, die de Menfchen, op deeze wereld, kunnen verwerven . Maakt u zelven, zegt de Zaligmaaker, Vrienden
uit den onregtvaardigen Mammon, zulke Vrienden, als u,
wanneer u ontbreeken zal , als de wergild zelve u begeeft,
zullen ontvangen in de eeuivige tabernakelen .

Daar zyn Weezens boven ons, verftandige en onpartvdige aanfchouwers van het gedrag des Menschdoms ,
wier goedkeuring en Vriendfchap wy op hoogen prys
moeten zetten, die alle do weezenlyke en gclukkigeuitw•c .kzclcn zal to wege brengen, welke wy kunnen ver .
Q 41a111-
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langen : en die verkreegen kan worden door ecn verflan .
dig gedrag, door een voeglyk gebruik der gaven en bekwaamheden, ons door de Voorzienishcid gefchonken .
Welke is dan de befteeding onzer tydlyke middelen, welke zy zullen goedkeuren ? Is hot dat wy die op een ftapelen , en'er Been gebruik van maaken ? Of is bet dat wy
dezelve verfpillen en verkwisten in zinlyke genoegdocningen, ydele vermaaken, praal- en pronkzugc, of wey
werpeti in den fchoot der lediggangeren, verdienstloozen, en ondeugenden, die, met vleiende en bedrieglyke
treeken, ons zoeken to misleiden en to verflinden?
Maar, indien wy zc befteeden in wcrken van waare
goeddaadigheid, als middelen, in onze magt gefteld, om
anderen ten dienst to ftaan or, to bevoordeelen ; indien
wy zorgvuldig en naarftig zyn,om to voorzien in de behoeften, om to beantwoorden aan de redelyke eifchcn
en verwagtingen, en bet welweezen to bezorgen , in do
eerfte plants, der zodanigen, die, door banden der Na .
tuure, hot nauwst aan ons verbonden zyn, dan der minder naastbeflaanden, den vreemdeling zelfs niet uitfluitende, met een onpartydige inagtnecming van elks bc .
hoe£ten en verdienften, met oogmerk om bet grootfte
goed aan de zamenleeving toe to brengen : deeze hefchikking over onze wereldfche middelen kunnen wy niet
twyfelen of zal goedgekeurd worden, door die veritandige en weldaadige Geesten, welke boven ons zyn, en
kennis neemen van der Menfchen bedryven ; deeze zal
ons hunne liefde en vriendfchap doen wegdraagen .
Ik zal befluiten,met eenige byzondere bewyzen by to
brengen, tegen allc dwaaze en buitcnfpoorige verfpilling
onzer tydlyke middelen .
Voor eerst, moeten wy onszelven nice aanmerken als
voorzien met een volftrekten eigendom op eenig goed,
't welk wv bezitten, maar alleen als Rentnzeester, aan
welken I voor eenigen tyd, bet beftuur over dezelve is tocvertrouwd, verantwoordlyk aan den grooten Heer en
Eigenaar van alle, wiens de aarde is met al derzelver vol-

heid ; de wereld, en alien, die daar in woonen .
Ten tweeden . Welk een goring deel van aardfche goo .

deren ook ons lot moge weezen, die vernietigt of verandert in 't minst de verpligting nice, waar onder wy
liggen, om 'er een voorzigtig en waardig gebruik van to
maaken : en daar is to minder reden om verfpilling en
bui-
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buitenfpoorigheid to verfchoonen . De Perfoonen, tot
welken JESUS de woorden fprak : Maakt uzelven Vrienden
uit den onregtvaardige Mammon, waren , naar alien fchyn ,
meest lieden van laagen rang en bekrompene omftandigheden, gelyk zyne eigene Jongeren . Maar by die getrouw is in dit mindere, luidt zyne taale, zal ook in bet
groote getrouw weezen .
Ten derden . Door ydelzinnig

en verkwistend de gaveti
to misbruiken , die de milde hand der Voorzienigheid ons
heeft toegereikt, tot ons tegenwoordig gebruik, gemalc
en bevordering, en aan welke wy geen weezenlyken of
duurzaamen eigendom hebben , toonen wy ons zelven
onwaardig, verdere gunstbetooningen to ontvangen, en
met ruimer bezittingen befchonken to worden : wy kunnen met geen rede hoopen op die hooger, en beftendigcr
goederen, de belooningen van getrouwheid en dcugd,
veel hooger to fchatten dan alle de fchoonfchynende,
bedriegelyke , en voorbygaande bezictingen deezer wereld . Indien gy , zegt ooze Zaligmaaker , niet getrouw

zyt in den onrcgtvaardigen Mammon, wie zal u het waare
vertrouwen : en zo gy in eens anders goed niet getrouw ge .
weest zyt, wie zal u het uwe geeven ? De waare Rykdom-

men , de begaafdheden der z iele , die allcen , bepaald gefprookcn, ons eigen zyn, en ons eigen zullen blyven,
die perfoonlyke verdieniten uitmaaken, en van veel ge_
wigtiger belang zyn, dan cenige uitwendige bezittingen .
Maar hoe ongefchikt zyn wy voor het waar gebruik derzelven, hoe onwaardig om deeze vertrouwd to worden,
als wy ons onvoorzigtig en ongetrouw betoonen , omtrenc
de geringe en onbeftendige goederen, ons maar voor een
korten en onzekeren tyd gefchonken? Indien wy ons
dwaas en onregtvaardig aanftellen, in het belluur onzer
tegenwoordige bezittingen, hoe onbekwaam zullen wy
dan niet weezen voor de hoogere begaafdheden en hezittingen van een ander leeven? Hoe weinig gronds
van hoope op vordering in eene andere wergild doet 'er
zich op , als wy op deeze onszelven verlaagd en to fchande gemaakt hebben , door dwaasheid en ongefchikthcid ?
Doch, door een rcgtmaatig, voorzigtig en weldaadig gebruik van dat deel der aardfche middelen, 'c
welk ons de Voorzienigheid gefchonken en tocvertrouwd
heeft, hoe gering het ook zyn moge, flaan wy den
waarfchynlykftcn weg in otn hier vrecdzaam en in
Q 5
Wend-
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Vriendfchap, met braave Menfchen, to leeven . En fchoon
bet ons mogt mislukken, deeze gewenschte einden to bezeiken, welke wy natuurlyk , in dit leeven, mogen verwagten ; en daar wy, vroeg of laat, dit leeven zelve zullen
moeten derven, en gevolglyk alle tydlyke bezittingen en
Vrienden, zullen wy, nogthans , beter Vrienden en mag .
tiger Befchermers gewonnen hebben, in de hoogere
Gewesten , die ons, wanneer wy al het aardfche derven,
zullen ontvangen, en in 't bezit flellen van eene hemelfche en eeuwigduurende erfenisfe . Welke con, naar
zyne oneindige genade, ons verleene, door JESUS CHRISTUS onzes Heere.
ZONDERLING VERHAAL VAN EEN ARM, DOOR 'T I{OUD
vuuit (Sphacelus) AANGEDAAN .

(Medic, and Pliilof. Comment. Vol. h7. p . 11.)

man,
jaaren oud, werdt aangetast door een
E ontfleekend
gezwel van een aanmerkelyke grootte,
en

72

op 't onderfle gedeelte van zyn linker hand, vergezeld
met heevige aanhoudende pynen, een flerke koorts en
yling .
Men had reeds, eenigen tyd,gebruik gemaakt van een pleister, en eenige andere onnutte aanleggingen, tot dat men een zwarte kleur had waargenomen, zich verfpreidende over de geheele hand en een gedeelte van de voorarm . De hulp van den Schryver werdt
in deeze omftandigheden gevraagd .
Zyne eerfle
bezoek was op den I3den July, 17
De Lyder was, op
lien tyd , zeer zwak, met een kleine pols ; 'c koud vuur
had reeds de vingers, de hand en de helfc van den voorarm bezet ; de deelen waren reeds zo hard als een fluk
hout, en de Lyder klaagde over weinig of geen pyn .
- Onze Geneesheer ftelde de afzetting van den arm
voor, als 'c cenige waarfchynlvk middel om 't leeven
van den Lyder to behouden ; to meer, dewyl 'er, in
dit geval, geheel geen waarfchynlykheid van eenig goed
gevolg zich opdeed, in 't onderneemen van den arm to
behouden , op de wyze door den Heer Bilguer aange.
preezen, in gevallen van koud vuur . Dog men vondt
niet goed tot de afzetting over to gaan, en onze Schryver,
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ver, in eenige maanden in dat gedeelte van 't land niet
geweest zynde, zag den Lyder niet wederom voor den
I8 December daar aan volgende . Ten deezen tyde klaagde de lyder over geen pyn, had geen gebrek aan eetenslust, en zyn pols was beter . 't Koud vuur had
zich nu verfpreid tot aan 't gewricht van den elboog .
-- Dewyl men veronderftelde, dat de man niet lang
konde leeven, deedt men geen onderzoek meer naar
hem, tot cen vol jaar naderhand, to weeten, op den
19 December, 1773, wanneer onze Geneesheer aan zyn
huffs kwam, om de uitkomst van 't gemelde geval to
verneemen . De Lyder was wel zo fterk en gezond als
to vooren, fchoon hy, op deezen tyd, door de anderdaagfehe koorts aangedaan was ; by had cen van zyn
oogen verlooren ; 't koud vuur hadc zich over den geheelen arm verfpreid tot aan 't Schoudergewricht : de
aangedaane deelen bleeven even hard, en waren zwart,
gelyk een ftuk gerookt vleesch ; dog men nam Been
bedorvene uitwaafeming van verrotting waar . Eindelyk, ten naasten by op 't eind van de gemelde maand,
viel de arm van zelfs af, zonder dat 'er de minfte
bloedftorting op volgde ; de overgebleeven deelen droog_
den op, zonder eenige ontlasting, hoe genaamd : en de
oude man genoot nog, ten tyde dat dic verhaul gemeen
gemaakt werdt, een zeer goede gezondheid .
NATUURLYKE HISTORIE VAN DE GROENLING .

Volgens den Heer Dr LIONTBEILLARn, Mcdefcbryver van
den Heer DE suFFOly.
wordt by de Grieken
D cnenGroenling
Chloris, by de Engelfchen

xaaeq ,

by de Laty-

Greenfruch, by de
Franfchen Verdier, by de

Italiaanen Verdone, by de
Duitfchers Greunfruch, by de Zweeden Swenska, gehee .
ten .
In de bosfchen brengt deeze Vogel den winter over,
zich tegen de ongenade der koude befchuttende in de
altoos groene Boomen , of die bet dorre blad tot bet
voorjaar behouden . In den voortyd maakt zy haar nest
op dit zeifde geboomte, en zomtyds in 't krcupelhout
dit
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dit nest is veel grooter, en bykans zo wel vervaardigd
als dat van den Gewognen Vink, van buiten toegefteld
van drooge kruiden en mosch , van binnen vol hair, wol
en veeren . Zomtyds maaken zy bet vast in de fpleeten
der takken, en zy weeten die fpleeten met den bek to ver .
wyden : ook, vervaardigen zy , volgens bet berigt van den
Beer GUYS van Mcarfeille, rondfom een klein magazyn, om
voorraad in op to leggen .
Het Wyfje legt vyf of zes groenagtige Eitjes, aan
bet dikfte einde met donker roode plekjes . Zy zitten
zeer beftendig to broeden , en verlaaten bet nest niet,
fchoon men 'er zeer digt bykome, 't welk gelegenheid
geeft, dat men de Moeder en de Jongen dikwyls to gelyk
vange : anderzins zyn de Groenlingen zeer wantrouwende .
Bet Mannetje fchynt veel belangs to ftellen in alles wat
bet volgend geflacht betreft, beurtlings broedt bet met
bet Wy£je . Men ziet bet rondfom den boom, waar in
bet nest is, zweeven, in bet wenden en keeren verfcheide cirkels befchryvende, waar van bet nest tot een
middelpunt dient : met verfcheide ftuitingen heft by zich
op ,en valt dan recht neder,de vleugels fterk beweegen .
de, onder het zir gen van een lustigen wildzang . Volgens
BELLON,houdt men ze in kooytjes, om de aangenaamheid
van den zang ; en de Heer cUYs voegt 'er by, dat de
wildzang der Wyfjes die der Mannetjes overtreft ; 't
geen iets zeer zeldzaams en opmerklyks zou weezen
onder de V ogelen . Wanneer de Groenlingen komen en
vertrekken, flaan zy cen zonderling geluid : men wil,
dat de tang deezer Vogelen volmaakter wordt in de gemengde, die uic de vereeniging met de Kanarie voortkomen .
De Groenlingen zyn zeer leerzaam : men kan ze eenige
woorden leeren fprecken, geen Vogel fchikt zich ge_
reeder tot bet vliegen op een kruk, zy gewennen, op
den vinger zittende , tceeten , en, op de ftem des mcesters ; to komen, enz . In den Herfst vervoegen zy zich
by andere Vogels, de velden doortrekkende ; geduurcnde
den Winter leeven zy van Genevcrbesfen ; pikken aan
de knoppen der boomen ; in den Zorner aazen zy op allerlci Cxraanen ; Hennipzaad is haar geliefd ecten : zy
ceten ook Rupfen, Mieren, Springhaanen, enz .
De naam van Groenling wyst gcnoegzaam uit, dat
Groin do heerfchende klcur der Pluinmadic is : doch bet
is
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is Been zuiver groen, maar gefchaduwd met donker
graauw boven op bet lyf en aan de zyden : aan den hals
en borst met geel gemengd : geel is ook de heerfchende kleur boven aan den bulk, aan de benedenfte dekvecren van den ftaart, der vleugelen en aan de fluit ;
deeze boort ook bet voorfte gedeelte, de grootfte vleugelpennen en de zydveeren van den ftaart . Alle deeze
pennen zyn zwartagtig, en, voor 't meerendeel, aan den
binnenkant met wit geboord : bet benedenfte gedeelte
des bulks is van de laatstgemelde kleur, en de pooten zyn
donker rood .
Het Wyfje heeft meer van bet
bruine ; den bulk bykans geheel wit ; en de benedenfte
dekveeren van den ftaart zyn wit, bruin en geel gemengeld . In grootte komen de Groenlingen met onze gewoone Mosfchen overeen . Eenigen willen, dat men Groenlingen
van drieerlei grootte hebbe, doch dit wordt door geen
genoegzpm geftaafde waarneemingen bekragcigd . 'c Is
wearfchynlyk, dat deeze verfcheiderheden in grootte
louter toevallig zyn, en afhan gen van den ouderdom,
bet voedzel, de Lugtftreeke of andere foortgelyke Oorzaaken .

UITSLAG DER PROEFNEEMINGEN OP DE PLANTEN, STREKKENDE TER ONTDEKKING VAN DERZELVER ZONDERLINGE EIGENSCHAP, OM DE CEMEENE LUCT TE ZUIVEREN OP PLAATZEN WAAR DE ZON SCHYNT,
EN DEZELVE TE BEDERVEN IN DE SCHADUWE EN GEDUURENDE DEN NACT.

Door JEAN INGEN HOUSZ .
Heer
nousz, in Juny des jongstafgeloopen
D V Jaars,
op de Planten veelvuldige Proeven genooINGEN

men hebbende, ter ontdekking van derzelver eigenfchap,
om de Lugt to zuiveren, geeft ons de uitflag bier van,
in deezervoege, op :
1k heb opgemerkt , dat de Planten Diet alleen de cigenfchap hebben, om een kwaade Lugt, in zes of tien
dagen, to zuiveren : wanneer zy daarin groeijen ; maar
dat zy dit verbaazcnd uitwerkzel, op eene allervolmaakt .
fle wyze, in weinig uuren, hervoortbrengen : en dat
dir
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dit niet moet toegefchreeven worden aan den groei det
Planten ; maar aan den invloed der Zonne op dezelve .
Ik beyond, ondertusfchen, dac de Planten de wonder .
baare eigenfchappen bezitten, om de Lugc, welke zy
in zich hebben, en buiten twyfel geftaadig uit den algemeenen dampkring trekken, to zuiveren, en in goede
gedephlogisteerde Lugt to veranderen ; dat zy geduurig,
als ik my dus mag uitdrukken, een dauw van die gezuiverde Lugt uitftorten , die .$ in de gemeene Lugt des dampkrings vermengd, deeze veel beter gefchikt maakt, tot
onderhoud des dierlyken leevens ; dat de gemelde werking op alle tyden niet beftendig en eenpaarig is, dock
alleen begint, eenigen tyd naa dac de Zon boveti den ge .
zigteinder gereezen , de Planten door haaren invloed gefchikt gemaakt heeft, om, op nieuw, op de Lugt en de
Dierlyke Schepping , die heilzaame werking to verrigten ,
welke opgehouden hadc , geduurende de donkerheid des
nagts ; --- dat deeze werking der Planten meer of min
fterk is, naar maate van de meerdere of mindere helderheid van her weer, of dat zy meer of min aan den rechtftreekfchen invloed der Zonne zyn blootgefteld ; dat
Planten, groeiende in de fchaduw van hooge gebouwen,
of op andere befloote plaatzen, deezen dienst niet volbrengen ; maar, in tegendeel , een Lugt , voor de Dieren
fchadelyk, verfpreiden, en zelfs de omringende Lugt be .
derven ; - dat deeze werking der Planten afneemt met
her daalen der Zonne , en geheel by den ondergang van dac
koesterend Hemellicht ophoudt ; uitgenoomen in eenige
Planten, wier werking langer aaphoudt dan die van andere.
Daarenboven heb ik waargenomen, dat deeze werking
niet moet toegefchreeven worden aan de geheele Plant ;
maar alleen aan de Bladeren en de groene takken, die
dezelve voortbrengen - dat de zuure Planten, die een
kwaaden gear geeven, en zelfs de vergiftige, deezen diensc
even goed verrigten als de aangenaawfte, de welriekendfte en heilzaamfte, - dat her grootfte gedeelte van die
gedephlogisteerde Lugt, welke uit de Bladeren vloeit,
uit het benedenfte gedeelte komt, bovenal in groote
boomen, - dat de jonge bladeren, nog tot geene rypheid of volkomenheid gegroeid, minder gedephlogisteerde Lugt verfchaffen dan de volwasfene, en dat die lugs
van eene mindere hoedanigheid is, -- dat de Lugt,
door

OP DE PLANTEN.

24.9

door eenige Planten beter gezuiverd wordt dan door
andere, - en dat eenige waterplanten hier in den voorrang hebben boven alle .
Wyders leerde my de Ondervinding,dat allePlanten,
's nagts, de Lugt bederven, en zelfs op vollen dag in
digt befchaduwde plaatfen, die fchadelyke uitwerking to
wege bragcen ; dat , ondertusfehen , eenige Planten, welke voor andere niet wyken in de eigenfchap om de
Lugt to zuiveren, wanneer de Zon fchynt, dezelve,
overtreffen in het befmetten van de omringende Lugt,
geduurende den nagt, en zelfs in zulk eene maate,
dat, binnen weinig uuren, cene groote hoeveelheid
Lugts bedorven wordc ; in zo verre dat een Dier, aan
de werking daar van blootgefteld, binnen weinig feconden den geest geeft, - dat alle Bloemen, de Lugt
rondforn dag en nags zeer fchadelyk maaken ; - dat de
wortels, uit den grond genomen, cenige uitgezonderd,
dezelfde uitwerking doen ; maar dat, in 't algemeen de
Vrugten, ten allen tyde, die befchadigende eigenfchap
hehben, en boven al 's nagts, wanneer de aangenaamfte
vrugten, de Perziken by voorbeeld, dermaate de Lugt
bederven, dat een Mensch opgeflooten in eene kamer,
waar eene menigte van die vrugten fiondt, gevaar van
zyn leeven zou loopen : -, eindelyk, dat de Zon op
zichzelve, en zonder medew erking der Planten, de
Lugt niet kan zuiveren ; maar veel eer zal bederven .
BESCHRYVING VAN EEN VVRYSTAANDEN ELECTRICAALEN
AFLEIDER .

Door 3 .

RECHTER,

Inflrunaentmaaker to Delft .

A, Is cen geknotte Kegel, voornamelyk uit zwavel
gegooten ; dienende oar het geen 'er op vastgefteld is,
v-ry to zetten.
Deszelfs onderfte gedeelce word in een Blikken rand
gevat, welke door houten fcbroeven als I , I , op een
plank gefchroefd, en welke plank door de wervels, 2,
2 , op een plat word vast gefteld .
B, Is eene Yzeren vierkante pen, in den zwavelkegel
vast gegooten .
O . Is eene Blikken Tregter, voorzien van een halsje,
het
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het welk langs de pen , B , op en neder kan gefchooven
worden ; en van boven door cen ring van leder, in oly
geweckt, geflooten word .
De Tregter dient, orn den zwavelkegel voor den Regcn to hefchutten ; en moot ruim genoeg zyn ; zo dat
dcszclfs onderfle rand, (waar in ecn dik koperdraad
ligt,) ver gcnoeg van den zwavel affla . Wanneer men
den zwavel, indien dezelve door dampen mogt beflagen
zyn, wil afveegen, word de Tregter opgefchooven, om
gemaklyk het boveneinde van den 2wavel to kunpen bereiken .
Het boveneinde van de pen , B, ontvangt, in eene flcuf,
het ondereinde der vzere Rocde, D ; welke , door middel van de moerfchroef, 3 , vast gezet word . Deeze
Roede, van boven in cen punt eindigende, draagt., door
middel van een fchroefdraad, om derzelver punt gaande, een ftukje koper, 4 ; in het welk wederom, bet ondereinde van de yzeren Roede, E, van boven fcherp
uirloopende, vast gefchroefd word .
'
F, Is eene yzeren Roedc, wclkcr ecne einde door de
pen, B, gaande, gelyk ook door bet ondereinde dcr
Roede , D , door de moerfchroef , 3 , vastgezet word .
Deeze Roede dient, om den neergaanden draad ver genoeg van het Gebouw of re houden .
Ilet koperdraad, 5 , dient om bet deorbuigen van do
Roede, F, voor to komen ; van bet oog deezer Roede
gaat een koperdraad, G, naar beneden , om de EleElriciteit, welke hec befchrcevcn geflel ontvangt, of to
brengen tot in eenig vcrtrek van bet Huis .
a, a, Is de doorfnede van een houten venfler, door
bet welk twee glazen buizen , b, c , gaan ; de zelven
worden elk door twee dikkc flukken Kurk, d, d, d, d.
d, d, d, d, naar de Glazen buizen uitgehold, van buiten en binnen tegen het venfler gefpykerd, vast geklemd .
Door elk der Glazen buizen gnat, door Kurken, in de
cinden der buizen gefloken, een Yzeren Roede, e , f, g ;
aan bet einde der bovenfle Roede, e, 'r welk bcjiren
uitfleeit, word de draad , G, vast gcmaakt ; en aan
derzelver andere einde, binnen bet verflcr, hang[ cen
fchclletje, of klokje, g . By dit klokjc hangt aan een
zyden draad, welke, (tot nog meerder Vrymaaking,
aan een flaafje Zegeilak ., h, is vast getnaakt, bet klepcl-
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peltje, i, en wederom, by dit klepeltje, een ander
klokje, k .
Een koperdraad, waar aan dit laatfte klokje is vastgeInaakt , gaat in ecne Glazen buis, 1, en word daar in vry
gehouden . Doze buis word, door middel van twee dikke ftukken Kurk, ergens in bet vertrek vast gemaakt .
Van hct klokje, k, daalc eene ketting, m, af ; die gehcgt word, aan het einde der yzeren Roede, f, datbin .
nen liet vertrek uittteekt . En aan derzelver andere einde is een koperdraad, u, vastgemaakt ; bet welk, naar
beneden gaande, in het Water, of diep in den grond
eindigt .
o, Is een yzeren Haak, dewelke men, des verkiezende, om de yzeren Roede, e, haakt : wanneer de ganfche
Afleider, van deszelfs punt boven, E, tot in het Water, of in den grond, onafgebroken voortgaat .
p, Is een Houten Luifje , aan bet venfter, a, a, vast
gemaakt, orn de glazen buizen, b,c, byzonder de bovenfte droog to houden .
Wanneer nu de ftang, E, door den Atmospheer van
een Elettriken wolk geeleEtrizeerd word, of wel de Tregter, C, en de ftargen, E, D, F, enz . door den Regen
of Hagel ; zo zal (de Haak, o, niet gehaakt zynde aan
de Roede, f,) bet klepeltje worden aangetrokken, en
weggeftooten ; en dus zullen de klokjes geluid geeven,
indien de kragt fterk genoeg is .
Doch om een minder trap van EleEtriciteic, welke de
belletjes niet zou doen klinken, to ontdekken, heeft
men, by deezen toeftel, noch den volgenden gevoegd .
Een Koperdraad, q, q , q, (aan welks geboogen einde,
dat om de Roedc, e, gehaakt wordt, een knop is,) gaac
door Glazen buizen in de zolderingen, r, r, vast gezet
tot in cen beneden vertrek, en eindigt aldaar in een looden bol, s , welke, door zyn zwaarte, den draad in het
beneden vertrek regt uitfpant . Onder deezen bol ftaac
Gene hooge en vry ruime Vies, t, welke, door een.
Dekzel, uit Lak gegooten, geflooten word . Op die
Dekfel ftaac een Koperen knop ; wiens hals door het
Dekfel been gaat, tot binnen in de Vies ; en aan denzelcn hangen, aan Linnen draaden , 5 a 6 duimen lang,
twee kleine Vlier •P it-Balletjes. Buicen om de helft van
de Vies is eeu reep papier geplakt ; welke zo verdeeld
is, dat , wanneer de Balietjes, geelectrifeerd wordende,
11, D EL , nMENCELw . N O . 6 .
K
van
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van een wyken, die van een wyking op de verdeclingen gemeeten kunne worden .
Deeze Afleider kan een Gebouw beveiligen ; niet al .
Teen wanneer de Haak, o, aangehaakt is, zynde de afleiding dan tot in het water onafgebroken ; maar zclfs
ook, wanneer die niet is aangehaakt ; dewyl de Glazert
buizen, c, b,1, de Blixern lofi:en beletten tot eenig deel
van het Gebouw over to gain . Dezelve zal darr veeleer
van het eene klokje tot het andere overfpringen, en dus
weggeleid kunnen worden . Daar benevens kan nmen,
met de zen Afleider, dagelyks Proev n e men, omt
trent de EleElriciteit der Lucht, of van den Regen , Hagel, Sneeuw, enz . En men heeft op die wyze reeds
meermaals waargenomen, dat Regen en Hagel deezen
toeftel EleEtrizeerden ; tot zo verre zelfs, dat men, by
't vallen van Hagel, vonkjes uit de Roede, e, konde
trekken .
Zedert de Maand OElober, des voorleeden jaars, flaat
cen dergelyke Afleider op hec Huis van den W . Ed . Geftr.
Heere Dr . j . VAN BREDA ; alwaar dezelve zodanig geplaatst is, dat de punt van de ftaaf, E, ruim 6o voeten
hoog, boven de oppervlakte van bet Water, verheven zy .
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e menfchen hebben, over het algemeen, eene zeer
groote gedagte van de Geleerden . Zy agten een'
geleerd Man tot alle groote dingen bekwaam : en, naar
mate de menfchen onkundiger zyn, des te grooter gevoelens koesteren zy van de geleerdheid . De Boer
houdt zyn Domine en Advokaat voor wonderen, wier
verftand en bekwaamheden voor niets flaan, die alles
kunnen doorzien en uitvoeren . Het prceken en pleiten
its by hem iets dat zeer na aan het toveren paalc ; en by
kent geene grootere Mannen dan zyn Ziel- en Pleirbezorger . Zelfs under eenigzins meer verlichte lieden
heeft een diergelyk vooroordeel plaats , en men houdt
de Geleerden al vry algemeen voor menfchen, die niet
alleen meer weeten dan anderen ; maar ook beter denken
en handelen, en gefchikcer zyn tot allerleie verrigtingen,
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gen , niet alleen in hot gemeene leeven, maar ook tot
zaaken van hot allergrootfte gewigt .
Ondertusfchen is bet zeker, dat men met deeze gedagten den Geleerden al to veel eer aandoet ; en dat
zees vcelen uit die verhevene klasfe van itervelingen,
in weerwil van alles wat zy geleezen , overdagt en gefchreeven hebben, dikwyls in her gemeene leeven gees
hair beter redencercn en handelen, dan hot gros der
menfchen . Men zal mooglyk denken, dat ik hier een
zeker foort bedoele, welke, zotten geboren zynde,
by toeval, of ingevolge hunner aangeborene zotheid,
in de hoop van zig cenen naam to maaken, aan hot Studeeren geraakt, vo"igens de onveranderlyke gefchapenheid hunner natuur, zotten blyven en zotten fterven ;
en wier Geleerdheid eileen dienc om hun nog zotter to
maaken ; gelyk hot zeker is, dat van alle Zotten de Geleerde Zotten de erg(ten zyn ; en dan zal men myne gedagten ligtlyk toeitemmen . Doch dit is het niet wat ilc
bedoele : ik fprcek nict van Zotte Geleerden, maar van
Verftandige Geleerden ; zelfs van waarlyk groote man.
nen ; en die met regt de bcwondering eener geheele
Eeuw tot zig getrokkcn hebben . Hoe grooc , hoe verre
zelfs boven de gcwoone bekwaamheid van 'c Menschdom in 't algemecn , veele Mannen in hunne weeten .
fchappen ook mo' ;en zyn, dikwyls zyn zy Kinderen in
den daaglykfchen omgang , en weeten byna niets, dau
het Been zy in hunne boekenkamers opdocn . Dit maakt,
dat zy dikwyls in hot gemeene leeven bedrogen, en in
de zamenleeving met regt uitgelachen worden . Men
behoefc maar cenige geleerden een weinig van naderby,
dan uit hunne Schriften, en hot gemeene geroep van hunne verdienften, to kennen, om door de ondervinding
hier van overtuigd to zyn . De byzondere voorwerpen
der Geleerdheid ui :geflooten, zoude ik veel hetere verwagcing hebben van een Man van ecn goed natuurlyk
verftand en veele ondervinding in do wereld, dan van
eenen Geleerden van beroep. Ik heb altyd bevonden,
dat nude officieren , zeelieden , en anderen, die veele
bezigheden van allerleie foort aan de hand gehad, dus
vcel gezien en opgcmerkt hebben, mils hun de natuur
een good verftand hebbe gefchonken, meer weeten, aangenaamer in den omgang , en bekwamer zyn, niet alleert
in de daaglykf he bezighedcn van her leeven, xnaar ook
R 2
hl
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in verrigtingen van aanbelang . Stond het aan my, ik
betrouwde eene handeling aan een vreemd Hof duizend
en duizend maal liever aan een oud verftandig Krygsman , dan aan den eerften Akademist der geheele wereld .
Niet, dat ik de weetenfchappen veragte, of oordeele,
dat zy het verftand bederven . Wel verre daar van daan!
wel gebruikt, dienen zy om het verftand to verbeteren,
en als den weg to baanen voor anderen, die, gefchikc
tot meer daadlyke verrigtingen, dan loutere oeffeningen
van den geest , moeten uitvoeren bet geen de Geleerden
als nuttig hebben uitgedagt. De Geleerden zyn als de maakers der werktuigen, welken anderen moeten gebruiken .
Madden de Geleerden niet geftudeerd , niet gerekend, niet
gefchreeven, de Staatkundige, de Krygsman, de Zeeman,
zouden duizend kundigheden, duizend Werktuigen, duizend hulpmiddelen , misfen, welken hun nu van het grootite nut zyn,en zonder de welken zy Diet het honderdfte
gedeelte, van het geen zy nu doen , zouden kunnen uitvoeren . De Geleerdheid en de Geleerden zyn dus van
een zeer groot nut in de wereld , en verdienen de hoogagting van een' ieder . Maar voor het werkdaadige zyn
weinigen hunner gefchikt . Ik zeg, weinigen ; want daar
zyn 'er, die, by eene in veele takken door en door
grondige Geleerdheid, de kundigheden van het gemeene
leeven,en de geestigheid der fynite en keurigfte zamenleeving voegen ; die in gezelfchap, en in eenzaamheid,
in den raad, aan bet hof en in bun oekvertrek, altyd
even groot zyn . Doch dit zyn zeldzaame verfchynte .
len ; en zulke Mannen moet men befchouwen met eene
bewondering, welke met eene diepe vernedering en hulde
van den gecst gepaard gaat . Zulke geesten maaken eene
uitzondering . Maar de meeste Geleerden zyn, in myn
oordeel, minder bekwaam dan zeer veele andere menfchen ; en hunne kundigheden zyn meerendeels minder
voor hun eigen geluk, het daaglyksch leeven en den
dienst der maatfchappye gefchikt ; allcen bet geval uitgezonderd , dat zy cen byzondcr beroep hebben 't welk
volftrekt Geleerdheid in hun, die het beklecden, vereischt ; of, ten miniten zonder 7ekeren trap van Geleerdheid, niet kan waargcnomen worden . Een ongeleerde
kan nooit cen bekwaam Geestlvkc, Advokaat, Geneesheer of Hoogleeraar, wezcn . Hoe grooter de Geleerdheid van dezulken is , des to bekwaamer worden zy voor
hun
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hun beroep ; en al deugen zy tot niets anders , dan hert
geen tot hun beroep behoort, trekt de Maatfchappy
egter dienst genoeg van hun, om hen de hoogfte agting
hunner medeburgeren waardig to maaken .
Ik herhaal bet nog eens , de Weetenfchappen zyn allernuttigst ; de Geleerden maaken eerie klasfe uic van
menfchen, die ononcbeerlyk en aller agting ten hoogien waardig zyn . Ook is het de fchuld der weetenfchappen en die der Geleerden zelven nier , dat deezen gemeenlyk minder gefchikt zyn voor de zamenleeving, dan
andere menfchen van verftand en ondervinding . En dit
ontftaat ook geenszins daar uit, slat alleen domooren
en fuffcrs zig op de Geleerdheid zouden toeleggen .
Neen ; de waare reden is deeze, (zulks leert de ondervinding duidlyk,) de waarereden is deeze, dat 's menfchen
geest to bepaald is, om zig op alic voorwerpen even
iterk to vestigen . De Geleerden hebben zeer uitgebreide
kundigheden ; hun geest is vol van denkheelden, en hun
vcrftand is veeltyds door de Weetenfcha pen veel volmaakter geworden , dan dat van andere menfchen ; hoe verftandig die, ook door de natuur voortgebragt, en door de ondervinding in de wecreld verder gevorderd mogen zyn .
Maar de kundigheden der Geleerden zyn niet zo zeer voor
de gemeene zarnenleeving, voor bet daaglykiche gc .
bruik . Historiekunde , Tydrekenkunde, Natuurkunde,
boven Natuurkunde, verhevene Wiskunst, Starrekunde,
Redeneerkunde , Oordeelkunde , Godgeleerdheid , en
Regtsgeleerdheid ; alle deeze Weetenfchappen zyn
treflyk in een gezelfchap van Geleerden ; op den Predikitocl ; op den Hoogleeraarftoel ; voor de Baly ; doch in
den gemeenen omgang moeten zy veeleer verborgen dan
vertoond worden , zullen zy haaren bezitter niet als ee_
nen walglyken pedant doen belachen . De grootfte Geleerde, indicn by nicts anders weet, moot, in een gezelfchap van menfchen van do wereld, even zo ftil zitten
to kyken, als de grootfte weetniet : en , buiten bet geen
tot den tak hunner Geleerdheid eigenlyk behoort, kunnen de Geleerden zelden veel weeten . Door hunne liefde tot de ftudie, aan hunne boeken en ftudeerkamers verbonden , zien en hooren zy weinig daar buiten ; en,
wat zy nog hooren en zien , vergeeten zy wel dra, dewyl het hen, die geheel zyn voor hunne Geleerde denkbeelden, weinig heft ; bun van weinig belang voorkonit
l0 3
en
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en dus hunne aandagt niet opwekt ; zo dat zy bet veettyds zien en hooren, zonder dat bet eenig fpoor in hun
brein nalaate. Duizendmaalen is hec my gebeurd op to
merken, dat vrouwen, gemeene lieden, kinderen ; in 'c
algemeen , menfchen, die weinig denkbeelden hebben, oncindig beter onthouden, wat zy zien en hooren, en het
-v eel beter weeten na to vertellen, dan de Geleerden . Dit
komt daar van daan, dat de eerften, welken niets by
zig hebben, dat hen aftrekt, meer getroffen worden van
bet geen hun voorkomt, hunne aandagt meer daar op
vesten, en, door zig dikwyls die zclfde denkbeelden to
herhaalen, zig die zo leevendig maaken, als vereischt
wordt, orn dezelven met de behoorlyke klaarheid aan andereh mede to deelen . Het geen , in dit opzigt, de menfchen in 't gemeen,met betrekking tot de Geleerden, zyn,
zyn de kinderen , met betrekking tot de voiwasfenen .
By de kinderen vindt men de grootfte vaardigheid om indrukken to ontvangen en die to bewaaren, en geen wonder, in de kindschheid is de geest als ledig ; al wat eet,
kind hoort of ziet is hem nieuw, treft hem, wekt zyne
aandagt op, en drukt zig met onuitwischbaare trekken
in zyn bruin in .
Madr fchoon men, zonder cen grondig Geleerd Man
to zyn, een bekwaam voorwerp kan weezen voor bet
huishoudlyke, en den dienst der Maatfchappy ; hoewel
men, voorzien met eene uitgebreide ondervinding en
een goed verftand, veeltyds gefchikter zy voor bet ge .
meene leeven, dan een Geleerde ; moet egrer niemant,
die 'er gelegenheid toe heeft, verzuimen, zyn voordeel
tc clocn met de uitvindingen der Geleerden ; en, uit vreeze van, door een Geleerde to worden, zig voor bet gem eene leeven onbekwaam to maaken , fchrikken voor bet
verkrygen van kundigheden . Het leeven der Geleerden ,
als binnen bun boekvertrek beflooten, maakt veelen onefchikt tot zekerc verrigtingen , maar zo is 't niet met
hunne kundigheden . Zonder zig van de wereld of to zondcren , door zig met de kundigheden der Geleerden gerneenzaam to maaken, en die to voegen by de door de
ondervinding verkregene kennis van menfchen en zaaken ,
bedient men zig van het gcfchiktfte middel orn zig tot
can regt .bekwaarn Man, tot alle de gewigtigfte verrig .
tins-,en van 't leeven, to formceren .
Vcrre van de Wectenfehappen to willen veragten,
was
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was myn oogmerk, met deze aanmerkingen, veeleer,
cenen grond tot troost aan dezulken to verfchaffen , die
zig to groote denkbeelden maaken van bet geluk en de
waardigheid der Geleerden, en zig bitterlyk beklaagen,
dat bet noodlot hen niet tot zulk een geluk gefchikt
heeft . De Geleerdheid heeft haare vermaaken , haare
voordeelen ; de Geleerde is tot veele dingen bekwaam ,
waar toe een ander niet bekwaam is : maar ook de Ge .
leerdheid heeft haare ongenoegens ; die weetenfchap versneerdert, vermeerdert fmerten ; de Geleerde is ook tot
veele dingen onbekwaam, waar toe cen ander bekwaam
is . Len goed natuurlyk verftand, door de ondervinding
volmaakt, is gemeenlyk in de wereld van meer nut, dan
de Geleerdheid . De verkeering in de groote befchaafde
wereld, het reizen, en bet leezen van goede boeken over
allerleieonderwerpen, zyn voordeelen, welken de GeleerdRe opvoeding gemeenlyk ryklyk opweegen . Daar moeten zekerlyk Geleerden zyn, gelyk 'er ook kruyers en
daghuurders moeten weezen, om dat 'er beroepen zyn,
waar toe de Geleerdheid vereischt wordt . Doch alle
menfchen behoeven geene Geleerden to zyn ; zy moeten
bet ook niet weezen : ook zyn zy het niet ; zo dat wy
hier ook zeggen kunnen , dl wat is , is regt.
0.

o.
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naar de beste Berigten.)

men bedenkt hoe veel ons van deezen Aard- en WaterW lnneer
bol nog onbekend is ; hoe weinig wy van t geen bet reeds

ontdekt is, weeten ; wanneer men overweegt de nuttigheden,voortvloeiendc uit eene nauwekennisfe van dit onderwerp . en de veel .
vuldige hulpmiddelen,die de Zeevaarende Volken hebben, om dusdanige kundigheden op to doen, is 'er reden om verbaasd to flaan,
dat die voorheen flerk werkende zugt, om Landontdekkingen to
doen, zo zeer veiflaauwd is ; en wy moeten ons verwonderen, dat
de voordeelen die dc Koophandel trekt van dusdanige ontdekkingen, veelal verfchuldi gd zyn aan byzondeie Perfoonen, die,
wrl vcrre van hunnen yver gang emnedigd to zien door hun Vaderle:n,,l, ze1is hinds paalen hebben moeten overwinnen, die 't zehe
aan
R 4
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Ban de volvoering van hunne plans ftelde . Voorbeelden bier van
op to haalen is onnoodig, in her Eerf e Boek der Gefchiedenisfe van
America, door den Eerw. ROBERTSON, vindc men ze in overvloede .
Men zou welhaast gedagt hebben, dat de Gefchie .lenis geen
naam meer zou plaatzen op de lyst der Landontdekkeren, COLUM33US , VESPUTIUS , GAMA , MAGELLAN , LA MAIttE, SCHOUTEN,
TASMAN, HAWKINS, DAVIS, ROGGEWIE, BOUVET en meer ande .
ren : dat 'er geen Zeeheden meer gevonden wierden, waardig oin
met die vermaarde mannen in den roem to deelen, verfchuldigd aam
bun, die voorheen onbezogte Landen en Lugtilreeken opgezOgt,
daar kunften gekweekt, en Menfchen, bykans tot den ftaat der Dieren
vernederd, befchaafd hebben . De Volken van Europa, in den fchoot
der weelde gekoesterd, en to vrede met de gedeelten der weield,
door hunne itoutmoediger Voorvaderen bekend gemaakt, fcheenen
zich des niet meer to bekreunen , of cenige pooging to doen tot
bet uitbreiden van hunnen handel , het vergrooten van den kring
hunner kundigheden, of het voldoen eener loflyke weetgierigheid .
Dan omtrent het begin der Regeeringe des tegenwoordigen Konings van Engeland, toen de Vredezon Europa tninzaam befche, :n ,
vormde men, in dat Ryk, een ontwerp Om nieuwe ontdekkingen
to doen, of do reeds gedaane to bevestigen . De Bevelhebber
MYRONdeedt zyne eeifte Reis, in den jaare MDCCLXIV, zyn
voorbeeld werd gevolgd door Kapitein WALLIS, CHARTERET en
coox (*) . Het onlangs droevig leevenseinde des laatstgetnelden,
die, als in de. artnen der ontdekkinge fneuvelende , waarvan de
Nieuwspapieren, met zo veel beklags , melding maakten , heeft ons
oangefpoord, om, onder de Lee vensbefchryvingen, die, your veelen, geen onaangenaam gedeelte onzes Menglwerks verltiekken,
een Leevensberigt van then beroemden Zeehed to plaatzen , opgemaakt uit de beste befcheiden, welke wy daar van aantreffen .
JAMVS coox zag het eerie leevensiicht to Marton, een klein
Dorp, vier mylen van Great Ayton, in het Graaffchap York ; by
ontving daar, volgens uitlwzyzen van hot Doopregister , den doop,
op den derden van Slachtmaand des Jaars MDCCXXVIII . Zyne Ouders vonden zich niet in fta^t ow hem eene ruime opvoeding to geeven . Zyn Vader, nog in leevenden lyve, moest met
visfchen en landwerken de kost winnen . Onze cooK fleet zyne
eerfte jaaren in bet ontvangen van het Schoolonderwys , afgcwisfeld
door zulke bczigheden, als Jongens op het veid kunnen ven igten .
(*) Wy kunnen niet nalaaten, de Leezers onzcr Letter-oer, zingen to wyzen tot voorige Stultjcs, dit onderwerp betreMende, van tyd tot tyd , in ons
idengaltverk t*eplaatst, byzonder bet Ber:gt, wegens de nog onbefch ;eesc ;,e

Scheepstoehten, na de R'ooripoo1, gedaan duor DANIEL RARRINCTON ; zie de
Had. Vaderl. Letter-oef. VI . Decl . II. Stuk. bl . 454 . en hot heart-in lenreb
Verflag va , z de Reisrochten , ter ont kkkeng in het Zzaz 'es-ba?f o ;,-l,dour j . cuoh .
Zie do fled . b a 'er •l . Letter-oef. VII . Dccl . Il . Stuk, bl . j 8 j .

VAN IUPITEIN JAMtS COLIC .

ten . Vervolgens word by in een Kruidwinkel

Ljh

belteld ; doc't
dit bedryf ffmaakte hem niet , en by hegaf zich by een Koolh .,a`der, die van Newcastle na Londen voer ; mi,fch .e,a zou by in dit
beroep gebleeven zyn, indien de behoefte van Zeevolk, op 's
Iconings Vloot, hem niet aangezet hadt , om dienst onder zyn Vorst
to neemen, eer zyne leerjaaren Wt waren .
't Geen hem, zints dien tyd , bejegende, tot by tot den rang van
Officier opklom, levert niets van aanbelang op : genoeg is bet
to fnelden, dat by welhaast alle de vereischten eens b .aaven
Zeemans verkreeg, van trap tot trap omklo.n, on, door zyn gefchikt gedrag, derinaate de hoogagting zyner meerderen verwicif,
dat by op den eerflen van Grasmaand, des Jaars MDCCLX, de
aanfielling tot Luitenant ontving . Met die waardigheid bekleed,
hegon by zo doorftraalende blyken zyner bekwaamhedeta to geeven , op zyne Tochten , dat ze zyn naam zullen vereeuwigen , en
by, by de Naakomelingfchap, onder den rang der grootfle ZeeIfeden, ooit door Engeland voortgebragt, geplaatst worden .
In den Jaare MDCCLXV bevondt by zich, met Sir WILr .JAtt
BURNABY, Op Jamaica ; deeze Vlootvoogd aan den Bevelhebber
van Yucatan iemand moetende zenden, over het aanhouden van
het Carnpechiehout, in de Baay van Honduras, floeg bet oog op
coox, dien by met deezen last bekleedde, en door hem werd
Ilitgevoe~d, op eene wyze, dot Sir nURNABY voor hem groote
hoogagting kreeg . In den Jaare MDCCLXIX, is 'er CCD Verhaal deezen Iieistochts in 't licht gegeeven .
By eene grondige kennis van alles wat tot den Zeedienst en
Scheepvaart behoort, voegde coox een groote hedreevenheid in
de daar aan zo nauw verwante Starrei~unde . De Koninglyke Societeit to Londen, bet noodig geoordeeld hebberrde,eenige Starrekundigen na de Zuidzee to zenden,om den Overgang van Venus
over de Zon waar to neemen, leverde dezelve, in den Jaare
A4DCCLXVIII, een verzoekfchrift in by zyne Groot-Brittannifc1u
Majefieit, de voord'eelen aanwyzende, nit zulk eene wdarneeining
to wagten, met byge%oegde betuiging, van haar onveruiogen, oin
de kosten, daar toe vereischt, good to maaken . Men duidde de
Eilanden Marquezas de Mendoza, of een der Eilanden, door TASMAN, i4mlerdam, Rotterdam en Middelburg geheeten, aan, als de
gefchiktfle tot het doen dier waarneeniinge . Het veizoek werd
ingewilligd, en de Admirahteit kr .;eg last tot het bezorgen der
noodige Schepen ; over het fchip de Endeavour, tot een Koolfchip
gebouwd, werd COOK tot Bevefbebber aangefteld . Terwyl men
met de toerusting bezig was, kwam Kapitein WALLIS , van zyne
Reize Iondsom de Wcreld, to rug, (lie, onder sneer andere Eilanden, hot Eiland Otaheite, in de Zuidzee, ontdekt hadt, welk Eiland,
dewyl men vaa deszelfs Jigging zo wel verzekerd was, en daar
ale voordceelen en gemakken aauirof, de vo •) rkeus kreeg Wven de
iiiaksgemelde : derwaards moest coox, met den Starrekundigen
Air . CIIARLEs Gxcua, 1leven :m om de noodige Waarncemingen
It 5
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op den overgang van Venus to doeu : en by kreeg, to deezer gelegenheid, zyne aanftelling tot Kapitein, op den vyf en twintigften
van Bloeimaand,des Jaars MDCCLXVIII .
Op deeze reis vergezelde hem Mr . auNrts, een Heer van groote middelen , en Dr . SOLANDER, een Leerling van den beroemden
LINNIEUS, eon der Boekbewaarderen van het Britfche Mufeum,
Mannen, in de geleerde wereld bekcn1 wegens hunne bedreevenheid in de Natuurlyke Historic . Zy verzogten, door weetlust geprikkeld, deezen tocht mede to mogen doen, en kreegen de toeitemming van de Admiraliteit . Hy ging den zes en twintigfteia
van Oogstmaand, des gemelden jaars, uit Plymouth, onder zeil, kwam
to Madeira, Rio de 3aneiro, en aan de Strait La Maire, waar op
by, I{aap Horn omzeilende , in Lou wmaand , des Jaars MDCCLXIX,
den Stillen Oceaan in flak . Hy zogt hot rechtftreeks op Otaheite
aan to zetten, en 't gelukte lien gedeeltlyk ; doch by deedt geene
ontdekking, eer by binnen den Keerkring was, daar trof by aan
Lagaen Eiland -- do Twice Groups --- Bird Eiland
Chain Eiland , en kwam den een en dertigften van Grasmaand op
Otaheite, waar by zich drie maanden onthieidt, om bet eerfte oogmerk der Reize, de Waarneemingen van den overgang der Plineet ;
Venus, to volvoeren .
Vervolgens zette by zyn reis voort,
om , overeenkornftig met den mode gekreegcnen last, ontdekkingen
in de Stille Zuider Oceaan to doen ; by ontdekte de Societeit Eilanden en Oheteroa : bier op zette by zyn koers zuidwaards tot by de
breedte van 40° . 2,2 en do Westerlengte van 147° 29' bereikte ;
op den zes en twintigften van Wynmaand kwam by aan do Oostzyde van Nieuw Zeeland, en hieldt aan met de trust van dit Eiland to onderzoeken tot den edn en dertigften van Lentemaand,
des jaars MDCCLXX, en dus bykans zes maanden : by bevondt,
alles nauwkeurig opneemende, ddt Nieuw Zeeland eon Eiland uitmaakt van omtrent drie honderd mylen lengte . Hier op ftevendo
by na Nieuw Holland : en de Oostkust van dat groote Land, well
gedeelte nog nooic bezogt geweest was, nagegaan hebbende, zeildo
by tnsfchen den Noordlyken uithoek daar van en van Nieuw Guinea door, to laatstgemelder plaatfe landende : hyl deedt hot Eiland
Saru, Batavia en de Kaap de Goede Hoop aan, en kwam in Engeland, in Zomermaand, des JaarsMDCCLXXI, van zyn driejaarige
reis to rugge (*) .
Nauwlyks was onze coox, deezen tocht, met zo veel rooms,
volvoerd hebbende, in zyn Vaderland wedergekeerd, of men word
to raade,tweeSchepen nit torusten,om,met dezekve,zo verremQgelyk was, in bet Zuider-halfrond door to dringen : en na to fpeuren
(`) Een zecr lcezenswaar,iin verLanl van dcczen Scliecnstocht vindt do
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Ten, of, in die wereldftreek, dat vasteland in weezen ware, wegens
t welke Geleerden en Wysgeeren veelerlei gisfingen gemaakt hebben, dan of dat gedeelte van omen Aardbol beflaagen wordt door
eenen onafmeetlyken waterplas . Hot bevel over h(,-.t eerfte deezer
Schepen, de Refolution gebeeten, word aan Kapitein coon, en over
bet tweede , de Adventure geuaamd, aan Kapitein vuRNEAUx, opgegedraagen . Men verzuimde geene voorzorgen, die op zulk een
veelgewaagden tocht van dienst konden weezen . Bovenal bedien.
de men zich van den mad des ervaaren coon's, omtrent de foort
van Scheppn,tot deezeReize best gefchikt ; en by toonde, hoe alle vereiscbten, ten then einde, niet gevonden wierden in Oorlogfchepen van veertig 1cukken, noch in Fregatten, noch in de Schepen der wOostinditche Compagnie, noch in de groote driedekte
Westindifche Schepen, maar alleen in zulken, als men in 't Noorden van Engeland bouwde, of in Koolfchepen, gelyk zyn Schip de
Endeavour, waar mede by den voorgaanden Tocht deedt, geweest
was, de Ondervinding riep by bier als getuige : men hoorde na
deeze Meestresf , en de twee ftraksgemelde Schepen waren van
dat maakzel, bet eerfte van vier honderd twee en zestig tonnen,
en bet laatite van drie honderd zes en dettig tonnen . Van bet
oogmerk , om deeze Schepen met koper to beklceden, zag men,
zo t fchynt, op zyn %rermaan,af, en Melt zich aan de oude wyze
van dubbelen : own dat hot koper hot yzer doet roesten , byzonder
by hot roer ; en roerhaaks van koper, hieldt by zich verzekerd , zouden tot zulk een Tocht niet beftand zyn (*) . Meer dan gewoone
voorzorg droeg men ointrent voedzel, dekzel, en de behoedmid .
delen, tegen de kwaalen, die de Scheepslieden, op lange reizen , doorgaans, aautasten, en 'er veelen wegiukken (f) . Zy hadden aan
boord van elk Schip hot noodige , om fchielyk een Vaartuig van
twintig tonnen to kunnen vervaardigen, en 'er zich in nood van to
bedienen . Hot ontbrak hun niet aan Vischtuig en andere Gereedfchappen, om zich versch voedzel to verfchaffen, noch aan goede.
ren, gefchikt om in Landen, waar men geen geld handelt, to ruilen, om gefchenken to deep, tot hot winnen van vrien(ifchap en
vertrouwen . Zy kreegen op reis made eene menigte van Medaijes,
can den eenen kant met het boistbeeld zyner Groot .Brittanifche
Majefteit, en aan den anderen leant met de afbeelding der twee
Schepen ; beitemd om aan de inboorelingen der nicuw ontdekte
Lan!'`)

tr z .

Coox's Gen . Lntrod.

van zyn

Voyage towards the S ozttlz . Pole. P. XXVI.

boven . p . XXX . enz . Bier van ltceft by ooh door jonm
Ridder en Prefident van bet Koninglyk Gcnootffhap, to Leaden,
laaten doen. Dit is nit bet Engelsclz vertaald, door Dr . Dr. ru,NCrty,
to Rotterd . by R . ARRENQCRG uir ;egeeven, onder den tytel : Verfag, we(t) COOK, als

PRINGLE ,

veriag

pens eezige nienwe verbeteringen , rangaande dc zntddelen , tee behozidinge van
den Zeevaarer,le,z, enz . Zre eon Uittrckzcl hicr van in onze Med. Yaderl.
Letter-oe't . V1 . D~c' . I. Stuk . bl . X1;7, enz.
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Landen geCchonken en daar gelaaten to worden , als getuigenisfen,
datOrzy de eerf , Ontdeklcers waren .
al bet Inogelyk nut van deeze Reis voor de graage Weetlust to trekken,en de Weetenfchappen to bevorderen, bewoog men
Mr . WILLIAM HODGES, een Landfchapfchilder , om deezen Tocht
mede to doen, en de noodige aftekeningen to vervaardigen van
plaatzen en andere voorwerpen , die aan de befchryving Iicht,en
den befchouwer vermaak, konden geeven (*) . Ter voortzetting
van de Natuurlyke Historic, ging Mr . JOHN REINOLD FORSTER ,
met zyn Zoon, aan boord . Mr . WILLIAM WALES feheepte zich in
de Refolution, en Mr. WILLIAM EAYLEY, in de Adventure, om
Starre-en Zee vaartktm'ige Waarneemingen to doen, ten dien erode voorzien met de best .- Werktuigen, en gelast, de Zee .uurwerken
to onderzoeken, waar van zy 'er drie mede hadden, gemaakt
door Mr. ARNOLD, en een door Mr . KENDAL, volgens de begin=IS van Mr. IHARIUSSON (t) .
In deezervoege toegerust, zeilden beide de Schepen den ne
genden van Grasmaand , MDCCLXXII, uit Deptford, en kwamen
aIn de lCaap de Goede Hoop,den dertigten van Wynmaand ; yertrokken van daar den twee- en twintiglten van Slachtmaand, om
de bedoelde nafpeuringen in her Zuider-halfrond voorc to zetten ;
in Louwmaand , des Jaars MDCCLXXIII, kwamen zy op 67° 15'
Zuiderbreedte ; doch bet Ys helette bun vender Zuidwaards door
to dringen . In de volgende maand geraakten coots en Kaptein ruRNEAVX van elkander, en by vondt zich verpligt, den akeligen tocht
na bet Zuiden met een Schip to vervolgen, en zich bloot to ftellen aan de gevaaren van die bevroozen luchtftrcek, zonder hoop
van door Tochtgenooten gered to zullen worden , indien by het
ongeluk kreeg van zyn fchip to verliezen . Wy zullen ons tot geen
verflag van de ontdekte Eilanden en zyne ontmoetingen, geduurende zyn verhlyf OR dezelve, inlaaten : de Nederduitfche Leezer
fan dezelve vinden in j. coon's Reis na de Zuidpool en rondsom
rle ffrereld (§). Alleen moeten wyoptekenen, dat by, in Slachtmaand
des Jaars MDCCLXXIII, een tweeden Tocht na de hooge Zuidlyke
Rreedte ondernam, en den zesden van Wintermaand kwam op 5 ; ' 33'
Luidetbreedte en i8o' Lengte, en gevolglyk just in 't punt der
Antipoden van London . ,, Wy zyn, luidt bier zyn verhaal, de
eer.
(0 ) Van deeze hand zyn de fchoone Afbeeldingon in de Enge fiche Befch,-y .

vfng van dien Zeetocht.
(t) Contc's Gen. Int;od. als bov . p . XXXIV.

(§) Ecn breed Uitttekzel van bet Engelf ke Work, 't wclk twee groote
5tukken in 4to beflaat, is to Rotterdoin in 't Jaar T778 uitgegeeven . Men
heeft daar in uitgelaaten, wat byzonder bctrekk i, halt tot de Zcevaair, en
met gcfchikt was voor hot gros der Lceznen van Peisbefehryvingen, die bet
meet to doen is om de nieuwe ontdekkingen to kennen van Landen, Gewaslen, Planten en Diet'en, en vootal vmn de verfchcide wyzingen dcr inensch .
hke nauun - , in die afgclcgcne ootden, welkcr aanocezen met tot onze kenmm '-cliomul wd5 .

VAN ICAPITEIN JAMES COOK.

ttq

• eerfle Furopeaanett, en ik meen 'er by to mogen voegen, de
• eerfle menschlyke weezens, die dit punt bereikt hebben , daar waar• fchynlyk niemand naa ons zal been gelokt worden." Vervolgens
is by doorgedrongen tot op 7I° Io' Zuider breedte, en gevolglyk
niet minder dan ig° van de Pool af ; doch bet veelvuldig ys belet .
te hem verder to komen : weshalven zeer voldaan over deezen
gevaarlyken Tocht, en ten naasten by verzekerd, dat Been Zeeman, naa hem, zal verlangen zo verre to komen, of bet onderneemen, nog digter aan de Zuidpool to naderen . De Lengte op deeze
Hoogte was bykans Io6 • West . Wat bet gezogte Land aanbelangt ;
hier olntrent drukt onze coox zich in deezer voege uit : „ Indien
„ ons eenig Land ontfnapt zy, op do verfcheide koersfen, iii
• deeze voorheen ondoorkruiste Zeeen genomen, moet bet een Ei .
„ land weezen, welks affland van Europa, in eene woeste Lugt• ilreek, van geene waarde kan zyn voor dit werelddeel. 't Is
• klaar , dat om eene Zee van die uitgeftrektheid als de Zuidzee
• is, to doorkruisfen, met oogmerk om zeker to zyn, wegens bet
• beflaan of niet beflaan van een klein Eiland , verfcheide reizen
• zou vereifchen, en tallooze koersfen, welke door geen Schip,
• op eenen enkelen Tocht, kunnen bezeild worden . 't Is genoeg
,~ voor ons, beweezen to hebben, dat let in de Zuidzee, binuen
„ de gemaatigde Lugtflreek, geen groat of Vastland beflaat : en
„ dat, indien 'er eenig Vastland verder Zuidwaards in weezen is,
• bet zelve meet gelegen zyn tosichen de Zuidpool, en Zuidpool• cirkel."
En ten deezen opzigte geeft by, naar de gomelde hooge zuidlyke breedte beftevend to hebben, dit verflag :
„ Zodikwyls wy, tot bier toe, na 't Zuiden hadden doorgedron• gen , hadden wy geen Land ontmoet, doch waren vroeger of
• laater gefluit geworden door een vast Ys-veld , 't welk zich
• zo verre uitflrekte als wy voor ons uit konden zien, tenzelfd en tyde hadden wy de wipden, op deeze hooge breedten,
• den
„ altoos gemaatigd, en gemeenlyk oostlyk gevonden, even als zy
• gezegd worden in de Noordfche bevroozen Lugtflreek to zyn .
• Uit deeze omflandigheden maakte de oude Heer FORSTER op,
„ dat de ganfche Zuidpool, tot den affland van !zoo, meer of
• min bedekt is met vast Ys , van 't welk de kanten 's jaarlyks
• door flormwinden afgebrooken, door de werking van do Zon
• verteerd, en in den Winter hcrbooren worden ."
Van deezen Tocht keerde by den dertigflen van Zomermaand,
des Jars MDCCLXXV, behouden in Engeland weder . Behal.
Yen zyne eigene hier boven aangeweeze Befchryving op deeze
Reis, waar in by, fchoon geen Man van Letteren, en by do
Zee opgewiegd, toont een plaats , en wet eene aanzienlyke plaats ,
waardig be weezen, onder de Zeelieden, die ons verilag van
hunne ontdekkingen en verrigtingen gaven, is eene van den Heer
FORSTER, zyne Reisgenoot .
Schoon Kapitem coox islet geflaagd w as . i n bet ontwerb, om
een Vastland in het ZIIider-halfrond to ontdekken,hadt men nogthans
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thans moeds genoeg om hem ecn anderen Zeereis, ter ontdekkin'
go, voor to flaan : en wel, om eerie doortocht in 'c Noorden to
zoeken ; een ftuk, zo dikwyls, en tot nog, vrugtloos ondernoomen . Onze Zeeheld hadc reeds genoeg uitgeftaan en doorgewor .
field, om daar van in zyn Vaderland uit to rusten,zonder zich,
op nieuws, bloot to fFellen aan woeste Zeeen, en bet to waagen
op Eilanden, door Wilden bevolkc, of geheel van Menschlyke
weezens ontbloot . Wanneer men hem, cgtcr, raadpleegde over
iemand, bekwaam tot hot does van zulk een Tocht, befloot by
nogmaals, zich aan de zoetigheden van bet Huislyk leeven to
onttrekken , en een deaden Tocht to doen . Onverfchrokken
was zyn aatt, en brandende van nieuwsgierigheid : by boodt zyn
dienst aan, welken men, zonder des een oogenbl'ik to twyfelen,
aanvaard de . 't Geen by reeds gedaan hadt, was genoeg, om zich
verzekerd to houden, dat men geen bekwaamer Man kon kiezen
alles tot den Tocht gereed gem iakt zynde, vertrok by, in Zomermaand, des Jaars MDCCLXXVI.
De Koninglyke Maatfchappy to Londen is, volgens de Inftellinge van den Heer GODFREY COPLEY, gewoon een Gouden Eerpenning uit to deelen, aan den geenen, die de nutfte Ontdekking
aan dit kunstkwcckcnd lichaam inedegedeeld heeft : weinig maan.
den naa coorc's laatite vertrek, to wceten op den dertigiten van
Slachtmaand, des Jaars MDCCLXXVI, woes deeze Maatfchappy
then Eerprys toe aan haar waardig Medelid , Kapitein coot, „ die
„ als Kapitein, met honderd en achttien man, eene reis van drie
• jaaren en achttien dagcn, door alle de lugtitreeken van twee-en
„ vyftig graaden Noorder- tot twee- en zeventig graaden Zuider• breedte, onder den Godlyken Zegen, volbragt heeft, zonder
• meer dan e6n Man (*) door ziekte verlooren to hebben ." De
Ridder, jonN PRUNCLIS, leverde bet verflag van Kapitein cook
in (t), en laac zich in den welverdienden lof van den Opfteller, onder anderen,in deezervoege uic :
„ Hoe groot de verdienfte ook zy van den Man, die ons,
„ door bet verhaal zyner lange Reiscochten, onderrigt, en, met
„ nauwkeurigheid de groote uitgeftrektheid der landen, door
• hem ontdckt, medegedeeld , bet hats fenfchimmig denkbeeid
„ van een onhekend Zuidland weggenomen, en de eindpaalen van
• bet bewoonbaar gedeelte desAardkloots aangeweezen heeft ; hoe
• wettig een regt deeze Man hebbe op onze Ioffpraaken en eerbe• tooningen, is bet, nogthans, eene veel edeler beweegreden,
• die de Maatfchappy bewoogen heeft, ow door myn mond hem
„ baare dankbaare erkentenis to betuigen . . . Scaat my, derhalven
„ toe, myne Heeren, ow deeze Eerpenning, met zyn onfterfly• ken Naam befl:empeld, over to leverdn in de handen van ie„ wand,
(*) Deeze ftierF aan de Teering, welke tot waterzu t overfloeg :
kwaal, die hy, op reis gaande, reeds onder de leden hadc .
(T) Zie bet boven aaugehaalde V rflag .
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mand , zo geiukkig , dat by dit pand mop ontvangen : en bier by

to betuigen, dat dit heroemde Lichaam nooit hartlyker, nooit
meer naar verdicnften, dit onwraakbaar Teken van agting en
genegenheid, gefchonken hebbe . In do daad, indien Rome de
Burgerkroon fchonk aan hem, die her leeven eens enkclen Burgers gered hadt, wat verdient din de Man niet, die, naa hot
leeven v eeler zyner Landsgenooten behouden to hebben , in awe
Transaflions de middelen verecuwigt, door welke Groot-Brittan,
je, thans , op de verfe Zeetochten, eon aantal haarer onverfchrok~
ke Zoonen en Zeehelden kan bewaaren, die, alie geva~iren trotzende, zo veel toebrengen tot den roem, den rykdom, en de
Zeeheerfchappy van hun Vaderland ."
Jammer is hot, dat een zo welverdiende loffpraake niet ter norm
kwam van onzen COOK . Want, op den tyd, dat zyne V;iendeni,
metongeustheid, verlangden,om verzekerde tydingen van hem to
ontvangen, en hot gaufche Volk van be;eerte brandde, om den
uitflag zyner poogingen to verneemen ; en by de cer genoot , van
door den Koning van Frankryk met roem onderfcheiden, en voor
alien vyandlyken aanval van zyne Schepen beveiligd to worden (*),
kwam 'er eon Brief van Kapitein CLARKE, gedagteke' d Kamfchatka, den achtften van Wiedemaand, des Jaars MDCCLXXIX, de
tyding behelzende van zyn ongelukkig einde ; terwyl de Heer
PALL AS, Hoogleeraar aan de KeizerlykeAcademiete Petersburg, aan
den beroemden Aardrykskundigen nuscniNC , to Berlyn, do hoofdtrekken opgaf, van 't pen dus verre, op deezen Tocht, na het
Noorden was voorgevallen . Van 't cen en 't ander zullen wy onzen Leezeren c ,-, n kort verfiag geeven : want, fchoon 'eel daar
van ftukswyze in do dagelykfche Nieuwspapieren gemeld is, verdient hot bier vermeld , en maakt een weezenlyk gedeelte nit
van bet Leeven des Zeemans, wiens lotgevallen wy by een verzamelen .
Naa dat Kapitein cooK zich een korten tyd aan de Kaap de
Goede Hoope opgehouden hadt, zette by zyn koers na de Zuid.
kust van Nieuly Holland, en, hoewel by verre Noordwaards
gedrceven wierd door cenen geweldigen ftorm, gelukte hot hem
bet
(*) De 1-leer SAITCxr„ Secretaris der Zeezaaken,te Parys, gaf den volgenden Brief aau Ale Franjche Kapiteins. „ Dewyl i>apitcin COOK, in July, des
• laars 1,76, aan boord san do Rejolution, met Kapitein cc:iartE aan boord
„ vast de Discve
ory, nit Plymouth &ezeiid is, onr eenige ontdekhingente doer
• op de'Kusuen, de tilanden, ell de Zeeen van Japa •z en Californ%a, than
„ op 't punt is van weder to kcaer. : en zull:e ontdekkingen van algerneen
• nut zyn voor alle Volken, is bet 's Koninas welbchaagen, dam Kapitein
• cook behandeld zal worden als de Bevelhebber eener onzydige Mogeubeid,
• of die met ons in Bondgenootfchap itaat, en dat alle Kapiteins van Oorlogs.
• fchepen, cnz ., die deezen beroeindeu Zecman ontmoeten, hem kundfchap
• zullen geeven van 's Konings bevelen ten zynen voordeele ; dock heal ten
• zelfden tyde laaten tveeten, dat by, van zyn leant, zich van alle vyaudlyk• lykbcden to outhouden hebbe ."
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bet Land, 't weak by zogt, aan to treffen, en zeifde ]let vier
honderd mylen Noord Noord West langs , en deedt verfchei +e
gewigtige ontdekkingen : onder andere, vondt by een klein Eiland, beplant met Nootmuskaarboomen ; by kon een boot met
vrugten belaaden hebben ; doch nam flegts een kleinen voorraad
mede, maar bezorgde twaalf jonge boomen ter vervoerinae , die
by naderhand op Otaheite deedt planten . - Van de Kust van
Nieuw Holland zeilde by een gedeelte van Nieuw Guinea om,
tot nog onbekend ; en was daar door in ftaat om de gedaante
van dat groote Eiland to bepaalen : toen zette by koers na Otaizreite, waar by den medegenoemen Inbooreling OMIAH, in volmaakte gezondheid, wederleveide . Deeze word door zyne Landgenooten met zulk eene verrukking van vreugde ontvangen, als
duidelyc toonde, dat deeze Eilanders hem tegen hoop en verwagting weder ontvingen : dan hunne verbaasdheid was zo groot,
wanneer zy eon Hengst en eene Merrie, een Bul en eene Koc
uit de Ark van deezen hedendaagfche NOACH (dus drukt Kapi.
tein CLARKE zich uit,) z-g , n komen, dat ze bykans tot aanbidding epklom . OMIAH verklaarde hun de natuur en ]let gebruik
deezer Dieren, en deelde bun ~ eele andere kuudigheden , in En17eland opgedaan, mede ; by fcheen wel in zyn fchik, dat by
zich weder order zyne Landgenooten bevondt ; zy toonden vnn
hunne zyde geene jaloursheid over zyn Rykdom , of zyne meerdere Kande . Cootc verbleef op dit voor hem zo aangenaam Eiland
twee maanden, en na verfcheide nieuwc ontdekkingen in du
Zuidzee gedaan to hebben, kwam by, in Lentemaand des Jaars
1VIDCCLXXVIII, op de kusten van America, ten Zuiden van
ifamfchatka . Een Iek, in cooK's Schip, de Refolution, ontciekt,
en de Zee zeer woest zynde, was by verpligt, in cone baay, op
die lust, bet anker to werpen . Naa bet herftellen daarvan, koozen teide de Schepen weder Zee, en langs de kust zeilende ,
ontdekten zy, ten laatiten, de Straat die Afie van America fcheidt .
Die twee Werelddeelen vertoonden op die hooge graaden van
Breedtc, een laag, dor, en onbegroeid land, en - de Zee was van
middelmaatige diepte . Hy zette de reis voott, tot by onderfcheiden zag, hoe de kust van Am°rice zich Noord oostwaards uit11rekte . CooK begon toen hoope to fcheppen , dat by hot oogmerk zyner Reize bereiken zou, en zyne wenfchen met eenen geIukkigen uitflag bekroond zien ; doch als by op de Breedte van
70 0 en 45' kwam , de Lengte van 798' , ontmoette by ondoorc,ringbaare Ysgevaarten, die hem noodzaakten Zuidwaards to wenden : en wieip bet anker by bet Eiland Unalafcha, van waar by
zynen laatfcen brief dagtekende . CooK ftelt dit Eiland op 53°, 55'
Breedte, en rag„ 3ci Lengte, en geeft 'er dus eene Westlyker
en Zuidlyker ligging aan, dan hot geplaatst is do Nieuwe A1gemeen!
Kaart van - Rusland .
Naardemaal by zich nu ten Oosten bevondt, van bet Eiland
Sandwich, 't Been by op zyne reis voorby-ezeild was, dagt hy,
Diet
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inlet wonder grond, andere Eilanden to zullen aantrefFen ; by ftak
daarom weder in zee, met oogmerk, om den Herfst en Winter
onder cone zagter lugtitreeke door to brengen . Onze Scheepshevelhebber ontdekte, met de daad, verfcheide andere Eilanden, die
hem zeer vrugtbaar toefcheenen, en op welker hoogten de Inwoonders fteenen muuren, ter verdeediging, hadden opgerigt . By een
deezer Eilanden , 0-wy he geheeten, gelegen in de Golf van Caraca-Casfa, ging by ten anker : de Wilden ontvingen hem met veet
betoon van beleefdjieid, hem bykans Godlyke ecre bewyzende .
De Zeeheld verkwikte zyn Scheepsvolk ; een van 't zelve was
op reis geftorven, twee waren 'er ziek ; voorts ging by weder
onder zeil. ; doch, door een zwaaren storm, eeu der masten gebrooken zynde, was by genoodzaakt na dat Eiland weder to keeren . De Eilanders, die voorheen een zo diep ontzag betoond
hadden, namen thans een geheel ander voorkomen aan, en lie ,
ten hunnen diefagtigen aart blyken , tot zy eindelyk een der
Boots wegnamen. Kapitein COOK grog, otn dien weder to eifchen,
aan Land, met een Luitenant en negen Scheepsfoldaaten . Hy
trek aan op een bende Wdden , die altoos veel ontzags your hem
betoond hadden, en hieldt con mondgefprek met hun OpperhoofdTerwyl zy bier mode bezig waren, noodzaakte de onbefchoftheid
van eeu' Wilde, orn op hens los to branden, met los kruid : deeze fchoot verbitterde de Eilanders, en de Kapitein gaf last op hurt
met fcherp, to fchieten, waar door een der Wilden fneuvelde :
deeze dood maakte de Wilden woedende ; zy vielen op de Engelfclzen aan, en, eor zy tyd hadden ow hun geweer op nieuw to Iaaden, floegen zy onzen ongelukkigen coox, met vier der zynen,
cool ; de overigen names de vlugt, en ontkwamen her met de Luitenant. Dit ongeluk trof den beroemden coox, op den veertienden
van Sprokkelmaand, des Jaars MDCCLXXIX . Hot verdient onze opmerking, dat den vermaarden MAGELLAN , na de Straat, die zyn'
naam nog draagt, ontdekt to hebben, een dergelyk lot wedervoer ;
in een gevegt met de Inwoonderen van Mathan, een der Philippynfche Eilanden, gedood wordende , eer by zyn Tocht volvoerd
badt : doch bier in verfchilde zyn geval gro,xlyks van onzen coox ;
dat by 'de aanvaller was, en vo)r zyn Meester, den Koning van
Spanje, hun fchatting wilde afperfen : coox verdeedigde zicn enkel ; en zyne doorgainde handelwyze met de Wilden toont, dat
by hun nooit beled,gde, mar altoos op hot minzaamfte hehandeltie Op Otaheite, waar men hem best kende, word by aangezien
-,Is een Befchermgod .
Naa dit betreurenswaardig ongeluk , dien braaven Zeehe'd overgekomen, hieldt men raad , of man zynen dood zuu wieeken ;
doch vondt bet raudzaamst, alleen vei deedigend to han-lelen ,
tot dat de mast zou herfleld weezen . Ondertusfchen herwon
K-ipitein CLAnxE de vriendfchap der Wilden, en verliet hot Eiland, ow na Kamfchatka weder to Leeren, Crz den Winter over to
bre :igen in de haven van *r'atfcha . Waar by alien byft nd ell
S
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vriendfchap van de Rusfen ontmoette ; en, voorraad voor twnalf
maanden aan boord van beide de Schepen genomen hebbende, zich
gereed maakte om nog eene pooging to doen, tot bet vinden van
den Noordlyken doortocht (*) .
Kapitein COOK was getrouwd, en men verhaalt, ten opzigte
van zyn Huwelyk, de volgende byzonderheid . Nog jong zynde , ward by verzogt, over den Doop to (laan van een Dogtertje van een zyner vrienden ; by bewilligde bier in, en naa hot
verrigten der plegtigheid, zeide by, lachende, aan den Vader,
dat by haar ter Vrouwe zou neemen . Hoe onwaarfchynlyk do
volvoering van zulk een helluit was, beleefde by egter den dag,
dat by haar trouwde . De Boning van Engeland, die Kapitein
cooK zeer hoogagtte, hee£t deeze bedroefde Weduwe eon jaargeld van drie honderd Ponden Sterling toege(laan .
Kapitein COOK bezat alle hoedanigheden, gefchikt om verwondering en agting to verwelcken ; by een moed, bekwaam om atIts to onderneemen, parrde by eene onwankelbaare ftandvastigheid : door zyne vriendlykheid won by de liefde, door zyne
flrengheid bet ontzag, der Zeelieden : hoe bekwaam by was,
fchoon 'er niet toe opgehragt, om de pen to voeren, blykt nit
zyne meermaals aangehaalde Reize . Aan niemand beter dan hem
konden do ontdekkingen, hem aanbevolen, worden toevertrouwd ;
by was vast in zyne beraamde ontwerpen, en niets kon hem,
van bet Been by eens bellooten hadt, to rug brengen. Alleen
door verdieniten nit den >laagften that verheeven, behieldt by
aitoos de nederigheid van zyn cerften leevensftand ; met een
woord, zyne Vrienden hebben in hem cen Vriend verlooren,
hunne agting en genegenheid overwaardig ; zyn Vaderland en
Koning eon der bette Zeehelden, de Koninglyke Maatfchappy
can waardig en werkzaam Lid (f), en de Wereld can b~aaf oil
cerlyk Man.
Gelukkig dat zyne Tekeningen, Kaarten, en Dagverhaal be.
houden , en reeds door do Admiraliteit in Engeland ontvangen
zyn (T).
zE •
(*) Dewy] deeze doortocht, zo 'er dczelve is, ten Noorden van Siberie,
Nova Zembla, enz. moLt gevonden wooden, kan zulk een rein alleen in den
Zomer gefchieden, en niet wel nicer dan dric maanden duuten : vernrids in
de brief van Kapitein CLARKE in Juny laatstleden gedagtekend is, moeen •,vy
befluiten, dat by denzelven niet gevonden heeft, en hem over de Kaap der
Goede floope wedrr Chuis vetwagten .
(t) De Konnrglykc Societeit heeft, in inare laatfte Zittine, ecn befl,,it
genomen, om ecn Gedenkpenning let core van deezen Wareilield to doen vuvaardigen. Gouden zullen 'cr gegeeven wooden aan den Koning en Koningin
van T.naeland, aan de Keizerin van Rnsland, enz ., on nan d ; Weduwe dcs
bcroemden Maps . Ztlveien zal men toefchikken aan eenite du bctoeuidfte
Academien van Inropa, en, naa dat 'er zeker getal gcfaagen is, z .tl de ficmpcl ecbrookcn wotdcu . L'vid. Ma;az. Fcb. 1 779 • P . g9 •
(U) Men heeft alien grond oni to verwagten, dat do Papiercn, betrehlylt
toe deezen Reistochr, behdzende d . .
1 Ire 1777, I7 7 ,
tot February 1779, door dell Druk - -,sn,,n
vordcn ; en hebcoos',
ben de, fioekveikoopeos, die
, : uitgaaven, b,:•. ,
r 't
ioofd, dezdve den Ifedeihaule,e,a to zullen mededeelcu .
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~ Er leeft geen Sterveling, of by meet in zyn leven droevige ow-

ftandigheden ondergaan . Men vind geen zoet, zonder een
minder of meerder inmengzel van bitter . De fchakel van 's menfchen geluk word nu en dan, zelfs by de gelukkigf'en wel, eena
los gebroken ; en de middelen, door de menfchen gebruikt, om
dezen afgebroken fchakel to herf'ellen, zyn zeer onderfcheiden,
of men gebruikt ganfch verfchillende middelen, out de zwaarte
van bet ongeluk to verligten . Dan 'er is niets, dat ons fpoediger
weder gelukkig maken kan , of bet bittere van ons ongeluk verzagten, dan zich in wederwaardigheden gelaten to gedragen ; en
ons to fchikken naar de wyze beftiering van Hem, in wiens hand
ons geluk en ongeluk gelegen is .
In vele menfchen worden uitfchitterendefchoonhedengevonden ;
men roemc in zommigen treffelyke uitmuntenheden, Dan wat zyn
uitmuntenheden, wat zyn uicfchicterende fchoonheden, indien ze
niet voortvloeiien ult de Deugd ; niet opwellen uit cen opregt
hart`?
Wat zauden de meeste der menfchen verkiezen, wanneer bet
in bun vermogen gegeven wierd, Rykdommen en groote fchatten
to bezitten ; of in Verftand en Wysheid uit to munten? Wanneer
men, dit in overweging nemeilde, op bet beftaan der meeste Stervelingen let, is 'er geen de minfte twyfel aan, of ver de meesten
zouden, oneindig liever, eenige graden minder verfland vetkiezen,
en daar voor groote rykdommen bezitten . Niets tog bekoort veelal den mensch meer dan fchatten ; niets, meent men, kan ons gelukkiger maken dan Rykdommen .
By vele menfchen blyven onhedenkelyke fchoone en uitmuntende
gaven voor altoos verborgen ; ow dat zy gene gelegenheid hebben om zich to ontwikkelen . Zommigen bezitten natuurlyke begaafdheden ; doch ze zyn in to lagen graad, om zich to vertoonen ; of ze worden to rug gehouden, door andere omftandigheden ; waar van de bejaging der vermaken dezer waereld wel de
eerfte en voornaamfte plaats beflaat.
Hoe vele fchoone gaven zouden niet voor altoos in bet duister
gebleven zyn, waren de inenfchen, die ze aan de wacreld vertoond hebben, niet in den juisten kring geplaatst geworden, waar
in zy regt behoorden . Dan hoe veelen blyven 'er voor eeuwig in
eenen nagt van donkerheid, uit gebrek van zulk een voorregt .
In de ganfche uitgebreidheid dezer waereld is'er tiers zo fchoon ,
zo uitmuntend, of men vind° lage geesten, die bet zullen laken .
De Deugd zelve is niet ten eenelnaal fchootvry . Verftand,
wetenfchappen . , wysheid en vernuft ftaan veelal ten doel van verachting en verfmading ; en dat wel den meesten tyd van zulken,
die zelven :cn zeer gering deel dezer gaven bezitten .
Het
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Hot is con doorgaand gebrek, dat min of meer by alle menfchen in een geringen of grooteren graad gevonden word, over
cens anders daden to vonnisfen . Dan hoe grooter bediller iemand
zy, des to meer eigen gebreken bezit by gemeenlyk ; de grootfte
bedillers zyn veelal die gene, welke zelve de grootfte fouten
hebben .
Hot behoorde con algemene Regel to wezen, welke van alle
menfchen beftendig gevolgd wierd ; onze eigen feilen altoos onder
hot oog to hebben ; en daaromtrent gene oogluiking, of de minfte mededogenheid to gebruiken ; maar onzen Evenmensch altoos
van de beste zyde to befchouwen, en infchikkelyk to behandelen .
Dan wy houden doorgaans juist een tegenovergefteld gedrag ; onze eigen feilen weten wy altyd to plooijen, en otntrent
Hier van
die van andeien zyn wy ongenadig en wreed .
daan komt bet dat wy in de oogen van onzen Evenmensch veelal
die beminnelykheid verliezen, welke wy door cen ander gedrag
verwerven, of, bezittende,behouden zouden .
Men vind menfchen, die ongemeen, die boven mate kiesch
zyn , of willen wezen, en uit dien hoofde zeer karig in hunnc
loftuitingen zyn ; of liever Diets pryzen, mar alles met eel] afkeurend oog befchouwen . Dan ik heb oneindig dikwils opgemerkt,
dat derzulker kie , chheid uit een valfchen en zeer bedorven fmaak
voortkwam . Gemaaktheid, en verwaande hoogmoed zyn niet
zelden de drabbige bronnen , waaruit zulk eene hatelyke kieschheid opwelt .
Maar de dwa;e, en altyd walgelyke, gemaaktheden zyn ten eenemaal ftrydig, en onbeftaanbaar, met hot
karakter van een beminnelyk man . Van daar vallen zulke menfchen onbedenkelyk lastig in hunne verkering, cn vervelen
febielyk.
Gelyk de mismaaktbeid des Lighaams con zekeren afkeer by
de meeste menfchen verwekt ; en core onaangename figuur gerreenlyk een ongunftig vooroordeel inboezemt ; zo verwekt een
kwade form van den geest mode afkeer, en ze is zeker veelt
ondragelyker dan de giootfle misvorming van bet Lighaam .
Hot is Diet wel mogelyk, dat een ftaat hier namaals eene
harfenfchim zy, even zo onmogelyk is bet ook dat bet louteic verbeeldingen zyn zouden, in dezen flaat gclukkig, of onge
lukkig , to zullen wezen . Maar is bet dan Diet onverfchoonelyk,
en de uitzinnigfte dwaasheid, bet regte middel to wetcn, om tot
dien gelukflaat to komen ; en nochtans bet zelve to verfmaden,
of 'er geen gebruik van to willen makers?
Men vind menfchen, die in alle hunnc bedryven, nit loutere
grilligheid, of om ongeineen en verftandig tevens to willen fchynen , zo ver van den gemenen levenstrein afwyken ; dat ze bjkans tot die uiterfien komen, van zich des Zomers, in de beetfie dagen, in bout to kleeden ; en by bet vuur to gain zitten
walmeu . Zo bet in den cart gene volflagen gekken zyn, kan
men 'er nochtans veilig uit bcfluiten, dat 'or tusfchen hen en
dc-
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dezulke geen wyde afftand zy ; en dat ze de hefpotting van at
de wereld met gene mogelykheid ontgaan kunnen .
Heefc een man, die, zonder Godsdienst, en by gevoig, zonder
eenige gr©ndbeginfels, leeft, wet ooit eene bedaarde kalinte in
zyn gemoed? Kan zulk een wet ooit die liefelyke die ftreelende
itilte in zyne ziel gevoelen, die 's menfchen wear vergenoegen,
en dus zyn gc.luk uitmaakt ? Dic is niet wel mogelyk, om twee
redenen . Hy moet zich of eerie gehele vernietiging van den
mensch voorftellen, en dat is een allereisfelykst denkbeeld . Of
by moet zich een Opperwezen voorftcllen , waar tegen by fb affchuldig misdaan heeft, door het zelve de grootite fmaad en
veragting aan to doen ; en dit denkbeeld is niet minder verfchrikkelyk .
Is bet niet de allergrootf'e baldaadigheid, die de uiterfte verontwaardiging verdient, nimmer aan den God der Natuure to denken ; daar Hy, geduurende den loop van het ganfche jaar, de natuur zo mild maakc dat zy den mensch alles fchenkt, wat by tot
onderhoud, en verkwikking noodig heeft ; daar 'er geen enkele
dag voorhy gaat, waar in de Schepper geen zorg draagt, dat de
natuur den mensch hare milde gefchenken oplevert ? Hoe zouden
wy handelen met wezens van dezelfde natuur als wy zyn, wanneer
wy hen onophoudelyk met weldaden overlaadden, en zy dezelve
geitadig met de allerfnoodfte ondankbaarlicid beantwoordden?
Zon een Vorst f,,een meer behagen fcheppen in de eenvoudigfte
• - r- .1 - •_iian, dan in de hofFelykfte
oprechtheid van zyr
betuigingen zyner
waar aan hat hart geen
de minfte deal heeft? Naar myn oordeel komt bet in den Godsdienst ook meet aan op de Opregtheid, dan op de Volmaaktheid ;
want geen fterveling kan bet oneindig Opperwezen volmaakt die
.
nen : mair wel opregt.
De viering van den Openbaren Godsdienst kan geen Kristen
met een onverfchillig oog befchottwen . - Het Opperwezen
moat al of niet gediend worden : bet laatite kan van geen redelyk
mensch beweerd worden ; dus is bet eerfle eene volitandige waarheid .
1vlaar, dit zo zynde, wat is 'er dan billyker, dan bet Opperwezen
eenflemmig en eenparig in 't openbaar to dienen, en dat, volgens
cone algemene inttelling, opzetlyk op eenen hepaalden dag to
doen . Hoe onverfchoonelyk is bet derhalve, in een rond jaer,
gene twee- en vyftig dagen voor God over to hebben, om Hem
opzettelyk to dienen 1
Wie zal de regte bepaling vinden, in hoe ver de mensch bekwaam zy tot de verrigting van Zedelyk goede bedryven ; en in
hoe ver by daar toe volftrekt onvermogend zy? Wie zal joist bepalen , hoe ver het kwaad over hem heerfche , en in hoe verre by
hat zelve kan ten ender brengen? Wanneer men in aanmerking
neem t, dat 'er huipmiddels zyn , onr de ongcregeldheden to keren, om hat Zedelyk kwaad in zyne drift to fluiten, fchynt de
mensch niet van alle zync Zedelyke vermogens ten eenemaal ontzet
to zyn . Dan wie zal, in dit duister fluk, de nette bepaling vinden,
S 3
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en twee gevaarlyke klippen myden ; door den mensch aan de eene
zyde niet to veel vermogens toe to fchryven ; en hem aan de ande.
r e zyde niet alle vermogens to benemen .
De dwaas heeft geen bedwang over zich zelven, en kan zyn
geest niet inhouden : Dan de wyze man heerscht over zich zel
ven, en weet zynen geest en driften to bedwingen .

AAN

EELHART .

De weg,6 Eelhart! naar't geluk,
Is 't pad der blanke deugd .
Zy zelf voert u uit ramp en druk
Naar 't hofpaleis der vreugd .
Der vreugd, aan Hemelsch Neil verknogt,
En wars van diersch vermaak .
Vergeefsch word ware vreugd gezogt
By onverfynden fmaak .
De Deugd, hoe ifreng, hoe ftuursch zy fchyn',
Lacht heur berninners toe,
Zy kan verheugd en vrolyk zyn,
Zy zingt vaak bly tc moe .
„ Maar, Deugd - by Liefde". . . . Ja, myn vrind,
Zy woont by 't minnend paar ;
Waar Damon fchoone Fillis mint
En liefkoost, vird men haar .
Zy wekt bet allerfynst gevoel
Der zuivre Liefde, in 't hart ;
Zy kent geen redeloos gewoel
Van dolle minnefmart .
Zou Ligthart dan gelukkig zyn,
Wen by, uit dierfche lust,
Betoverd door den valfchen fchyn,
De geile Cloe kust ?. . .
b Neen! men fmaakt bet heiligst zoet,
Als men, door Deugd bei}ierd,
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De teerfte drift in 't harte voed,
En nimmer de ondeugd viert .
Myn Eelhart, hoe 't ook keeren moog',
`Toig gy de fchoone Dettgd,
Acht gy heur gouden lesfen hoog,
Wy haar uw prille Jeugd.
Zy fchenkt u 't waar, bet wenfchelykst goed,
Op de onbeftendige aard' ;
't Genoegen dat de ziele voed,
Heeft zy heur kroost bewaard .
Bewustheid, dat men haar bemint,
Verfchaft een ftille vreugd .
Gelukkig, die dit ondervind
In 't kwikite van zyn jeugd !
Gy, Eelhart ! mint die fchoone hoog ;
Kleev haar beftendig aan,
Gy zult, langs 's hemels ftarrenboog,
Met haar ter reie gaan !

AAN DEN MORGENSTOND .
.Auroor, ren fchielyk aan met uwen Gouden Wagen,
De liefde rooft my ilapenslust!
Maar als myn Cloe by my rust,
Laat bet dan fpade dagen!
Naar het Hoogduitsch, van KLEIST.
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

REDENVOERING OVER HET DEELEN IN FENS ANDERS
IILYDSCHAP .

Door

WILLIAM WOOD .

verblyd u met den Blyden .
PAULLTS . Rom . XII . IS.
eluk is bet behaaglykst denkbeeld, 't welk's Mend
G
fchen geest kan bezig houden . En 'er is niets 'e
yvelk zo zeer ftrekc om de ziel cc verheffen en to ver .

maaken , als hec geloof, dat het Heelal geregeerd worde
door een Weezen, 't geen zich laat gelegen leggen aan
bet welvaaren van de bewoonderen der wereld . Dan molten wy ons altoos botviercn in bet volgen van een reeks
verleevendigende en opbeurende bedenkingen ., want wy
worden tot dit befluit opgelcid door bet befpiegelen van
de Werken der Natuure, van de bedeelingen der Voorzienigheid, en den aart der Godlyke Wetten . Het Op .
perweezen ftort fteeds oncelbaare zegeningen op ons ne .
der : zegeningen, die niet van ons zelven afhangen, en
wy ons zelven niet zouden kunnen verfchaffen, fchoort
wy al onze aandagt, al onze zorge, en naarftigheid daar
aan befteedden . Maar deeze zegenmgen, hoewel hoogstdierbaar, en met de daad volftrekc noodig tot ons leevensonderhoud, zyn , in geenen deele, zo uitgeleezen
fmaaklyk, als die wy door onze eigene voorzigtigheid
en werkzaamheid erlangen . Dit maakt ons eenigermaate
m ;:esters van ons eigen geluk ; onze genietingen zyn de
uitwcrkzels van onze Gigene vrye keuze, en hangen of
van de overeenftemming onzes gedrags met den wil varl
COD . Indien wy leevensregels onderzoeken, .die ons,
door onze eigene verftandige bekwaamheden ingeboe .
zeind, door de Schriften der Openbaaringe bekragtigd
en
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en anngedrongen vt+ordcn, zullen wy daar in even overv^loedige bi o .v van Gelukzaligheid vinden . Zy zyn alle
gefchikt orn ons die zielftreelende zelfvoldoening, dat
Godlyk genoegen to bezorgen, 't welk nooit het deel
wordt van den vreetndeling in den Godsdienst .
Order de veelvuldige Leevcnsvoorfchriften in de Bladeren des Nieuwen Vcrbonds, is 'er nauwlyks een van
een verheevener natuure en uitgeftrekter werking, dan
't Been Apostel P AUL.u s ons mededeelt, als by fchryft.
Verblyd u met den Blyden . Dit is een beginzel waar op
een algerneen flelzel van ons gedrag in de zamenleeving
mag gegrond worden, het behclst in zich, alles wat noodig is tot het regelen van ons gedrag omtrent onze Medemenfchen : en werd het zelve in voile uitgettrektheid
bctragt, het zou den ftaat der Burgerlyke Zamenleevinge tot de hoogstmogclyke volmaaktheid opvoeren . Te
dcezer oorzaake was het de aandagt waardig van eenen
Godlyken Wergeever, die voornaamlyk bcvordering van
a'7erneen geiuk bedoelde ; en dit wenschlyk cinde boven
al zogt to bevorderen, door het tot ondcrlinge goedwil .
ligheid aan to moedigen .
En 't zy wy het voorfchrift in den Text, tot het
Middel of bet Einde betrekkelyk maaken, wy zullen
rcgtmaatigc reden hebben om de voortreffelykheid daar
-van to bewonderen .
1 . Eene volkomene waarneeming van dit Euangeliesch
Voorfchrift is niets minder dan de vervulling van algemcene Goedwilligheid .
Laatcn wy de onderfcheide ftandcn van deeze deugdzaame Neiging nagaan, van de cerfte vertooning en laagftcn trap, tot de laatfte voltooijing, en bet hoogfte toppunt -, wy zullen grond vinden om to erkennen, , dat het
deelneemen in den voorfpoed van anderen, de edellle en
votkomenfte betooning daar van uitmaakt . De Man,
die geen medelVden laat blyken, wanneer hem menschlyke elende voor oogen homt, wordt over 't algemccn als
1vteed en onnatuurlyk uitgekrcetcn . In ftaat to wcezen
om de jammeren van een Medefchepzel to zien, zonder
cen deelneemencle aandoenirg - de zugten en klagtcn
van kwynend ongeluk to hooren, zonder to wenfchen
daar aari verligting toe to brcngcn, zou cen onbetwistbaar blyk opleveren van volftrekt gcbrek aan Goedvvilli .
held ; zulks is het mcrktehen van ccu Montter, niet van
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eon Mensch, en words, met regt, aangemerkt als hec
voorwerp van algemeenen affchrik en verontwaardiging .
Want de wvze en goede Maaker onzer natuure heefc ons
gene inwcndige nciging ingeboezeind , tot het betoon van
liefderyk medelyden . 't Is onmo elyk dat de taal der
fm€rte ons gehoor creffe, en niec ten zelfden tyde diep
in onze ziele indringt . Wy worden gevoelig aangedaan
door elke wceklagt , en voclen ons, door een beginzel 't
well: niec van onzen wil of hangs, aangedreeven, om alles aan cc wenden, tot bet weeren van de oorzaaken,
Het geheele Menschlyke Gc1lacht, hoe wyd verfchillend
de characters ook zyn molten, is eenigcrmaate onderworpen aan deeze medelvdende deelneeming . De fnoodaarc,
die zich voornaamlyk laat beftuuren door bet beginzel
van eigenhaac, kan zich nier geheel ontdoen van dit
fchielyk en onvoorbedagt medelyden, De fterkwerkende invloed van diepgewortelde hebbelykheid is niec altoos
genoegzaam , om den kragtigen aandrang dier b eminnely.
ke gefteltenisfe, welke het Mensehdom over 't algemeen
van den grrooten Schepper ontvangen heeft, to Loven to
komen. hen leeven, doorgebragc in geduurige berooving
van anderen, 't zy door de heimlyke kunftenaaryen van
vondryke gierigheid, of de openlyker aanflagen van onvermomde roovery, wordt zomcyds afgewisfeld door betooningen van opregt medelyden ; en de voorfpoed, onregtmaatig verkreegen door bedrog of geweld, words
befteed tot verligting van fchreiende elende .
Hier,derhalven, ontdekken wy den laagflen trap vats
gezellige aandoening. In deeze voorbeelden is bet natuurlyke aandrift, geen rede, die het hart verzagt, de
oogen bevogcigt en de handen doet uicfteeken . En zo
verre is bet noodig dat wy aangeprikkeld worden door
iets dat leevendiger en dringender is dan bedaarde opmerking
en langzaam overleg. Want veelen van de jammeren des
menschlyken leevens zyn zo fchielyk in derzelver aanval,
en zo fpoedig in de uitwerkzelen, dat wy dikwyls, zori•
der oogenbliklyk toefchietenden byftand, zouden verlocr.
ren gaan . Voor oogenbliklvken b y ftand is, over zulks s
zorge gedraagen, door de Zielsgefteltenisfe, ons gegeeven . In deeze droevige gevallen voelc elk de beweC .
gingen van Medelyden : en ieder is hezorgd om vngele •
genheid to verzagten of to weeren .
Maar de natuurlyke Aandrifc ftrekc zich niet vender
T 2
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uit dan volftrekte noodzaaklykheid . In alle andere gev alien moeten wy geleid worden door Rede , en na daadlyke Deugd ftrccven . Deugd nu' is het uitwerkzel van
een voeglyk in agtneemen
cen welverlicht verftand
en een voorbedagte gelykvormigheid van
van pligt
ons Gedrag, met eene erkende Wet, ons voorgefchreven .
Dezelve beflaat geenzins in eenige weinige daaden, die
g;cen verband met elkander hebben ; maar in eene hebbelvkc neiging tot her geen good is, en een geregeld beNit om 't zelvc to betragtcn . Indien wy, derhalven,
wenfchen, gezellige Deugd to bezitten, moeten war
rcchtmaatige denkbeelden aankwecken van onze betrekking tot onze Naasten , hun hyftand bieden op beginzeion, beftendig, cenpaarig en algemeen bedagt weezen op
bun welzyn . En war is dit anders dan to deelen zo wet
in hun geluk als in hun ongeluk, of, gelyk PAULUS hec
uitdrukt , ons to verblyden met den Blyden en to weenen met
den Weenenden .

En, indien deeze Nciging naar eisch gevormd is, zal
her blvken dat zy hemelsbrcedte verfchilt van die onedelmoedige eigenbaat , welke ftreelt in den dag des
voorfpoeds, doch zich wegmaakt als de kans keert, en
eon gelukkiger voorwerp zoekt . De Man, die zyn leeven regelt naar bet Apostolisch voorfchrift, is niet gelyk aan bet Infect, 't welk, als de zon fchynt, vrolyk
dartelt ; doch op hec minfte onweer verfchrikt en zich
blyft in alle ftanden getrouw aan zyne ververbergt : hyt
pligtingen ; en geeft getuigenis , dat her geluk zyner
Broederen, en met zyn eigen byzonder voordeel, de
voornaame oorzaak zvner gezellige geneg ..nheid is . Zyn
gedrag wordt beftuurd door de wydftrekkende uitzigten
van de menschlyke natuur, en ontftaat uit een verheeven denkbeeld van de betrekkingen, die de Menfchen tot
elkander hebben . Hy merkt zich zefven aan als cen klein
gedeelte van bet verbaazend groot gecal ; by kan, diensvolgens , zynn eigen belting niet van her belting van anderen afzonderen : doch gedenkt , dat zvn byzonder welvaaren , aan den algemeenen voorfpoed, vcrknogc is .
NVaar by, derhalven , eene fchinffering van geluk ziet ,
vindt by reden om zich to verblyden . Her geluk van
een Medefchepzel komt zo we] overcen met den fmaak
z' ner ziele, en vcrfchafc hem een zo gevoelig genoegen,
als
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als zyne lichaamlyke zintuigen ooit kunnen ontleenen
van voorwerpen daar medc overeenkomftig .
Wanneer de gemoedsgefteltenis derwyze gevormd is,
M . B . wat kan 'er dan oncbreeken otn hot gezeilip, Cha_
rafter to volmaaken? In welk cenen gewigtigen pligt des
openbaaren leevens zal by gebrekkig weezen, die hct
geluk van anderen als zyn eigen geluk aanmerkt ; en
hebbelvk geneigd is om zich met den Blyden to verblyden? Zal by een der tcderhartige dienstbetooningen van
Liefde en Medelyden verzui :nen ? Zal by een vreemdeling weezen in de duistere verblyfplaatzen van kwynende armoede ? Zal by het zugtend ziekbedde verlaaten,
of het oor niet leenen aan de klagten van den Woes ?
Zal hy immer het tooneel van elende verlaaten , om de
woonf}ede des voorfpoeds to bezoeken , en zich to vermengen in de toejuichingen der gelukkigen ? Hot is on .
mogelyk . Tot den byttand, dien anderen verleenen, ingevolge van een natuurlyke Aandrift , words by opgewekt, door de kragtdaadige overtuiging van Pligt . Want
hoc oog dat van vreugde fchreit, als hot con tooneel
van geluk befchouwt, kan de traanen van medelyden Diet
wederhouden, op bet zien van jammer en onhcil . Een
brandendc begeerte tot algemecn geluk zal zich door
alle betrekkingen des leevens verfprciden, en cone wcia
daadigheid van gedrag in alle mogclvke flanden verzckeren . 'Er zyn Been zaaken of zy mogen met eon ingewikkeld vertrouwen, aan de befchikking van zodanig
iemand worden aanbevolen_ : omtrent geen toevertrouwd
pand zal by in gebreke blyven : geen voordecl zal by
doen met iemands onkunde of onoplettenheid . Want
wanneer by een ander' ongemak baart, vermindert by
terftond zyn eigen geluk . Gy moogt u , overzulks ,
altoos verzekerd houden van alien mogclvken byftand ,
dien by kan bieden : zo lang by zich zclven bennnt,
moet by omtrent uw welvaart bezorgi blyven .
En wat, M . B, kan overecnkomfIq ;cr wcczen met de
zuiverfte begrippen en bepaalingen onzer menschlvke
natuure, dan do gefteltenis, wclke wy thans aanptyzen? Men nioet bekcnnen, dat wy 'er nict toe wor ten
aan ezet door eene Aandrift, ongewillig in ons opko
inende : want een voorfpoedige that hecft gccn bytt : nd
noodig , de gelukkige zou in ft.nd blyven, fchoon
. lMiaar wy kunnen
niemand in zyne blydfchap decide
'i' 3
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niet nalaatcn to voelen, dat zulk eene dcelncemin~ deugd .
zaarn is en welvoeglyk . Wanneer w y zelve blvde zyn ,
verwagten wy natuurlyk dat onze Vrienden zich mct
ons vcrblyden : en zullen wy, hemerkende dat zy koel
en onverfchillig zyn omtrent ons geluk, hun niet befchuldigen als ontbloot van toegenegenheid?
Deeze neiging des Menschlyken Gemocds words ons
fchoon en kragtig afgefchilderd, in de Gclykcnisfen van
bet verlooren Schaap en den vermisten Penning . Welk

Mensch onder a hebbende honderd Schaapen, en lln van die
verliezende , verlaat riet de negen en negentig in de woestyne,
en gaat na het verloorene , tot dat by 't zelve vinde ? En als
by het gevonden heeft, legt by het op zyne fchouderen, verblyd zynde ; en t'huis komende roept by de Vrienden en Gebuuren to zamen, zeggende tot hun, weest blyde met my, want
ik heb myn Schaap gevonden dat verlooren was .
Of
welke Vrouwe hebbende tien Penningen, indien zy linen Penning verliest, ontf eekt geen kaarsfe , en keert het huis met
beefemen, en zoekt naarfliglyk tot zy dien vindt . En, als
zy dien gevonden heeft roept zy de Vriendinnen en Buuren
zamen , zeggende , weest blyde, met my, want ik heb den
Penning gevonden dien ik verlooren had .

En kunnen wy nalaaten op to merken, dat het onze
onvermydelyke Pligt is, dezelfde deelneemende Blydfchap
to betuigen, by den voorfpoed onzer Broederen, welke
wy van hen by dergelyke gelegenheden verwagten ? Wat,
daarenboven, kan edelaartiger, was nicer de aandagt van
cen grootmoedige Ziel waardiger weezen , dan die algenieen begunftigende gencigdheid, welke zich verheugt up
bet zien van Menschlyk geluk ? Is dit niet naar de God .
heid zweemen, in haare beminnelykfte en behaaglyktto
eigenfchap ? Want hoe kunnen wy ons loflyker cn vcrheevener denkbeelden vormen van het Opperweezen ,
clan door het zelve aan to merken, als den goeddocnden
Vriend van elk leevend Schepzel ?
't Is, derhalven, blykbaar, dat, in welk een licht wy
bet gegeeven bevel des Apostels befchouwen, wy zullen bevinden, hoe 't zelve gefchikt is om die vohnaakte
Goedwilligheid to wege to brengen, welke zo zeer tot
eere ftrekt van de Menschlyke Natuure, en, in alle op2igten, zo heilzaam is voor de Zamenleeving, Want
wy inogen in de
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side plaats opmerken, dat het hoof cinde der ChristIvke Openbaaringe niet zekerder Ian berei' . t worden ,
dan door bet aanmoedigen van deeze edelaartiL e Gencigdheid .
Men heeft zomtyds beweerd, dat het geluk des tcgcnwoordigen Leevens cen voorwerp is, wells bevordering
bet Euangelie van cHRISIUS JESUS nooit recht('trccl,s bedoelde . Maar zekcr, M . 13 . wy zullen opgeleid warden
orn een antler befluit to trekken, als wy de natuur des
inenschlyken gemoeds in 't algemeen, of de voorfchrif
ten, die de bekragtiging van een Godlvk .ezag ontvan .
gen hebben, en in deSchrifcen des Nieuwen Verbonds , ter
regelmaate van ons gcdrag, voorgef-ld zyn , byzonder in
ovcrwecging necmen . Str°kken cm -c voorwerpen nice
patuurlyk om ons ucrmaak to geeven in allc leevcnsft :rden? Zyn andere nict even zeer gefchiht on natuurl\-k
ons jammer to bcrokkencn? Tndien, derhalven, het gehoorzaamen van de Wetten des Christlyken Godsdiensts ,
ons geluk in eene andere Wereld verzekert, moecen wy
dan, uit then hoofdc, 't zelve in de cegenwoordige niet
bevorderen ? Zullen nict dezelfde geneigd- en hebbelykheden , die bier naamaals tot den vrede onzer zielen medc vcrlcen, vergeaeld plan van dezelfde uitwerkzcls,
telkens wannecr zv ~,evormd of bewaard worden ? En
nndervinden wy niet met de daad, dat alle de Voorfchrifcen van bet 1\Ticuwe Verbond, hoogst heilzaam
zyn , in derzelver onmiddelyke werking ? War, by voorbeeld, kan cenen beteren invloed hebben op den ('taac der
Mcnschlke Zamenlcevinge, dan de deefneemende Blvdfchap in' het geluk van anderen, welke wy zo eenib rmig vinden met la et gezonde verfland en de nacuurlyke
aandoeningen van net menschlyk Hart? Was dit her beginzel, volgens 't welke wy, in 't algemecn, ons gedrag be(tuurdea, was dit de ondcrfcheidende trek van
ons charaE't .r, hoc zee° zoo het gcluk des leevens vergrooten? hoe veel meet weezenlyke voldoeraing zouden
wy haalen uit de vcrkeering met once Medemenfchen ?
Alle l waadaartige driften zouden uit ons hart verbannen
weczcn ; nyd, bitterheid, en wangunst, zouden nooic
de rust on~cr zielan itooren ; de bedoeiingen van eigenlh :at zouden vergecren worden ; en eene onbegrensde
Goedwilligheid baaren hcilzaamen invloed over ons ge. c c n onu :tputbaare bron van gcdrag vcrfPrcidcn. Well
4
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luk zou voor ons ontfpringen, uit de befchouwing van
tie zegeningen, door de gunstryke Voorzienigheid, van
dag tot dag, aan hot Menschdom verleend! Onze genietingen zouden, in geenen deele, gantsch en al afhangen
van hot klein getal der voorwerpen, die in ons eigen bezit vallen, en waar over wy ons zelven als bezitters mo •
gen aanmerken . Alle de verkrygingen van onze Vrienden , van onze Nabuuren, van onze Medeburgers, en
Landgenooten , zullen tot ons vermaak medewerken , en
den kring van ons geluk uitbreiden . Overal , daar de
goedgunftige Vader alter dingen zVne guns tbetooningen
fchenkt, zouden wy reden van verblyden vinden . De
uitwendige zegeningen deezes leevens die zo veelen
xondsom cns genieten
de aanwas van hunne middelen en eere,
en de ontelbaare andere vermaaken, voor welke de Menschlyke natuur vathaar is, zouden wy alle in ons zelven verzamelen : en deeze ons een
genoegen opleveren, zelden nun uitgeleezen en dikwyls
zuiverder clan hct genoegen der weezenlyke bezitters .
In hoe veele vrolyke Huisgezinnen zouden wy intreeden, orn in hun algemeen geluk to deelen? Met welk
een genoegen zouden wy hunne huislyke en vriendlyke
gemeenzaamheid befchouwen, en hot oog flaan op de
natuur dier heilige verbintenisfen waar uit zulke kiefche
aandoeningen ontltaan! Hoe zouden wy ons verblyden
over het geluk, 't welk zy ontleenen uit de tedere naamen van Man en Vrouw, van Moeder en Vader, Zuster
en Brooder! Hoe aangenaam zou onze deelneeming weezen in de kiefche gevoelens en beminnelyke veredeling
tier natuurlyke genegenheid !
Gelooft my, M . B . wy zouden zaar veel kunnen toevoegen aan het geluk onzes leevens, wanneer wy oils
gedrag in de zamenleevinrg op deezen voct inrichtten,
Welk ecn zagte vrede zou in onze ziclen hcerfchen ,
indien alle onze befchouwingen van het Menschdom zo
goedaartig en deelneemind waren ? Hoe edel zouden
onze gevoelens weezen, indicn zv dus do ftreelende gevoelens onzer Medemenfchen uitdrukten ! Onzc ziclen
;zoudcn gelyken naar d,2 oppervlakce van den Occaan,
en de beduarde ftilte van ecn zomerfchen avondftond,
wanneer Been windje de effenheid daar van beroert, en
jallc de fchoonheden van bet uitfpanzel daar op worden to
rug gckaatst, Terwyl de wanguaRigheden, de jalou .
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hen, en benydingen, ontflaande uit mangel aan Gene
gefchikte geneigdheid voor de Zamenleeving, ons dikwyls doen gelyken naar cene ongefluime Zee, door hevige ftormwinden beroerd . donkey en fchriklyk op 't gezigt, en buiten ftaat om de beelden van eenige voorwerpen to rug to kaatzen .
En , wat kan tot een doorfteekender proeve van dwaasheid ftrekken , dan dat wy eenige der uitgeleezenfte Vermaaken, voor welke het Menschlyk hart vatbaar is, afflaan , en ons zelven ten prooije geeven aan de verfcheurende boezempynigingen, door kwaadwillige neiaingen
veroorzaakt ? Het voorfchrift van den Heiligen kruis_
gezant is , over zulks, onzer opmerkinge hoogstwaardig. Want, indien wy ons leeven regclen naar do be .
ginzelen des Chrisrendoms, zullen wy onze gezellige
blydfchap ten hoogiten toppunt van volmaaktheid opvoesen . Hoe meer wy agtgeeven op het liefderyk Zedeflelzel, in de Schriften des Nieuwen Verbonds begreepon,
hoe meer genocgen wy in 't Menschlyk geluk zullen
vinden, - hoe meer wy ons bezorgd zullen toonen in
het to bevorderen -- en hoe meer wy naar den algoedcn
Vader zullen zweemen .
Ik herhaal het , met de
gevoeligfle aandocning van vreugde, dat de Godsdienst
van JESUS CHRISTUTS met alleen gefchikt is om zyne Belyders tot de gelukzaligheden des Hemels voor to bereiden, maar ook hun nutter en gelukkiger to doen worden
in den tegenwoordigen ftaat . De beginzels, die de
hoofdfom en het weezen daar van uitmaaken, ftrekken
rechtftreeks om de ziel to veredelen ; van alle vyandlyke
ne,iging to zuiveren, en elk Mensch tot cen Vriend des
Menschlyken Gcflachts to vormen . Ik verheug my,
derhalven, dat ik het woord voor tot Belyders van bet
Christendom, en dat myne bygcbragte bewyzen eene
gewenschte uitwerking zullen hcbben, ingerigt zynde
tot Pcrfoonen, die, verftaan zy hun eigen Godsdienst,
1lunne verpli,gting moeten voelen, ona zich to verblyden naet
den Blyden en to weenen met den Weeizenden.
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PROEVEN MET DL' ELECTROPHORE .

Door J .

R . D E I M A N, Med . DO .

was niet weinig verwonderd, toen ik de Proeven doorIklas,
well :e dc Wel Ed . Beer 1 .

VAN BREDA, Genees-

met dc Eleflrophore gedaan, en welke zyn
Wel Edele in de Algemeene Vaderlandfche Letter-Oefeningen, I . Deel, No . VI . heeft medegedacld . Bet aanmerklyk verfchil tusfchen de Proeven, welke de Heer
CUTHBERTSON, in zynen Brief aan den Beer CUIPERS,
met de Elehophore ze gt gedaan to hebben , en die, welke
de Heer Breda daar mede genomen had, was zo aanmerklyk, dat myne nieuwsgierigheid m y aanfpoorde, deeze
Proeven to herhaalen, ten cinde, om , ware het mogelyk, de reden van deezen zo verichillendcn uitfla7 to
ontdekken .
Ik hebbe geen reden om aan de echtheid der Proeven
to twyfelen , en wil ook zeer gaarne aan beide deeze
Heeren de vereischte bekwaamheden in het doen vau
zoortgelyke Proeven toekennen . Ondertusfchen is bet
aan yder des kundig bekend, welk eenen aanmerkiykea
invloed zomtyds de kleinfte omflandigheden in zoortgelyke Proeven kunnen hebben, en hoe moeijelyk bet aann
den anderen kant, zelfs voor den kundigflen Proefneerner, is, om alles in bet oog to houden wat cenig verfchil in den uiriiag kan hebben : het is uit then hoofde,
dat ik gedagt hebbe, of niet misfchien het verfchil tusfchen de bovengenoernde Proeven aan deeze of geene
kleine omftandigheid mocst toegefchreven worden, en
die door den een of den ander was over hct hoofd gezien .
Niettegenflaande ik de Proeven van den Hcer Cuthbertfon, zo als zyn Ed . dezelve in den bovengenoemden
Brief mededeelt, reeds meermaalen to vooren geno .
men had, was ik echter nicuwsgierig genoeg, dezelve
op nieuws to herhaalen, en ik heb bevonden, dat alles,
wat de Heer Cuthbertfon, zo wet met betrr,kking tot het
fierke werken van zyn Eletrophore, als cok ten opzigte van de aanhoudendheid van werken, zondcr dat dezelve gewreeven word, zc t, volkornen waar to zyn .
1k kan, wet is waar, niet nauwhcurig bcpaalen, hoe
langa
heer to Delft,
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lang deeze aanhoudende wcrking duurt ; ondertusfchcn
hebbe ik, vier Tnaanden gelceden , een E1cttrophore ge_
wreeven, en ik vind dat by nog vonken gceft : dan, vermits dit laatfte, naamentlyk de aanhoudendheid van
werken , niet zo zeer het punt is, waar over de Heer
Breda Proeven genomen heeft, zo zal hec ook onnodig
zvn bier over verder uit to weiden .
.Ik wil - zeer gairne bekennen, dat , hoe zeer ik my
ook door herhaalde Proeven overtuigd vond, aangaande
het geene dc Heer Cuthbertfon over de werking van zyn
EleEtrophore zegt, ik my cchter niet zoude hebben durven verflouten , do Proeven van den Heer Breda tegen
to fpreeken . Kundiger Proefneemers dan ik, zyn meer
dab eens in hunne proeven misleid geworden , doordien
ze niet genoegzaam op alles gelet hebben - en dus
zoude ik my eenigzins aan onvoorzichcigheid fchuldig
gemaakt hebben, indien -ik to veel vertrouwen in my
zelven gefteld h adde . l k hebbe uit dien hoofde eenil e
onzer kundigfte Proefneemers, welker naamen ik naderhand zal melden, by my verzogt, om aan hun Edelens
oordcel over to laaten, of de Proeve, welke ik in hun
byzyn deedc, met die onzydigheid, en met dien graad
van nauwkeurigheid,welkenProeven van dien aarc vereifchen, gedaan zyn dan niet .
Die Proeven, welke ik vervolgens onder hun Ed . opzicht gedaan heb, zyn met een Eledirophore gefchied, die
in alien opzichte dezelfde is , als waarvan de Heer Breda,
pag . 9-51 in bovengenoemde Letter- Oefeningen, melding
maakc . Ook was dezelve byna ten gelyken tyde vervaar .
digd ; de Vles, waar van ik gebruiK maakte, was insgelyks zo nauwkeurig als mogelyk dezelfde, als die welke
de Heer Breda, pag . 253, zeg;t gebruikt to hebben, en
de uitflag der Proeven was de volgendc :
Ele&rophore
doet de \Ics afllaan
met
v. . . .

12
13
11
12

14

13
16
16
16
17

Elec .
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EleEtrophore
doet de Vies afllaan
met
V . . . .
I0

16

16

16

15
17
I6

16
14

rfi
17

I6
16
14
15
I5
IQ

I$

28

i5

is

He t Haazeve l
gedroogd v. . .

15
17
16
16
19

Na den geheelen nagt flail
gellaan to hebben tot
i I uuren 's morgens .

29

rI

9
10
10
Io
Ii

g

II
II
II
12
12

14
13

26

32
30

27
Na nog een uur ftil geflan to hebben,
Iya nog 5f uuren flil(land .

26
47

41

43
39

Wanneer men nu, met cenige onzydigheid, deeze
Proeven vergelykt met die, welke de Heer Breda, in de bovengenoemde Letteroeffeningen , heeft opgegeeven , dan zat
men vinden, dat het verfchil tusfchen dezelven en die,
welke de Heer Breda, met de Eleftrophore van Cuthbertfon
gedaan heeft, niet alleen zeer aanmerkclvk is , maar men
zal door een juiste calcul ontdekken, dat de Elec`trophore
van Cuthbertfon een grootr:r hoeveelheid Elettrique fof by
yder vonk in de Vles gebragt hecft, dan de Heer Breda in
itaac
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ftaat was met de Ele&rophore van Cuipers to doen ; daar
by toch de laatfte zo zeer voor de eerfte , ten opzicht
van bet fterk werken, den voorkeur geeft . Wanneer
men verder overweegt, gelyk dit uit deezen weinige
Proeven blykt, en my altoos gebleeken is, dat men met
de Ele&rophore van Cuthbertf®n, 2 maal gevreeven zynde, 50 Proeven heeft kunnen doen , daarentegen de Heer
Breda, met de Ele&rophore van Cuipers, door 16 maal
dezelve to vryven, met meer dan een zelfdc getal Proeven heeft gedaan ; dan zal men moeten toeftemmen, dat
die Ele&rophore, met welke bet zelfde aantal Proeven,
met de minfte wryving, en met bet minfte aantal van
vonken , kan doen , voor de beste moet gehouden worden .
De Heer Breda vond de gemiddelde getallen uit beide
r1jen van Proeven de volgende . Uit die van Cuthbert .
fon's Ele&rophore 31, 43, en uit die van Cuipers 15,
49, daar integendeel uit de bovenftaande Proeven blykt,
dat de gemiddelde getallen uit Cuthbertfon's Ele&rophore
zyn 14, 3, en dus heeft, volgens myne genoome Proeven, de Ele&rophore van Cuthbertfon meer Elettriq vuur
aangehaald, dan de Heer Breda met Cuipers Ele&rophore
konde doen, daarentegen, volgens de Proeven van zyn
Wel Ed ., de Elc&rophore van Cuipers twee maal zo
veel vuur heeft aangehaald , als die van Cuthbertfon ; ' t welk
een aanmerklvk verfchil maakt .
De Heer Breda zegt vervolgens, pag . 2S9, dat de
Ele&rophore van Cuthbertfon, na dat dezelve vier uuren
hadt ftil geftaan , nimmer eenige blyken van Ele&riciteit
gegeeven had . Dit ftrvdt niet alleen met de bovenftaande
Proeven , vermits de Ele&rophore nog herhaalde reizen de
Vles gelaaden had, na dat ze reeds 20 uuren in een ruim
vertrek , by zeer vogtig Wcer , op een tafel , aan de Lucht
bloo,t gefteld, geleegen had ; maar ook verfcheiden myner
vrienden, die daaglyks Proeven met de Ele&rophore doen ,
verwonderen zig, hoe de Hecr Breda zulks heeft kunnen zeggen .
Wanneer ik nu in aanmerking neem, dat, toen ik de
bovenftaande Proeven nam, het Weer allcrongvnftigst
was voor zoortgclyke Procvcn, z`~nde bet namentlyk
den geheelen dag regenagtig geweest .
Wannecr ik bedenke, dat ik, om alien misflag to verhocden,
myne Proeven in byzyn der kundigfte Proefneemers,
met
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met de vereischte naauwkeurigheid genomni heb : - datz
begryp ik inderdaad niet waaraan ik deezen zo verfchillenden uitflag der Proeven moot toefchryven ; aange . .
merkt de Methode, op wclke de Heer Breda het verge .
lyk der Proeven heeft aangefteld, in der daad zeer fraay
is uitgedagt .
1k kan niet denken, dat zyn Wel Ed . abufivelyk aan
bet hoofd der Proeven de naamen van Cuthbertfon en Cuihers verkcerd geplaatst heeft ; want, indien dic zo was I,
twyfele ik nict, of zyn Wel Ed . zoude reeds lang den
Leezer daarvan onderricht hebben . Ten ware dat zyn Wel
Ed . zig toc een ftelregel genomen heeft , de drukfoutenin't
vervolg to corrigceren, wanneer by over het zelfde onderwerphetPubliek met meerdere van zyne leerzaame Proe .
ven wilden begunftigen , gelyk zyn Wel' Ed . ten opzicht
van de Vlieger gedaan heeft . Dan, indien deeze myne vcr .
phderftelling ongegrond mogte zyn, indien de uitflag der
Proeven inderdaad zo geweest is , als de Heer Breda de .
zclve beefs opgegeeven , dan twyfele ik geenzints, of
zyn Wel Ed . zal, (indien by zig anders de moeite wil
neemen van de Proeven nog cens met de vereischte nauwkeurigheid en ontydigheid• to herhaalen) vinden, dat
'er inderdaad een of andere misilag by het doers van zyre Proeven begaan is . En terwyl ik gaarne vertrouwe
dat zyn Wel Ed ., volgens eigen getuigenisfe, van alle
partytligheid vry is, en met my een zelfde doel heeft,
nam~ntlyk het onderzoek der waarheid, zo hoops ik, dat
bet zyn Wel Ed . zal benaagen, wanneer het, by nader ondcrzoek, mogte blyken waarin eigentlyk de misflag be.
flaan heeft, zynen Leezeren daar van to onderrigten,
De Heeren, welke my by het doen der Proeven met hun
Ed . byzyn vereerd hebben, zyn
De Heeren

A . PAATS VAN TROOSTWYK,
AS . DL . LEERHOFF en
W . VAN EARNEVELD,
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NATUURLYIZE HISTORIE VAN DEN DISTEL-VINK, OF
PUTTER .

Volgens den Heer

DE MONTBEILLARD,
DE BUFFON.

den Heer

Medefcbryver van

istelvink of Putter words by de Grieken tegenwoordig
Axacveu„ in 't Latyn Carduelis, in 't Italiaansch Carduello, in 't Fransch Chardonneret, in 't Hoogduicsch
Distel Finck, en in 't Engelseh Thistle-Finch, geheeten .
Schoonheid van Pluimadie, lleflykheid van Zang, fynheid van Inftin I , zonderlinge Behendigheid, en b eproef.
d e Leerzaamheid, vereenigen zich alle in dit kleine Vogeltje ; aan 't zelvc ontbreekt piers om bet naar waardye
to doen agten, dun zeldzaamheid, en dat bet niet uit
een vreemd Land kome .
Karmozyn rood, Fluweel zwart, Wit, en Goudgeel,
zyn de hoofdkleuren in de Pluimadie van den Distel-vink,
en de welgeregelde mengeling van de zagtfte of fomberfte kleuren zec 'er to meerder luisters aan by : aller oogen worden daar van even zeer getroffen . De oude
Griekfche naam Chryfonlitris, de Latynfche Aurivittis,
en de Engelfche Gold-Finch, flaan op deeze verfcheidenheid van kleuren . Wanneer de vleugels digt zyn, vertoonen zy zich met witte punten geboord, to fterker
afffeekende op een' zwarten grond : dit zyn zo veel kieine witte plekjes, waar in alle de Vleugelpennen, uitgenomen de twee of drie voorfte, eindigen . De Staartpennen zyn nog donkerder zwart : de zes middelfte loopen
wit uit, en de twee buitenfte hebben aan elke zyde op
de bin e vcder n e n ze r opmerk nswa rdige langwer
pige witte vlek . Voor bet overige zyn deeze witte
puncen met altoos gclyk in getal of op dezelfde wvze
gefchikt : en men moet, in 't algemeen, toeftaan, dat
de Pluimadie van den Distel wink zeer aan verandering onderhevig is .
Het Wyfje heeft minder Rood dan bet Mannetje, en
Been Zwart in 't geheel . De Jongen krygen bun fchoon
Pood nict voor bet tweede Jaal - : in den cerften tyd
zyn de kleuren dof en niet onderfcheiden : zy worden
daaroin Grauwen of Gryzen, geheeten : dan bet Geel der
Vieu-
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Vleugelen als made hat Wit der Scaartpennen, laat zich
vroegtydig zion ; doch het Wit is zo zuiver niet .
De Mannetjes hebben een aangenaamen en zeer hekenden Zang- . Zy laaten zich hooren van de eerfl :e dagen
in de maand Maart, en houden 'er den geheelen Zomer
mede aan , zclfs blyven zy den gantfchen Winter door
zingen in kamers tot eene maatige voorjaars warmte geitookt . ALDROVANDUS geeft aan de Distel.vinken den tweeden rang onder de Zing-vogelen . De Heer DINES BARRINCTO,N ftaat 'ei flegts den zesden aan af. De Distelvink fchynt meet geneegen om den Zang van hot Winterkoningje , dan van cenigen anderen Vogel, to volgen : men
brengt 'er twee voorbeelden van by, dat van cen tweeilachtig Jong, uit een Distel-rink en Kanarie voortgekomen, door den Heer SALERNF, to Parys, waargenomen :
en dat van eon Distel-vink, twee of drie dagen na dat by
uitgebroeid was, uic bet nest gehaald, gehoord door den
gemelden Heer BARRINGTON . Deeze laatfte waarneemer
merkt op, dat dit Vogeltje gelegenheid gehad hebbe om
cen Winterkoningje to hooren zingers, en dat decze
klanken, buiten twyfel, de eerfte geweest zyn, die
bet gehoot van dit Vogeltje troffen, op then tyd, dat
het gevoelig begon to worden voor gezang, on bekwaam
tot navolging . Men zal dan dezelfde verorderftelling
moeten maaken, ten opzigte van den Distel vink van den
Heer SALRRNE, of beweeren, dat 'er eene zonderlinge
overeenkomst plaats hebbe tusfchen de werkingen der
ftemvorming van hot Winterkoningje en den Distel-vink .
In Engeland ftelt men over 'c algemeen dat de Distelvinken uic bet Graaffchap Kent lieflyker zingen, dan uit
alle andere oordcn des Ryks .
Deeze Vogeltjes weeten , met der, Gewoonen rink, best
hun Nesc to maaken,, daar aan de meeste ftevigheid to
geeven, ze vaster in een to werken, en ronder , ik zou
wel zeggen, fraaijer to vervaardigen . De ftoffen, did zy
tot bet buitenfte gedeelte gebruiken , zyn fyn mosch, leverkruid, biezen, hairworteltjes, en distelfteelen , altos
met veel kunsts door een gevlogten ; van binnen vindc
men drooge kruiden, hair, wol en veeren, zy maaken
deeze Nesten op boomen, en geeven do voorkeur aan
Pruimen- en Nootchoomen : doorgaans kiezcn zy zwakl •, e
takken, die veel beweeg-inge maaken ; zomtyds nestelen
zy in 1-i .tkhout, of in Doornhaagen : en nae n wil, dame
Dis-
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Distel-vinken, uit deeze laatstgemelde komende, een donkerder Pluimadie hebben, doch vrolyker zyn, en becer
dan de andere zingen . OLINA getuigt het zelfde van die
in de maand Augustus gebroed worden : indien deeze
opmerkingen gegrond zyn, zal men best doen met zulke
Distel.vinken to kiezen, die in Augustus to voorfchyn
komen of in Doornhagen vallen .
Het Wyfje begint omtrent midden in het Voorjaar Ey .
tjes to leggen : dit eerfte broedzel is van vyf Eyeren .
BELON zegt, dat de Distel-vinken doorgaans acht Jongen
hebben ; doch in een dertigtal van Nesten, door my
waargenomen, heb ik 'er nooit meer dan vyf in den
Nest gezien : deeze Eytjes zyn donkerrood na het dikfte
einde : als dit broedzel niet gelukt , leggen zy voor de
tweede keer ; en herhaalen, dit weder Diet flaagende, het
voor de derde reis : maar by elk broedzel verminderc het
getal der Eytjes . Ik heb nooit meer dan vier Eytjes ge.
zien , in Nesten , my in de maand July gebragt , en niet
meer dan twee in die van de maand September .
Deeze Vogeltjes zyn zeer gehegt aan hunne Jongen,
zy voeden dezelve met Rupfen en andere 1nfeEten ; en,
indien men ze alle to gelyk uic bet nest neemc, en in hec
zelfde kouwtje opfluit, blyven zy 'er zorg voor drag .
gen . 't Is waar, dat van vier Distel-vinken, die ik, dus
gevangen, door den Vader en Moeder liet opvoeden,
geen langer dan drne maand geleefd hebbe : ik fchreef dic
toe aan het voedzel, 't welk in then gevangen ftaat zo
niet ter keuze ftondt als in den vryen, en geenzins aan
een voorgewende heldhaftige wanhoop, die, gelyk men
zegt, de Distel .vinken aanzet om hunne Jongen to laaten
fterven, wanneer zy geen kans zien , om hun die vry.
heid, waar toe zy gebooren zyn, to bezorgen . Dic beweert GERINI, en veele anderen . Men voegt 'er by, dat
wanneer men, de Vader en Moeder in vry heid zynde, hun
gewend heeft de opgefloote Jongen van voedzel te voorzien, deezen, na eenigen tyd hier mede aangehouden to
hebben , bemerkende hoe zy hun nakroost niet uit de
ilaaverny kunnen verlosfen, het , uit medelyden, met een
zeker kruid vergeeven : dit verdichczel ftrookt Diet met
den aart der Distel-vinken, die daarenboven zo kruidkun .
dig niet zyn, als dit fabeltje zou veronderftellen .
Een Mannetjes Distel .vink moet maar den Wyfje heb .
ben ; en zal hunne vereeniging vrugtbaar weezen, dan
11, D EEM . MENCELW . NO .7 .
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moeten zy beide vry zyn : zonderling is her dat dit Man .
netje zich veel bezwaarlyker bepaalt om in eene vlugt
met zyn eigen Wyfje to paaren, dan met een vreemd,
by voorbeeld bet Wyfje van cene Kanarie of eenig ander
Wvfic, dat, uit een warmer lugtftreek herkomftig ,
meer middelen heefc om de paardrift op cc wekken . Men
veil dat de Distel-vinken zich met geene andere foort ver-rnengen ; men beeft, brengt men in 't midden, her vrugt .
loos beftaanom ze met Vlas-vinken cc doen paaren ; maar ik
durf ftellig ttaande houden , dat, wanneer men meer kunsts
en voorzorgs gebruike, dit niet alleen wel zou flaagen,
,maar veele andere vermcngingen o ok . l k heb'er de proeve
van genomen met Vlas-vinken en Sysjes : deeze laattten gewwennen zich gemaklyker om met de Kanarien to leeven
dan de Distel .vinken, en ondertusfchengeeven de Wyfjes
Xanarien , in geval van mededinging, aan de Distel-vinken
de voorkeuze boven de Sysjes.
De Heer BUGOT heefc gezien, dat her Wyfje van een
Distel-vink met bet Mannetje van een Kanarie paarde ;
doch dit is zeldzaam : integendeel gebeurc her dikwyls
dat her Wyfje van eene Kanarie , geen ander Mannetje
hebbende, zich met een Distel-vink vermenge : en her is
dic Wyfje, 't welk eerst de minnekoozeryen aanvangt,
en niets verzuimt om her vuur, waar van her brandt,
in het Mannetje to ontfteeken : en her is niet dan door
kragt van tokkelingen en aanvegtingen, of liever, her is
door den invloed van her fchoone faifoen, hier veel flerker werkende dan alle aantokkelingen , dat her koele
Mannetje opgewekt words, om zich met eene vreem .
de to vereenigen, en deeze foort van Overfpel in de natuur to begaan . De toebereidzels duuren doorgaans zes
weeken, ftaande welke de Kanarie een hroedzel legt van
onvrugtbaare Eytjes, zy heeft, niettegenftaande'alleaanzoeken , de bevrugting niet kunnen verwerven : want
her Been men in de Dieren dartelheid zou kunnen heeten, is by~kans altoos ondergefchikt aan her groot oogmerk der Natuure, her voortbrengen van weezens . De
Heer UUCOT, heeft her gedrag eener bonte Kanarie, in
dergelyk eene gelegenheid, na swkeurig waargenomen :
by zag, hoe zy dikwyls den Mannetjes Distel.vink naderde, even al5 een Henne nederhurkte, maar met veel
meer liefdetekenen , en her Mannetje riep, 't welk in 't
eerst niet fcheen to booren, doch vervolgens luisterde,
al-
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allengskens olpgewekc werd, en zich verfcheide keeren'er
op neaerzette, zonder toc de zaak to komen, telkens
fpreidde de Kanarie de vleugels uit, en floeg een zagr geluid ; maar wanneer dit Wyfje bevy ugc is, betoofit zich
de Distel-vink een Vader, zo in bet maaken van bet nest,
eels in haar voedzel to brengen, terwyl zy broedc of de
Jongen opvoedr .
Schoon deeze broedzels van eene Kanarie en g
vangen wilden Distel-vink zomcyds gelukken , is bet egter geraaden, de zodanigen, van welke men jongen wil
teelen, to gelyk op re voeden, en niet, eer zy twee jaaren oud zyn, to paaren . De tweeflachtigen , die uit dee .
ze gedwonge vermengingen voortkomen, gelyken meese
naar den Vader in de gedaante van den bek, in de kleur
van den kop, de vleugeleii, met den woord, in de uiterfte deelen , en in de overige naar de Moeder . Voorts
heeft men opgemerkt, dat zy fterker en langleevender
zyn dan andere, dat hun natuurlvke wildzang fcheller is ;
doch dat zy bezwaarlyker deun(jes op de maat .leeren
fluiten .
Deeze tweeflachtigen zyn niec onvrugtbaar, en wan .
veer bet gelukt orn ze wederom mec eene Kanarie to doers
paaren, zal -hec tweede geflacht, 't welk uit die vermenging voortkomc , zigchaar aan de Distel-vinken nader komen, zo zeer heeft de indruk van bet Mannetje de overhand in het werk der voorcteelinge .
De Distel-vink is laag van vlugt ; doch by vliegt cen .
paarig, gelyk de Vlas-vink , niet met fchokken en horten
als de Musch ; De Distel.vink is zcer leevendig van aart
en werkzaam ; als by niets heeft om to plukken, en daar
in bezigheid to vinden , zal by het minfte, 't welk by
in zyn kouwtje vindt , been en weder draagen. Een ledig
Mannetje in een Kanarievlugt is genoeg om alle broedzels to daen misluh_ken ; by ftoort de broedende, vegc
met de Mannesjes, vvalt op de nesten aan, en brcekc de
eptjes . Men zou nauwlyks gelooven daL de Distel-vinken met zo veel leevendigheids en baidaadigheids, za
zagt van aart en leerzaam waren . Zy leeven met elkander in vrede , zy zoeken elkander op, betoonen vriend .
fchap in alle faifoenen, en hebben geen gefchil dan over
bet voedzel . Min vreedzaam betoonen zy zich ten aanziene van andere foorcen ; zy bevegten do Kanarien en
l77as • vinken, doch worden, op . hunne beurt, door de
V 2
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Pimpelmeefen beftreeden . Zy hebben de zeldzaame eigenfch .,p van altoos in bet bovenfle gedeelte eener vlugt tc
gaan flaapen ; wanneer bet andere Gevogelte hun deeze
plaats niet wil inruimen, ontflaat 'er ftryd .
De leerzaamheid der Distel-vinken is bekend, men leers
ze, zonder veel mocite, verfcheide beweegingen nauwkeurig maaken , zich dood to houden , een kanonftukje
affchieten, wagentjes, waar, in bun eeten en drinken is ,
optrekken ; niets gemeener is 'er dan hun putcen, van
waar zy ook by ons den naam van Putter draagen .
Om in het kweeken der Distel-vinken cc flaagen, moet
men ze van elkander afzonderen, en elk op zich zelven
opvoeden, of, ten hoogften . met het Wyfje, 't welk
men voor ieder gefchikt heeft .
Mejuffrouw DAUBENTON de Jonge, een geheel nest
genomen hebbende, bleeven de jonge Distel .vinken maar
tot zekeren tyd toe tam , en welhaast zo wild , als die in
't open veld door de Vader en Moeder waren opgekweekc . Dit legs in de Natuur, de gezelligheid met den
Mensch is voor hun bet flegtfte, en zy zullen die verzaaken, zo ras zy eene andere Maatfchappy vinden, die
meer met hunne neiging ftrookt ; doch dit is het cenig
ongemak niet van de gezamenlylce optioeding : deeze Vogels , gewoon met elkander to leeven , krygen eene wederkeerige genegenheid tot elkander, en wanneer men ze
van een fcheidt, om ze met een Wyfjes Kanarie to doen
paaren, verrigten zy hunne zaaken flegt, zy zyn onlustig
en fterven doorgaans van hartzeer .
In den Herfst verzamelen zich de Distel-vinken : veele
worden 'er in dat _ Jaarfaifoen gevangen onder de Trek .
vogelen, die dan in de Hoven komen aazen : hunne natuurlyke leevendigheid doet ze in allerlei ftrikken vallen ; dock orn een voordeelige vangst to hebben, is 'er
een goed zingend Mannetje noodig . Voor 't overige laaten zy zich niet door een fluitje lokken, en weeten de
Roofvogels to ontkomen , door zich in kreupelhout to
verfchuilen . Des Winters vliegen zy by groote benden,
zo dat men 'er zeven of acht in een fchot kan trefen .
Zy vervoegen zich op de groote wegen, ter plaatze
waar veel Distels en wilde Zuuring grocit ; zy weeten
de Graanen en de Rupfen .nesten wel to vinden, als 'et
fneeuw ligt . In Provence komen zy in groote menigte
op de Amandellfoomen . Wanneer de koude fel begins

to
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to nypen, verbergen zy zich in digt bout, en altoos digt
by plaatzen waar zy hun beste voedzel vinden . Doorgaans geeft men Hennipzaad aan die men in kouwtjes
houdt . Zy leeven zeer lang . GESNER heeft to Ments cen
Distel.vink gezien, die drie. en twintig Jaaren telde : men
moest alle weeken de nagels, en den bek korten, ten
einde by kon eeten, drinken en zich op zyn ftokje houden . Het voedzel van deezen Putter was Papaverzaad ;
by was geheel wit geworden , vliegen kon by niet meer ,
en bleef zitten in die geftalte welke men aan hem gaf.
In Frankryk weet ik van Putters, die zestien en achttien
Jaaren haalden .
UITTREKZEL EENS BRIEFS VAN DEN HOOCCELEFRDEN BEERE ACREL, Hoogleeraar in de Geneeikunst to Upfal, AAN
DEN ART SESTINI,THANS TE CONSTANTINOPOLE ; "ERSLAC CEEVENDE VAN DEN ARBEID DER IIEEREN
THUNBERC, SPARRMAN, EN DEN JONGEN LINNIEUS .

(Novelk Letterarie)

bet nieuws, 't welk ik u uit bet Noorden kan
O ider
mededeelen, is een der aangenaamfte tydingen, dat
wy

onzen geleerden Kruidkundigen, den Heer THUNHoogleeraar en Ultlegger in den Tuin der Hooge
Schoole to Upfal , weder ontvangen hebben . Deeze
1:undige Reiziger is' negen Jaaren uitlandig geweest .
Hy heeft zich aan de Kaap der Goede Hoope, op ?ava,
op Ceilon, en 't geen nog veel vreemder is, achttien
rnaanden in Yapan onthouden . Hy doorreisde het biniientte gedeehe des Lands, en vondc zich daar door in
ftaat om veel to voegen by de verhaalen van KEMPFER,
do eenige Reiziger, die by dit trots en wantrouwend
Volk werd toegelaaten . De onvermoeide THUNRERc,
heft de lyst der 5apanfche Planten met veertig nieuwe
geflachten vergroot, en met meer dan twee honderd
foorten, welke men by KEMPFER niet aantreft . W y
hebben ons eenigen tyd bezig gehouden, met zyne ver7,ameling, van alles, wat tot de Natuurlvke Historie behoort, to bezien en to bewonderen ; dan deeze Heer
bcpaalt zich niet alleen tot die weetenfchap . Hy fpreel,t
als een nauwkeurig waarnecmer en keurig kenner van
V 3
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bet Chara&er, de Zeden, de leevenswyze der Volken,
met eeni woord, van alles war zyne Reis weetenswaardig en aangenaam kan maaken . Hy zal ons een nauwICeurig verhaal geeven van de reis, door hem in 7apan
gedaan, zo ras by zyne verzameling in orde gebragc,
en de itoffe gefchikc heeft . Zvne Tocht in 't binnenfte
gedteite van her Land der Cafferen, aan de Kaap der Goede Hoope , heeft veel voordeels gegeeven aan de Kruid •
en D rkunde . Ik weec u het nette getal der nieuwe
Planten aan de Kaap niet op to geeven , ze zyn zo
veelvuldig als zonderling . Dit land verfchaft ons altoos war nieuws , volgens de fpreuk femper aliquid vovi
ex Africa . De Heer THUNBERG belooft ons, zo ras mogelyk, een verhaal van deeze Reize to zullen geeven .
De Heer SPARRMAN, Opzigter van her Mufeum vaa
de Koninglyke Academie der Weetenfchappen to Stokitaolm, heeft met den Heer FORSTER eene Reis na 't Zuiden, en een anderen Tochr, na 'c Land der Hottentotten gedaan. De Dier- en Plant - kunde hebben 'er veel
by gewonnen . De Verhandelingen van onze Academic
der Weetenfchappen zyn verrykt met Uittrekzels van de
ontdekkingen deezer twee Geleerden, en de laatstgemelde is 1 ezig met hot vervaardigen eener Befchryving van
zyne Reize, die zeker een der leezenswaardigite zal
wcezen .
Op zeer veele plaatzen zullen in het Werk van den
grooten BUFFON, door deeze twee Reizigers, misilagen
worden aangeweezen : en dewyl zyne Dierbeichryving,
war de vreemde Dieren betreft , voor een groot gedeelte ontleend is uit dikwyls onegte verhaalen, zal by het
rliet dan met genoegen kunnen zien , dat zyne miszetringen door ooggetuigen en kundige Reizigers verbecerd
worden .
Grootlyks doer bet ons Teed, dat wy tot nog toegeen
zeker middel hebben kunnen vinden , om de Zaaden fris
to bewaaren, en voor verderf to hoeden . De Zaaden,
die de Heeren SPARRMAN en THUNBERG ons van Othahei .
to, Nieuw Zeeland, Nieuw Holland, uit het Land der Cafferen, en )°apan, hebben overgebragt , zyn voor her meerendeel verdroogd of bedorven, fchoon men de uiterfe
voorzorge gebruikt heefc om ze daar tegen re bewaaren,
Lienige Zaaden, nogthans, beginnen uit to fpruiten en
in onzen tuin voort to komen, wy belooven onsdaar van
veel

97
veel genoegen en vermaaks . Eene nieuwe Plant, tot geflacht der Hedyfarums behoorende , van Coromandel oor .
fpronglyk , is een der wonderbaarfte, welke men' met
oogen kan aanfchouwen . Zy grocit in onze Academic .
tuin, en trekt cen groot aantal bewonderaaren , door
haare geduurige beweeging, die bykans willekeurig en in
allerlei rigtingen gefchiedt . De bladeren en takjes laateu
zich zakken, richten zich op, en wenden zich na alle
kanten. De beweeging deezer Plante is gevolglyk geheel en al verfchillende van de Mimofa Senfstiva en de
Dionea Mufcicapa, die tot nog de verwondering der
Plan tonderzockeren verwekten, en, indien men de beweeging deezer laatstgemelde, door de veerkragtigheid,
wil verklaargn , zal men moeten toeftemmen , dat die der
nieuwe Plante van cene geheel andere werktuiglyke fchik .
king of hangt . Zy heeft tot nog geene bloemen voortgebragt, dus weeten wy nog het foortelyk character niet ;
cloth wat het geflacht betreft, fchynt zy veel betrekkings op dat der Hedyfarums to hebben .
De Planten van Japan verfchillen zeer veel van de voortbreng .
zels des Grocienden Ryks in Africa ; welk eene verfcheidenheid in de Natuur !
Onze Hooggeleerde LINNIEUS, Zoon van den Groo .
ten LINNLUS, is tegenwoordig bezig om het Derde Byvoegzel tot het Stelzel zyns Vaders to vervaardigen ;
een Werk, verrykt met onbekende Planten, aan den
Schryver medegedeeld door de Heeren FORSTER, BANKS
en SOLANDER, als mede met de Planten, door den Heer
SPARRMAN van de Caf'er-kust gebragt.
Fly heeft my ver.
zogt, U zyne groete- en dienscaanbiedenis to doen in
alles waar by U van eenig nut kan weezen, en Gy
zulc hem zeer verpligten , indien Gy hem cenig
zeldzaam Zaad uit het Oosten doet toekomen , zo
gy het to Confantinopole, of op de Eilanden van den Archi .
pet, aantreft .
VAN THUNBERG , SPARRMAN EN LINNIEIJS .
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DE SCHIPBREUIC .
DE SCHIPBREUK (*) .

' t L ust my, in een' maateloozen trant, to befchryven,

hoe, naby hot Eiland Walcheren , een Schip ,
door de woede der golven -verbryzeld word ; hoe de
Schepelingen door de Menschlievenheid van twee Visfchcren aan de vuist des doods ontrukt zyn .
Ter zuiden van een der voornaamfte Eilanden der
Zeeuwen, Walcheren geheten, ligt eene vreeslyke bank
van ouds by bet Zeevolk met zidderinge befchouwd .
Men hoort 'er een geftadig gerommel, even ats dat van
een' fellen donder ; de golven verheffen 'er zich gelyk
bergen, en ylings ftorten zy als in een' afgrond .
Een Bier Kielen, welken, jaarlyks, uit de geurige Morgenlanden, den welriekenden Caneel, en al den overvloed der Speceryen, met de kostbaarfte Schatten van
bet Oosten, naar deze Gewesten overbrengen, naderde
deze plaatfe .
Even gelyk eon pyl, door de fterke hand eons Indiaans , vary den boog gedreven , met een verbazende fnelheid , de dunne lugt doorklieft ; even zoo feel doorfneed
dit Schip, 'voorcgeftuwd door een' fterken Westen-wind,
de fchommelende baaren . Reeds lachte de vreugde, op
de aangezigten van grooten en kleenen ; men ftaarde,vol
verlangen, naar de blinkende duinen van Walcheren . Maar, welke Godheid zal my nu met haaren invloed begunftigen, op dat ik bet onheil befchryve, 't welk de
Zeelieden op den oever der Eeu%vigheid brags' - Stork
gy myne poogingen, 6 Goddelyke Waarheid ! zoo fchilder ik, door uwen invloed, een der aakligfte tooneelen .
De Stuurman, geheel onbekend in deze ftreeken, zag
de noodlottige Bank ter regterzyde van het Schip ; b y
zag de hemelhooge golven ; by hoorde bet geluid, en
beefde . De ftroom, die met eon geweldig geruisch naar
de Zandplaat vaortfchoot, Qeepte, in wedrwil alter poo.
gin.
(*) Ik hob deze gebeurtenisfe als Dichter, en niet als Historic .
fchryver, b .:handeld ; bet wezen der gefchieden 7 sfe is geblevens
dog de byoarftandigheden zyn naar wyae zinnclykheid geCchikt .

DE

SCHIPBREUK.

299

gingen, bet zvdaarbevragte Schip met zich . „ Dat God
„ ons behoede!" riepen de ontftelde Zeelieden. , WY
„ zyn verloren ! voor altoos verloren ! '
Geen rommelende donderflag, in de heete gewestell
van Azia, klinkt verfchrikkelyker door de gebergten,
dan de hoot van her Schip, in de ooren der beevende
Men zegt, dat de Zon, als had zy
Schiplieden .
bewustheid van de rampen der Menfchen , zich agter
een dik gordyn van zwarte wolken verborg . -- Thans
verhief zich de wind, dat met her gefchreeuw der ellendigen, en bet geklots der golven , een fchrikkelyk ge .
Eindelyk barst de Kiel, die
luid veroorzaakte .
her geweld des winds en der baaren niet langer weerftaan
Her geklaag en gekerm, op
konde, aan ftukken.
de vleugelen des winds gedragen, kwam voor den Troon
„ Ach 1" dus
des Almagtigen . Welk een Tafreel!
borst een deer rampzaligen uit . „ Ach ! zoo na in be„ houden haven! . . . zoo na by u, myne Elize! - ach
• myn God! . . Elize ! ik zal u met weder zien !
• Gy zult niec meer met myn' en uwen Zoon, aan uwe
• hand, my in 't gemoete komen ; my niet meer in uwe
• armen drukken ! . . Elize ! myn Zoon !" . . Hier kwam
een yslyke golf, en wierp hem in 't midden der baaren .
Ongelukkige ! de dood floor uwe oogen , en heroofde u
voor eeuwig van uwe Elize ! Ginds ftamelen twee
reis . en lotgenooten , met befturven lippen, elkanderen het
jongst vaarwel toe : terwyl anderen her Rout befluit neemen, om op ftukken van bet verbroken Schip, dwars
door de baaren, een' weg ter ontkominge to zoeken .-Onzinnigen ! was begins gy S Help, God I daar vallen
zv, door de geweldige beweeginge der Zee, van hun
bedriegelyk vlot, en verflikken in de diepte!
Na
zag de Almagtige Vader der menfchen, uit de plaatze
der Algenoegzaamheid, neder ; by zag den toeftand der
Zeelieden ; en een trek van barmhartigbeid vermengde
zich, met de ontzachelyke Majefteit, in bet aangezigte
des Allerhoogiten . Een gansch heir van dienstvaardige
Geesten, die dikwyls, tot heil der Stervelingen, afge_
zonden warden, Rond voor zyn aangezigte . De Almagtige wenkte, en al bet Geestendom viel voor den Troon
neder ; 't was Ril door alle de gewesten des Hemels .
Toen fprak de Godheid : „ dat Menscnlievendheid nedery , vaare, en de fchier verlooren Stervelingen den dood
VS
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„ Zalige Geesten ! zingt den lof de
„ Almagtigen ! alle zyt a daaden zyn loutere liefde !" zoo
zongen de Seraphynen ; en de wierook der Dankbaarheid
fineulde op de gouden Altaaren . -- Nu kwam Menschiievendheid, een dier beminnelyke Geesten, door wier
invloed de banden der Maatfchappye vaster gehegt, en
de rampen op deze benedenwaereld verzagt worden ; nu
kwam by, en vloog ylings naar den dampkring der aarde .
Slegts met een vlugtig oog, befchouwde by bet aaklig
tooneel : bedagt op middelen ter hulpe, naderde by Vlisfingen ; Vlisfingen, zoo vrugtbaar in Helden, de moeder van den grooten Michael, aan wien de regtaarte nareef niet dan met aandoeninge en Eerbied kan denken . In deze Stad daalde Menschlievendheid neder . ---Intusfchen ontweek de Dagvorftin onze oogen, en
verwde den zigteinder met een treurig rood ; de Nagt
bedekte alle voorwerpen met een aaklig zwart ; en de verfchrikking, een monfter, uit den Nagt en bet gevaar
geteeld, fnorde op draaken vleugelen rondom het over .
blyffel van het verbryzelde Schip ; alwaarhet dan Doodsangst nog fterker verfpreidde in de harten der genen, die
op het zelve waren overgebleven . . De wind bleef aanboudend, en wierp de fchuimende golven , met eene geweldige kragt, op de hoofden der beevende Zeelieden .
„ Groote God!" riepen zy zomtyds eenpaarig, „ red
„ ons ! geef ons aan bet Vaderland weder !" - Zoo
ttaat, zoo roept een reiziger, in de woestenyen van
Africa; omringd van yslyk brullendeboschgedrogten,daar
by den dood rondom zich ziet .
De Hoop, die tot
nog toe by hen was, verdween . Nu was alles naar, alles
aaklig ; de Dood vertoonde zich in duizend gedaanten .
-- • Dan, Menschlievendheid waarde vast rond door
alle de wyken der Scad ; eindelyk daalt by neder in het
Schip van twee Visfcheren, twee Gebroederen, in wier
hart de deugd, zonder geveinsdheid, woonde . Zy lagen
beide in een' diepen flaap . Deze zyn het, dus fprak
Menschlievendheid , wien ik bet bevel des Allerhoogften
zal aankondigen! Gelukkige ftervelingen ! gy zult uwe
Natuurgenooten uit de kaaken des doods redden ! uw ge.
luk zal dat der Vorften overtreffen ! zoo fpreekc by, en ,
begaafd zynde met een Goddelvk vermogen, dringt by
in, tot in bet binnenfte hunner zielen .
Wie is de
fterveliag die ons de werkingen der Geesten ontwikkelen
zal ?
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za1? Zy zyn verre buiten den kring onzer bevattingen_
Gaat !" dus fprak de groote Befchermengel der menfchen , „ gaat ! en vcreenigt alle uwe poogingen om uwe
• medeftervelingen aan den afgrond der Zee te ontruk• ken !" Hier zweeg by , en vloog opwaarts naar de
grenzen des Hemels.
Midlerwvl vertoonde zich de Zon aan de bewooners van
dit halve rotd, en rolde het zwarte kleed des Nags van
voor het glinfterende gelaat des uitfpanfels . De ganfche Na.
tuur was , voor een korte pool , in eene ftille ruste ; de Winden waxen , door den V ader der Scheppinge , in hunnen ker.
ker opgefloten . Reeds waren Pius en Probus van het harde
bed verrezen, en vertelden elkanderen hunnen droom . De
groote God zelve, zeide Pius , heeft ons deze gedagte ingegeven ! - (zyn aangezigt gloeide van Menschlievend.
heid.) Laaten wy de zeilen ontbinden, en den fteven derwaarts wenden, myn Broeder! riep de ftoutmoedige Pro .
bus . Wy zullen die ongelukkigen verlosfen, en onze
daad zal der Godheid aangenaam zyn! Zoo fpraken zy,
door een Goddelyken yver bezield ; hysten de zeilen op,
en dreven Zeewaards . De groene golven kuschten zagt .
kens, als hadden zy eerbied voor de Menschlievende
Broeders, den nederigcn fteven . Groote God! zeide
Pius, hoe ras ziet de Zeeman zyne hoop verydeld! Een
enkle ftormwind verbryzelt bet grootfte en fterkfte
Sthip! Een onvoorzien ongeluk werpt de kostbaarfte
fchatten in de diepte der Zee, en geeft de Menfchen in
de hand des doods ! - Traanen van eene tedere aandoeninge vloeiden hem nit de oogen , toen by de Zee condom
zi~ch bedekt zag, met fraaigevlamde rietenftaven, kostlvke kaneel en heete peper .
Ginds dryft de gan .
fche bezitting van een' armen Matroos , in eene enge
kist, zei Probus, wie weet of die ongelukkige nietreeds
in de golven verftikt is! Zoo fpraken zy vast, toen zy
aan de regterzvde van bet Schip jets zagen aandrvven,
dat wel naar cen mensch geleek . Het naderde. - Groote God! het is een dier rampzaligen, die den Dood op
eene plank poogden to ontvlugten, en hem door dat middel ontmoetten . Ach! riep Pius, gy waart misfchien de
eenige fteun van eene nu arme Weduwe! De Vader van
onnoozele en tedere kinderen, -die in u alles verloren
hebben ! . . . Ach ! hoe zullcn zy weeden ! hoe zeal hun
gekerm opklimmen tot der. Vader der Weezenl
w
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De wind verhief zich , en blies met een lugtigen adetn
in hunne zeilen, zoo dat zy vast de bank naderden . Men
zegt, dat de vre:ugd vooruitvloog, en door haaren invloed
de tiragten der Zeelieden deed herleeven .
„ Uit• komst ! Uitkomst ! God zy geloofd ! wy zullen nog
• den Vaderlandfchen grond betreden! - Dierbaar Va• derland, wy zullen u wederzien!" Dus was het eenpaarig gejuich, de ganfche lucht daverde,
Nu wa.
ren myne Helden reeds by het verblyf der ongelukkigen ;
men wierp hun de touwen toe ; zy kuschcen dezelve en
weenden . --- Wie is hy, die naar eisch dit tooneel befchryven, en met levendige trekken de blydfchap afmaalen kan, welke zich hier vertoonde ? - gelyk, wanneer
gevangenen , na langen tyd , in onderaardfche holen, be .
roofd geweest zynde van het lieve fchyniel der Zonne,
bet daglicht met de vryheid erlangen, door de fchittering van then glans verblind worden, en door de overmaac
wan blydfchap in een foort van uitzinnigheid vallen ; even
zoo brags het gezigt der verlosfinge de harten dezer
menfchen in de hevig(te verwarringe .
De Zee
floeg hier fchrikkelyk , en dreigde het Schipder verlosfinge
to floopen .
Voorzigtigheid en gezag waren hier
geweken ; want elk brandde van verlangen om het tooneel
z-N*ner rampen to verlaten . Zy vieleo, gelyk eene vlugt
Arenden op eene kudde Schapen valt, in wedrwil van bet
gevaar, in het Scheepken neder . Bet Vaartuig was to
klein, om de ganfche menigte to omvatten ; men trok
des de zeilen op, en verwyderde zich van hec wrak . -Nu werd de iugt vervuld met een ang(tig gefchreeuw :
• neemt ons by u ! neen:t ons by u ! Zullen wy dan fter• ven! . . . ." Twee Jongelingen , met den doodfchrik op
het aangezigt, fprongen woedend de verlosten agter na,
dog verfmoorden in het petrel .
Intusfehen zeilden
myne Helden vast voort, met eene vragt, welke hun
dierbaarder was dan goud .
Eindelyk bruifchen zy ter Vlisfingfche haven in, de
geredde Zeelieden flappcn aan land, en kusfchen den Vaderlandfchen grond .
Wie is zy, die ginds al roepende door die menigte heenen dringt ? . . . Helaas !
het is Elize . . . . ach ! ongelukkige ! . . . Zy meende haaren
Man to ontmoeten ; en --- by is niet mcer ! -- Dat de
Hemel haar tot hulpe zy !
Menschlievendheid,
die, tot nog toe, van de tinnen des Hemels, de daaden
my-
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myner Helden befchouwd had, daalde nu neder, en flelde
aan hunne zielen bet aandoenelyke tafereel der nog overgeblevene voor . Kloekmoedigheid, altoos by g roo.
t o bedryven tegenwoordig, ftreek aan de zyde van Pius
neder, en fpreidde, door heimelyke aanblaazingen, een'
ed'len gloed op zyn gelaat . WY zullen ook de
overigen redden, de verlosfing moet volkomen wezen !
zeide dit Broederpaar, terwyl zy de zeilen uitfpanden,
en weder Zeewaarts kecrden .
. Nimmer, myn lieve
Broeder! gevoelde ik iets zoo wonderlyk, zei Pro")us ;
telkens koinen de traanen my in de oogen ; vooral, vaan.
veer ik aan dien ouden denk, then ik uit hec Schip droeg ;
by zag my aan, en zeide : „ God zal u zegenen, myn
Wend I" en by weende . Nimmer 7al ik dat aangezigt,
nimmer die woorden, vergeten!
Dit is de peerlykfte belooning onzer daaden, antwoordde Pius : dtt
tonne ons dat wy den wil der Godiicid doen, dat wy
onzen pligt betragten .
Zoo fpreekerde, zagen zy
de zon, in alle haare Majefteit, zich in het westerzout
verliezen ; zy vetwde de hooge duinen, die het Eiland
aan,dezen kant omringen, met het fchoonfte purper . De
ganfche Zee voor hun fcheen een louter vuur , dat zich
dartelend bewoog, tot dat de zon beneden de kim was,
en de Nagt de plaatze des daps nerving . --- Myne
Helden zeilden by den glass der farrcta , die aan het gewelf des Hemels hecrlyk fchitterden , zagtkens voort.
Duizend aandoeningen , die to fyn zyn, dan dat men haar
uitdrukke, gevoelden zy in hunne zielen . Somtyds zagen zy op naar den Hemel, en traanen van vreugde en
menschlievendheid vloeiden uit hunne oogen .
Eittdelyk kwamen zy by do bank . Zy hoorden niets daneen
zagt geklots der baaren , tegen de overblyffelen van het
Goede God ! zouden zy wel allen .omgekowrak .
men zyn ? riep Pius . Dog nauwlyks had by gefproken,
of by hoorde een flaauwe ftemme : „ komt herwaards,
,, Menschlievende Vrienden ! en verlost ons !"
Stele u gerusr, riepen de braave Broeders, ftelt u gerustl
wy zullen u, met de hulpe des Almagtigen, in veilige
haven brengen .
De fterke deining der Zee maakte
de nadering aan het wrak gevaarlyk ; dan, Moed en
Menschlievendheid overkomen alles ; men naderde ,
en hielp de ongelukkigen , kragte&oos van honger en
koude, uic h et wrak.
,, God zal u loosen!"
zei.

gog
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zeide een der verlosten, then de doodverw op bet ge.
laat lag. „ ja, God zal u loonen braave Mannen!
• gy hebt in my den vader van zeven moederlooze
• kinderen gered .
Ze zyn arm ; in welk cene
• elende zouden zy gedompeld gewecst zyn, indien ik
• hier geftorven ware! acn! . . . do enkele gedagte
• zelve is naar ! . . . God moet hec u . loonen !"
Wy hebben onzen pligt gedaan, zei Pius ; maar dank de
barmhartige Godheid, die u geholpen heeft!
Allen
waren zy vol vreugde, alien vol dankbaarheid „ Wy
• zouden," dus fpraken zy, „ het dagiichr niet meer
• aanfchouwd hebben ; de opkomende vloed had ons
• overftroomd ; aan u, weldaadige Mannen, zyn wy ons
• leven verfchuldigd!" zoo fpraken zy geduurig, tot
rcy de haven der veiligheid binnen zeilden .
De
Stedelingen, verlangend naar hunne komfte, flonden aan
Lien ingang der haven, en riepen : „ weest wellekoom,
• gy menschlievende Mannen! weest wellekoom, gy ver• losten!" zoo riepen de Scedelingen, en bragten de afgematte Zeelicden ter ruste .
Nu ftaarden grooten
en kleenen met verwonderinge en eerbied op myne Helden . Men noemde hen, de grootmoedige Verlosfers .
Groote God! dus borften de beide Broeders uit,
Groote God ! u danken wy ; onze poogingen zyn gelukt
laaten alle de Verlosten u dankbaar zyn!
Braave
Mannen ! gy waart de cer van zulk eene daad waardig!- .
Het Vaderland, en dit zal hunnen naam verceuwigen,
bet Vaderland, zoo edelmoedig in bet beloonen van
waaragtige deugden, fneed hunne naamen in duurzaam
Zilver, en fchonk hun doze Eeretekenen ter onftervelyke
gedagtenisfe ; op dat hunne laate Naneeven, door der
Vaderen glorie geprikkeld, niet minder grootmoedig zouden zyn .
Pius en Prohus begaven zich naar den
Tempel .
Geen fchitterende glorie deed het bezef
van den pligt verdwynen . Getroffen door een Hemelsch
ge noel, traden zy in hoc Heiligdom, en ftortten hunne
dankzeggingen nit voor God, den Behouder .
Uit
de diepten van hot gevaar, zoo fpraken zy, uit de diep .
ten van bet gevaar hebt gy ons op een veilige hoogre
gebragt, 8 Behouder der menfchen!
In uwe Mo .
geudheid alleen, hebben wy de zielen onzer broederen uic
de hand des Doods verlost! Wy danken u! zoo Lang wy
leeven zullen wy u danken !
Geef ons, in bet mid .
deq

DE SCHIPBREUK.

305
den der sere en der toejuichinge, onze nederigheid to beLaat 11,-t verloste volk fteeds gedenken
waaren !
can de hulpe van God den Behouder! ---- Wv_ danken
u ! . . . . Meer fpraken zy niet ; de traanen van Vreugde
en Godsvrugt braken hunne redenen af . Zy zagen nog
eens op naar den Hemel, en keerden huiswaards . - Hoe
beminnelyk is de deugd, waar zy ook wezen moge!--Dat de valfche Eerzugt vry gedenkzuileu ftigte voor de
Verwoesters der aarde ! Myne menschlievende Visfchers
zyn de waaragtige Helden ! - Dat dan altoos men4chlievendheid in onze Gewesten woone!
De Hemel
befcherme het Volk, dat de ftranden van Azia bezoekt,
om het heil van 't Vaderland to bevestigen !
Dat
zyne gunst de Nederlandfche Kielen door den Oceian
vergezelle ! zoo zullen de Eilanders juichen, terwyl de
Altaaren der Dankbaarheid rooken !
1 7Sp a0
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VIERDE PROEVE OVER DE KLEEDING DER VROUWEN, EX
DE VERSCHEIDE WYZEN, WAAR OP DE VROUWEN ZICII
IN 'T OOG DER MANNEN fEHAACLIK POOGEN TE MAAKEN .

(Overgenomen nit Dr . ALEXANDER'S Hisvory of Women .)

onze fchers der Kleeding in Europa berusten,
W vbylieten
then tyd, welken men gewoon is de Middel-

Eeuwen to noemen (*), en zullen deeze vervolgen ; eert
aanvang maakende met de dagen , die onze Eeuw maar
kort voorgingen . Wilden wy het beproeven eene nauwkeurige befchryving to teeven van de tegenwoordige
Kleederdragt in Europa, dit to beftaan zou bykans even
'c zelfde weezen als of wy de kleuren van den Kameleon
of de gedaante van een PROTEUS, zogten to treffen : die
beide veranderd zouden weezen, lang eer wy onze task
of hadden . Wy zullen ons, derhalven , to vreden hou .
den met eenige weinige algemeene waarneemingen, tea
aanziene van dit onderwerp.
Naar•
(*) Zie de Tweeds Proeve,hier boven, bl . 74,
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Naardemaal in Europa, de geest der Vrouwen door
mishandeling en verdrutcking niet gefnuikt of onderdrukt
wordt, is de zugc tot Opfchik, der Sexe zo eigen,
Reeds werkzaam gewecst zo veel de tydsonaftandigheden wilden gehengen . Wanneer het herleeven der Kunften en Weecenfchappen de zeden onzer Voorvaderen
begon to befchaaven, en nieuwe denkbeelden hervoortbragc ; wanneer de Koophandel nieuwe ttoffe tot fieraad aanboodc, kreeg de zugt cot Opcooy onder de Jufferfchap nieuwe kragten, en vervoerde haar zo verre, dat
zy, doof voor rede, niec overgehaald konden worden
om of ce zien van de fieraaden, welke zy noodig oordeelden, en ze kogten ter koste van haare agting en ten
bederf van haare middelen . Griekenland en Rome hadden
menigmaal onder dezelfde kwaal gezugc , en dikwyls
Wetten moeten vastftellen , orn de Kleederpragt to beteugelen : zodanige Wetten werden thans in Europa
noodzaaklyk. HENDRI1C DE IV, Koning van Frankryk,
liet 'er verfcheide uitgaan . Hy was, nogthans, de eerite Vorst niet, die tot dit middel de toevlugc nam
Zverfcheide Vorften, voor en na hem, kondigden Bevel .
fchriften af, die de grenzen bepaalden, waar toe elke
rang in de Kleeding mogt gaan .
Als wy in overweeging neemen, van hoe veel meer
waardye het geld in die dagen was dan tegenwoordig,
blykt het dat de Vrouwen toen kosclyker gekleed gin .
gen dan heden, waar over men ondertusfchen met zo
veel ophefs fchreeuwt. In de vyftiende Eeuwe droeg
LAURA, de beroemde Beminde van den niet min vermaarden PETRARCHA, een zilveren Kroontje op 't hoofd,
en hadt hec opgebonden hair met knoopen van Juwee .
len vercierd . „ Haare Kleeding," zegt de Leevenshefchryver van PETRARCHA, „ was kostlyk ; in 'c byzon„ der droeg zy zyden handfchoenen met goud geboord ."
Schoon, ten then dage de zyde zo fchaars was , dat
ten Pond voor bykans vier Ponden Sterling verkogt
wierd ; en geenen dan Edelen, die ftoffe mogten draagen . Vrouwen van minder rang droegen Kroontjes van
bloemen, en doschten zich voorts zo pragtig uit, als
haare omftandigheden gehengden, of de Wetten toelieten .
Het Toilet, zo wel als de zinlykheid en het gemak,
trolc een aanmerklyk voordeel van het Linnen, voorheea
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been als jets zeldzaams in EzLropa bekend, en nu ten algemeenen gebruike geworden : Kameryks . en Dundock,
maakte 'er welhaast cene verfraaij]ng van uit ; en,vervolgens bedagt men de Kanten , waar op de Vrouwen zich ,
zints dien tyd tot heden toe, zo zeer gefteld betoond
hebben . - De kunst, om zyde ftoffen to weeven, was
nu eene wyle bekend gev< cost ; doch die, om 'er Linten
van to vervaardigen, fchynt laater in zwang gekomen
deeze ondertusfchen zyn naderhand zo algemeen geworden, dat ze een gedeelte der Vrouwlyke Kleeding by
lieden van allcrleien rang uitmaaken . In 't Oosten
hadt men de Diamanten langen tyd gekend , en eenige
Eeuwen geleden waren ze ook in Europa ingcvoerd, maar
men was nod; onkundig om z e. t o flypen, daar zy in den
natuurlykcn (laac de heeft van den fchicterenden luister
niet vertoonen : dan men ontdekce eerlang de konst om
ze met diamante ftof to polysten . Alle deeze en eenige
andere vindingen , van minder belang, waren toevoegzels
tot de voorraad van Vrouwlyken Opfehik ; en maakten
dat de bezigheid aan bet Toilet, meer tyds en meer
fma aks dan voorheen vorderde.
Van de 'vyftiende Eeuwe tot den tegenwoordigen tyd,
heeft men de veranderingen, in de Kleeding der Vrouwen,
meer toe to fchryen aan de weifelingen der Mode, en de
verandering van Leden , dan aan nieuw bygekomene ftoffen ten opfchik diknftig . - Uit America heeft men bykans nicts daar toe dienftig gekreegen dan Vederen en Peltcryen : de laatstgemelde z)n, als de beste befchutmiddelen tegen de koude, in alle Noordfche Landen, van
onheuglyke tyden af, in gebruik geweest . Schoon ze
thans, under zagter Lugtftreeken, ingevoerd worden als
een ftuk van weclde : en cenige eene waardye bekomen
zo zeer van grilligheid afhangcnde als die van Diamanten en Paarlen .
Schoon het myn oogmerk niet is verflag to doen van
alle de vcranderingen in de Kleeding, zints de vyftiende
tot do t : ccnwooraige Eeuwe, kan ik nict voorby cene
aanmerkelyke omwenteling ten lien opzigte, onder het
Proteaorfchap van CROMWELL, op to tekenen . Men wi1& , zo men voorgaf, alles tot de oorfpronglyke eenvou .
digheid des eerfl`en Christendoms to rug brengen : en
voer, sneer yvers dan verftands betoonende, heftig uit tegen alles wat in de kleeding ; 't welk mecr kon doen dan
I I . DEEL . MENGELW. N O . .
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onze naaktheid dckken of tegen de koude befchutten . De
Vrouwen geraakten zo zeer in ongenade, dat men haar
alien Opfchik weigerde, de fchoonheden zelfs , door de
Natuui• verleend, nierkte men aan als misdaadige nadeelen voor de Bezicfters, en genoegzaam oin elk nauwgezet
Christen der zodanigen gezelfchap to doen fchuwen : als
ware het niet mogelyk 'c zelve by to woonen en niet to
zondigen . Men hoorde toen van de Predikftoelen, by
aanhoudenheid, voordraagen ; dat de Mensch in ionden
ontvangen en in ongeregcigheid gebooren , een flaaf van
.bet
Vlcesch is, tot by door den Geest wordt wedergebooren ; dat zyne infchiklykheid vuor de Vrou ;v.e bet
eerst zyn val bewerkt h .idt ; dat by derhalven zynen
room in zyne fehande niec moest zocken , of Lie bron zyns
hederfs minnen ; dat by niet moest trouwen uit genegenheid of om de Huwlyksgenoegens to finaaken ; maar alleen om hec getal der Heiligen to vermeerderen, enz .
Daar men dusdanige begrippen het Volk inboezemde,
werden de aandoeningen der Menschlykheid aangemerkt
als herkomftig van de ourfpronglyke Zonde, en men
fchuwde de fchoonheid als een werktuig in de hand des
Satans, om de zielen der Geloovigen to vangen en to bederven . De Vrouwen zelve werdcn door die befmetting
aangevallen , zetten haure Cieraaden ter zyde, en poogden een mishaagcnd voorkomen to verkrygen ; bykans
klom het tot dat toppunt van_ dwaasheid op, dat men alle Kleeding, als tot zonde verlokkend, verwierp . Een
Quakerinne, vervuld net dit geestdryvend begrip, en daar
door vervo,~rd , vertoonde zich in eene Kerk, waar
CRODZWELL zich bevondt, in lien flan waar in onze eerfte Moeder zich bevondt, eer zy een vygenblad ten
dekzel gehruikte, zeggende, dat zy dus ten teken aan
den Volke ftrekte .
Maar, dewyl de menschlyke driften, even als fpringveeren,met temeer gewelds in eene tegenftrydige rich ting
losbarften, naar gelange zy fterker gefpannen zyn geweest,
hadt de Hcrftclling keen ftand gegreepen, of al deeze
geestdryvery verdween, en Kleederpragt met losheid
van zeden g raakte meer in de mode, dan flofheid en
puritcinschgezindheid voorheen geweest waren . Vermaak
word de algemeene Afgod, en l\/linvermaak meest aangebeden . Eerlooze liefde kreeg de overhand, de Vrouw.
ly .
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lyke Deugd wankelde, en Gene geheele verbastering van
zeden was het deerlyk gevolg.
In elk Land, waar de Kleeding onder her beleid van
Smaak en Oordcel, ftaac, wordc dezelve derwyie geregeld, dat zy de fchoonheid der Vrouwlyke gcd lance niet
geheel bedekke, en ook niet geheel vertoone . Van deezen
algemeenen Regel wykt men nogthans to wede-~rzyden af.
In alle Landen hebben geestdryvende Priesters, oude
neuswyze Vrysters, en Vrouwen, die voor meer dan
gemeen hcilig wilden aangezien worden , zich zclven opgebaakerd als Egypti/che Mummies , en heftig uitgevaaren
tegen de ontblootmg der werelds-ezinden . In 't laatst
der veertiende Eeuwe vocr con Monnik van de Augustyner Orde, to Pavia, met zo veel geluks uit tegen to
Cieraaden toen in zwang, dat veele Mevrouwen, alien
opfchik verwerpende, met hec eenvoudig gewaad, 't
welk de Kloosterbroeder hun voorfchrcef , in 't openbaar verfcheenen . - Aan den anderen kant hebben Vrouwen van min ftrenge zeden , en openbaare Hoeren , alle betaamelykheid ter zyde genet .
Eenige Volken zyn in dic opzigt min kiesch dan andere. In den aanvang der jonrstafgeloopene Eeuwe kleedden zich de Juffrouwen to Venetie in zulke ligte en dun_
ne Rote, dat nict alleen de gedaante des lichaams maar
de kicur van 't vel ' .or gemaklyk doorheen gezien kon
worden : en'nog heden ten dage is de Kleeding der zedigfte Vrouwen aldaar weinig meet voegclyk dan die der Engelfche ligte Vrouwen, de hette der Lugtftreeke brengt
hier zeker hot haare toe . De Franfche Juferfchap is een
weinig min ligt van Kleeding dan de Italiaanfche : doch
zy laat zich, door de ligtvaardigheid van aart, ligter van
de eene tot de andere Mode vervoeren . In de veertiende Eeuwe verfchecnen zy half naakt op openbaare byeenkomften, en op de openbaare wandelplaatzen kwamen
zy zo zeer gelyl : aan de Mannen gekleed , dat men ze
van deezen nauwlyks kon onderkennen dan door de item
en de kleur . Terwyl in Spanje, waar de gcest der doolende Ridderfchappe nog niet geheel is uitgebluscht , eu
waar de Vrouwen , gevolglyk, nog iets overgehouden hebben van de Romaneske ftaatlykheid aan dezche eigen, de
Dames ons nauwlyks verwaardigen hair geheel gelaat
ontdektte vertoonen .
Schoon de Franfchen, heden ten dage , bet den ItaliaaX 2
nen
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nen afwinnen in het uitvinden van grillige cieraaden ,

fc1 ynen de Italiaanen voorheen des niet min beroemd geweest to zyn . PErRARCHA befchryft hunne kleeding van
zynen tyd in deczer voege . „ Wie kan hunne fcKoenen
• befchouwen met fcherp gepunte neuzen, zo lang dat
• zy tot de knie reiken ; hoofdcieraaden met vleugels
• daar aan , en bet hair in de gedaante van cen ftaart , de
• voorhoofden der Mannen omzet met de yvooren naal• den, waar mede Vrouwen het hair vastmaaken,"
Omtrent het begin der tegenwoordige Eeuwe, fchynt het
in Engeland een heerfchend gevoelen geworden to zyn , dat
de Natuur de Vrouwen to dik gemaakt hadt : om dit gewaand gebrek to voorkomen, voegde men de ltevigfte
walvischbeenen zeer digt in elkander , en vervaardigde de
Keurslyven, op dat de Juffrouwen niet krom of to dik
zouden worden . Op de helft dier Eeuwe , begon men
to ontdekken, dat, behalvcn de ongemaklykheid van
zulk cen prangend bedwang, 't zelve dikwyls de gebreken veroorzaakte, welke men bedoeld hadt to weeren .
Geneesheeren en Wysgeeren verl laarden 'er zich tegen ,
en de Keurslyven werden ter zyde gelegd, met zulk een
of keer , dat de Mode een geheel anderen keer nam . Wy
ontdekten dat onze Moeders het ftuk zeer verkeerd be .
greepen hadden, en dat de Natuur de middel der Vrouwen zo ruim niet gemaakt hadt als dezelve behoorde ;
de Juffrouwen verhielpen dic gebrek zo wet, dat elke
Juffrouw, oud en jong, het voorkomen eener zwanecere
hadt : Binnen den of twaalf jaaren begon de Mode weder in een ander uiterften to loopen , en dunne middels
hieldt men voor zo groot eene fraayheid van leest , dat
de Juffrouwen alle moeite aanwendden, om , tegen bet
geen de Grootmoeders gedaan hadden, aan to werken .
Dusdanig z y n in de laatfte vyftig jaaren de lotgevallen van der Vrouwen niiddel geweest, die van de Borst
en Schouders loopen niet min in 't oog . Omtrent den
aanvang deezer Eeuwe was het voor eene Dame hoogst
onhetaamelyk twee duimen beneden den hals bloot to
weezen ; omtrent het midden was zy in den eerften fmaak
gekleed, die het grootfte gedeelte van Borst en Schouderen bloot droeg ; eenige jaaren laater zag men alle
Vrouwen,van welk eenftaat ook, tot de kin toe ingebaakerd : thans begint de Mode weder to wisfelen, de bloote boezem en fchouders vertoo1en zich op ni <euw .
Reeds
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Reeds hebben wy opgemerkt, dat in a11e Landen de
Vrouwen byzonder bezorgd geweest zyn omtrent haar
Hoofdhulzel, dit is, by ons, cen fluk van zo veel aanbelangs en zorgs, dat de floffen daar toe gebraikt, en de
veranderingen , die daar in plaats gegreepen hebben, alle
befchryving to boven gaan . Wy zullen 'er, in 't algp.
meen, enkel dit van zeggen, dat het Hoofdtooizel der
Dames, heden ten dage, zeer veel overeenkomsts heefc
met dat der Jufferfchappe in oud Rome : en uit zo veel
wol, valsch hair, pomade, poeder, fpelden, krullen,
linten, en ftrikken beftaat, dat het Hoofd eener heden •
daagfche wel opgefchikte Dame, als zy overeinde flaat ,
doorgaans jets meer dan eene derde van haare geheele
hoogte uitmaakt .
AANMERKINGEN OVER DE VERKEERING,EN IIET ONDERHOUD
IN DEZELVE.

Naar bet Engelsch.
en der grootie verligtingen onder den last en de zwaarighedcn
des leevens, is bet Vermaak en de Uitfpanning, in de Verkeering met dnze Medemenfchen to vinden . Deeze vermeerdert
de tafelgeneugte, welke zonder die faus enkel zinlyk zoude weezen ; zy veroorzaakt cene aangenaame tusfchenpooze en afwisfc .
ling van onze ernftiger en bepaalder bezigheden . Zy verwekt eene onderlinge begeerte om to behaagen, kweekt goedaartigheid,
vriendfchap, en omganglykheid aan, zy fcherpt bet vernuft, oefent het geheugen, en lokt, op eene bevallige wyze, alle de vermogens der verbeeldingskr gt en retie uit.
Ware het noodig eene bepaaling to geeven van 't geen wy
door Verkeering verftaan, dezelve zou befchreeven mogen worden
ais eene onderlinge mededeeling van onze gedagten, over huisly.
1w, fi~aatkundige, en geleerde onderwerpen ; want dit zyn do
ftukken, waar toe CICCRO bet Onderhoud in de Gezelfchappen
wil bepaald hebben . Van bier is het, dat alleen, in befchaafde
Landen, onder bet geletterd en welopgevoed deel des Mensch .
dnms, een Ommegang kan hand grypen, die den . naam van Verkeering verdient . Op de vergastende byeenkomften der Wilden ,
karl het onderwerp des Gefpreks weinig anders weezen, dan het
ophaalen van de voordallen der jagtprtye, of de gebeurtenisfen
eons invals, eens gevegts of eener verdeediginge . Onder lieden,
by trelken de Kunften en Weetenfchappen gerin£e vorderingen gemaakt hebben, moet de lying des Gefpiekken zeer bekiompen
X 3
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weezen . Zelfs in zeer hefchaafde Staaten, kan niemand, in eenen
eigenlyken zin liens woords , Verkeering hebben , dan zy, die
gelukkig genoeg waren van Cone goede opvoediq to genieten,
wier denkbeelden ae,heeven zyn boven de dagelykfche zorgen en
najaagingen deezes leevens, c'ie hunne zielen uitgebreid hebben,
door leezen, door gezelfchappen by to woonen, en door reizen .
Hoe incer eon niensch weec, hoe meet by gezien heeft, hoe verfcheideoer en uitgeftrekter zyne weetg , eligheid, zyne berigtnee.
min, en kunde van menschlyke zaaken words : en hoe by beter
in &at is om ee .i gezelfchap to verm~aken en to verleevendigen.
Als men de verhaalen leest van opmerkende Reizigers, door
Landen , wiiar nien weinig kennis heeft van Weetenfchappen en
Letteien, en wa r, door de verdorvenheid van bet Staatsbeftuur,
de can i igt der Ingezetenen afgetrokken wordt van de Landszaaken , moec men zich bedroeven over den kwynenden en lustloozen
ftaat der gezel'ig_~ byeenkomften . Al bet genot des Gezelfchaps
fchynt looter zinlyk, De Zin •i en alle-, n worden opgewekt en voldaan, bet Verttand en de Verbeelding kryge i geen deel . Noch
wyn noch koffy kan bun verleevendigfn : deeze kan• hun peene
kldaiheid van bevatting fchenken, orn dat zy geese ftoffe hebben
ow op to denkun : de ander bun niet fpraakzaain maaken : dewyl
zy nien to zeggcn hebben . 't Is vernederend , bet is verdrietig ,
's Menfchcn re .te zo vernederd en bykans op een pelf gebragt to
zien im t de dier'yke natuur .
Under h :t le •z ,-n van .die twee fchoone Sclhilderyon der Griek .
fche Ze .ien, de Banketten van PLATO oil xtasioPxoN, heb ik my
dikwyls verwonderd , dat zo bcfchaafd en geleerd een Volk als do
Griek' n , ja dat een gezelfchap van Wysgeeren, om zich to vermaake , i , genoodzaakt waren de tnevlugt to neemen tot de onbefch •i amd . en huicenfpoorigheden van potze'naakers , de onnateurlyke gedaancen en houdi .g<-;a van zingende Jongens en dansfende
M_i,ies . Noathans vindci ivy, dat dit cen algemeen gebruik was
to Athen° . Hier op wordt gedoeld in bet Banket van PLATO en
x . vorxo v ; drie van de voorn .iamfte Chara&ers zyn PHILIPPUS con
foort van p , tzenaa'.er, ceu zing-nd en dansfend Meisle,en een
.Ca Volk zo
Junkie, d'e op de fl,Ct fpee't . Indie •i men, onder (
fcaaafi als de Grieken , zo jammerhartige hehulpzels als deeze
bd
noodig hadt ow een geze fchap ;e verlustigen, en deeze zelfs bezigde aan de tafels van . Wysgeeren , moot hot ons minder bevreem .
den, dat men ze z'i zeer z gt, waar Kunften en Weetenfchappen
ilegts geringe vorderingen geweakt hadden . Elk weet hoe noodig
eon Hotnar en Dwerg, veele Eeuwen Lang, gerekend word aan
alie groote tafe,s van bet Ce •l endaagsch Europa : tot zo laat zelfs
als de regeering van CAR, : DEN I,Koning van Engeland ; dewyl
in dien tyd Mlle gemaadgde en verltindig e lieden, de grommige en
verregaande gets, eogheid des Aardsbisfchops LAUD, tegen den inaalc;chew ArCO,r, ten hooglten w,aakten .
In L;a .dcn , waar ci ;; onderyerperi der G'efprekkgn no&, fchaar-

fch2

OVER DE VERKEERINL

3hi

*her zyn, zwygt het Gezelfchap geheel, of neemt de toevlugt tot
veeletlei Spelen van vernuft of geval, om verdrietiyke kwyning to verdryven, en de aandagt wakker to h ouden . L A LOUBERE verhaalt
ous , dat de Siammers hunne zugt tot bet fpel zo verre laaten
gaan , dat zy, aan den kans van den dobbelfteen , niet alleen hunno hezittingen m ; ar ook hunne vryhci :i waagen , en, ondanks
hunne iterke geneigdheid tot hunne Viouwen en Kinderen, ook
derzelver vryheid daar van laaten of hangen . TACITUS verhaalt
van de Oude Germaanen, dat zy even zo aan 't fpel waxen overgegeeven, en 't zelfde wordt ons door RonERTsoN, en anderen,berigt, van verfcheide Volken in America . De lnwoonders, dier
Landen, waar bet Ryksbeftuur op geen b ;llyken voet ingerigt,
of de Maatfchappy nog gehrekkig is, vin den zich gedrongen
ow do toevlugt to neemen tot deeze heillooze middelen om zich
to vertnaaken en bezig to itouden , uit bet zelfde beginzel 't
geen een Franschman, eon Engelschman, eon Hollander aanzet
ow een avond to flyton in den Schouwburg, ipp de Opera, of is
een Gezelfchap, waar men viy en bedaard over huislyke . ftaatsen letterkundige zaaken fpreekt .
Schoon bet lang aanhieldt, en 'er eenige Eeuwen verliepen,
eer de Weetenfchappen en de befchaafde Letteren eenigen opgang in Rome gemaakt hadden, vinden wy, egter , niet opgetekend, dat dit verftandig en tot ftrengheid neigend Volk bet noodig vondt de toevlugt to neemen tot de derderflyke middelen,
hier boven vermeld, om de verdrietlykheid des leevens to verbannen, en bet ledig tuim van einftige bezigheid op to vullen .
Zy fchynen hunne vermaiken en genietingen gezogt to hebben
in do eigenlyke pligten, die een Menscli voegen . Staande bet
tydperk hunner Dapperheid, flaw do Landbouw, de Vryheid en
bet maaken van vermeesteringeta hun geheele aandagt in. Wan
neer deeze gelukkige tyden veritreeken waxen, wanneer beer .
fchappy en weelde buitenfpoorigheid en misdryf medebragten,
en bet Volk zich vermaakte in de Spelen van verfcheideneilei
aatt, handelde men nogthans aan de tafels der hafchaafdften en
bestopgevoedilen over letter kundige onderwetpen . Van ATTICUS
vinden wy opgetekend, dat by niemand by zich toeliet den avondmaaltyd to houden, dan die verniaak kon fcheppen in bet hooren leezen van een Dichtftuk, e-n Zedelyk Vertcog, of eenig
ander ftukje : by pLINIUS den j7ongen was bet nog eene beftendige
gewoonte, ow, onder bet avondmaal,met zyneVrouwe en eenige
weinige Vrienden, zich to verlustigen, met het hooren leezen
van eenig Letterkundig oprtel . Deeze gewoonte is zeer verfchil .
lend van do onze , maar % erdient zy 'er niet hoven gefteld to wor .
den? En wanneer bet dagelyks nieuws afgehandeld is, wanneer een
rezelfchap geen voorraad meet heeft van jok of etnst , is dan een
Zediyk Tooueelfpel, eene Gefchiedenis, geen borer hulpmiddel
oln de verveeling to verbannen, dan de ftilzwygence, n :etsbeduid :;nde, ca altoos op 't zelfde uitkowende SpeeltaFel otn aan deztilX 4
Ve
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ve geen erger naam to geeven ? In de daad, wy verwydeken enq

nooit verder van vermaak, dan wanneer wy genietingen najaagen,
waar in noch hat verftand, noch de verbeelding, noch bet hatt
deal neetnt.
Wat de kunst der Verkeeringe betreft, deeze fchynt geleegen
in nooit eenig onderwerp uit to putten , of 'er to long op ftil to
fjaan ; in 't zelve van den besten kant en in t fterkfte licht to vertoonen, veel eer dan 'er alles van to zeggen ; en 'er liever de
kragtigfte trekken van op to geeven dan tot de kleinfte byzonderheden to komen . Hat overige van bet Gezelfchap moet toegeftaan
worden, deal in bet onclerhoud to neemen, ja men moet bet dear
toe als uitnoodigen . Menfchen van verltand en goede zeden komen by elkaoder, niet vervuld met de aauttootlyke begeerte om
nit to fchitteren, om geestig en fteekelig to zyn, of om langwylige
en verveelende aanfpraaken en verhandelingen to doen, maar om
underling to verkeeren en to fpreeken : en hier toe behooren voor .
naamlyk, eenvoudigheid, zedigheid, weetlust, bet doen van gqpaste vraagen, 't geeven van onderrigting, }Torte verhaalen, juiste
en ophelderende aanmerkingen . Verre zyn van zulke ongemaakte
en aanlokkende byeenkomflen, alle luidrugtige en gefchreeuwmaa.
kende vrolykheden ; bet ydel pochen op geboorte, verdienften,
en middelen ; her verveelend fpreeken van onszelven, van onze
wel gelukte aanflagen , of to leurftellingen ; de gefchiedenis van
onze aandoeningen,'ziekten en herftellingen . Niets dan byzonde .
re, Vriendfchapsverbintenls kan alle beuzelpraat gedoogen ; en zy
maakt alleen hat onderhoud uit van onkundigen en laage zielen .
Niettegenftaande hot gevoelen van zommige ftrenge en verregaande Zedekundigen, mag zelfs bet boertige, bet hekelende, bet
beftrafl'ende, zomtyds in do Verkeering geduld worden . DeSparuanfche Wetgeever zelve keurde dit bedwang van onvoeglyke en
flegte daaden goad : want wy leezen , dat bet hoofdonderwerp der
Verkeering zyner Medeburgeren beftondt in hat pryzen van goede
en braave bedryven, of hot laaken van flegte ftukken : dit gefchiedde met geestigheid en op eene aartlge wyze, gefchikt, om, zonder aanfloot to geeven, to befhaffen en to verbeteren. Deeze
kiestheid narn men in agt, ten opzigte van de aanweezenden . De
afweezige ilegten werden met min omzigtigheids bejegend . En
voorwaar, de he(tratbng van den onbefchoften, den ondeugenden, den misdaadigen, is eene ingewikkelde goedkeuring en loffpraake der geenen die een tegenovergefteld Cbara&er hebben, bet
is een flerk bedwclng, om niet tot ondeugd over to hellen, to hooren dat de zodanigen, die daar aan verflaafd zyn , naar verdienfen
met haatlyke Ideuren worden afgefchilderd . Onze natuurlyke wederzin en affchrik daar van wordt verfterkt door onze zamenftemming met de berispers, en wy fchroomen in het zelfde onvoordeeJig en fmaadlyk licht geuteld to worden .
Een der aangenaamfte flukken des Ondeihouds zyn verhaalen
van rnerkwaardige deaden van gmooto en d ; ;orlugtige Perfoonadiean ;
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dien ; van die hunnen Vaderlande dienst gedaan, of de belangea
des Menschdoms behaitigd hebben door hunne Deugden en heilzaame Verrigtingen . Zodanig was de School, waar in, onder
een' foberen maaltyd, de Spartaanfche Burgers, opgekweekt werden tot goede Zeden , en Vaderlandliefde . De gezegden, bet
beleid, de daaden, de Charafters, in bet gefprek voorgetteld,
maakten een dieper indruk op de Toehoorders, dan de onderwyy
zende ftyl van een beredeneerd Vertoog.
De groote vorderingen, welke wy gemaakt hebben in Kunften,
Weetenfchappen en Letteren, breiden den kring van'hedendaagfehe Verkeeting zeer wyd uit. Wy paan niet alleen bet oog op
de Deugden en Gebreken van onzen eigei~ tyd ; maar van alle eeu•
wen . Behalven de ernsthaftiger gedeelten der Weetenfohappen,
trekken duizenden van aangelegene of vermaakende flukken onze
aandagt, om ons leevend en wakker to bouden, de onvermydelyke
onrusten en bekommernisfen to verzagten en to verzetten .
Kn daar wy zulke onuitputbaire bronnen van Gefprek hebben,
hoe kunnen wy dan zo verkeei d , zo ondankhaar, onszelven aaa
bet fchandelyk en verderflyk Spel overgeeven, onze gezondheid
krenken, onzen aart vergiftigen, once middelen in de waagfchaat
ltellen, on, door een kwaad voorbeeld, onze Vrouwen, onze
Zoons, ooze Dogters verleiden . Zeker deeze fchandvolle en vernielende drift bolt tot zulk een uiterilen, dat, zo ze niet geiluis
worde, de jammerlykfte gevolgen daar van to dugten ftaan .
Schoon een Verteller con verveelend en fmaakloos Character is,
ffrekt nogthans eene gebeurtcnis,met geest en fmaak verteld, dikwyls tot een zeer verleevendigend en aangenaam onderhoud . Dezelve moet niet tang weezen, tot geene noodlooze kleinigheden
komen , en de Vethaakr veel cer fchynen zyne vertelling te Wilton
bekorten dan uit to rekken .
Ken Verteller moet desgelyks een goed geheugen bezitteh
raiet zo zeer op dat by niet van zyn ftuk afraake of daar in
feeken blyve, (fchoon dit zeker belachlyk genoeg zou weezen)
dan wet om zich to kunnen herinneren of by met dezelfde gefchiedenis hot zelfde Gezelfchap voorheen niet onderhouden hebbe . Het is twyfelagtig of de nieuwheid en zonderlingheid van
een verhaal, of de wyze van 't zelve op to disfchen, de voornaamile verdienften daar van ontmoete . De Koninglyke Majefteit zelve kon niet to wege brengen, dat Hovelingen, (wier
hoofdwerk gezegd wordt vleiery to weezen , en alzins betoonen
geene gevoeligheid to bezitten,) zich verpynigden om de dikwyls herhaalde vertellingen van . C REL DEN II, Koning van Engeland,aan to hooren, die, nogthans, zo men wit, de gaaf van
vertellen in eene uitfteekende maate bezat . Bisfchop B U R N E T
tekent van then Vursc op : „ Hy verhaalde bet gebeurde, in
• zyne bajlingfchap, op eene bevallige wyze ; doch zo dikwyls
• en zo langdraadig, dat bet alien, die tang gewoon waren by
• lkew to verkeeren, ten rliter$en verveelde, weshalven zyook,
,, als
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als by, aan deeze gefchiedenisfen begon, doorgaans vertrokken :
dikwys begon by liet verhaal in een vol gezelfchap ; dock hadt,
wanneer by eindigde, doorgaans niet meer dan vier of vyf Perfoonen meer by zich ; dit lokte een fcherpe kwinkflag uit den
mond van wILMOt, Graaf van Rochester ; by betuigde, verwon-

decd te flaan, dat een Man, die zulk een goed geheugen bezat, on
dezelfde Gefchiedenis, zonder de mime omfiandigheid over to
„ flaan, to herhaalen, zich niet kon herinneren , dat by dezelve aan
, ; dezelfile Perfoonen den voorgaanden dag verhaald hadt ."

DE DICHTER IAN DE LIEFDE .

D oe Liefde, doe uw vuur in mynen boezem dalen!

Ontvonk gy myne Ziel door uwen heeten gloed !
Neen, neen ; verblind myn oog niet door uw gloPnde flralen!
Wyk liefde, wyk altoes, wyk uit myn zwak gemoed!

Dan, ach! wat heete vlam ontvonkt my 't jeugdig bloed? . . .
Zyt gy 't, 6 Poezy ! --- nu kent myn vreugd geen palen !
Maar wat baat toch de kunst a1s 't hart geen Liefde voed?
Doe Liefde, doe uw vuur in mynen boezem dalen!

'k Zal, wen gy my belonkt, weer ruimer adem halen.
Dan zing ik u ter eer by uwen fchoonen fl:oet !
Met bloempjes van myn kunst zal ik uw gunst betalen .
Ontvonk gy myne Ziel door uwen heeten gloed!

Maar , - by , lien gy fteeds Iaaft met uw verleidend zoet,
Ziet menigwerf zyn Ziel van 't fpoor der Rede dwalen ;
Dan word dat Ambrozyn verkeert in bitter roet. -

Been, neen ; verblind myn oog niet door dw gloinde flralen!

De fchoonfte Kunstgodes zal myne borst verflalen ;
Dan is bet al `vergeefsch, 6 Liefde, wat gy doet .
Wen Dichtkunst my befchut, kan myn triumf niet falen .
Wyk Liefde, wyk altoos, wyk uit myn zwak gemoed!
Docb,
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Doch , wat zie ik ? . . . . cen beeld ! . . . d L iefde! ik kusch uw voet. .,
Houd op ; het is genoeg die fchoone of to malen .
Op 't zien van Filils beeld ontzinkt my al 'e moed .
Gy overwint, ik zie 't, niets kan uw rnagt bepalen!
Doe Liefde, doe uw vuur . . .
'779 .

OP HET VERONGELUKK$N
VAN DEN WEL ED. BEER

F.

H.

S E R V A

Kapitein op 's Lands

Schip

van

Oorlog

T,

de Bellona.

Op den zelfden dag als zyn Wel Ed . tot een
grooter Schip bevorderd was .
Hoe na het ongeluk aan voorfpoed is belend
Stelt ons het aklig lot van Held S E R V A_T voor oogen :
De zelfde-dag, die hem in aanzien zag verhoogen,
Ziet hem verzwolgen en bet rustloos element.
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MENGELYWERIB,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANMERKINGEN OVER DE ONVERSCHILLICHEID IN BET
WAARNEEMEN VAN DE GROOTE PLI( :TEN ONS DOOR DEN
GODSDIENST VOORGESCHREEVEN .
Naar bet Engelsch .

Welzalig zy, die 's Lee yens kronkel pain
Poor 't alLiend oog eprechrelyk betr,eden,
En dus in 't (poor van 's Heeren Wetten gaan :
Welzalig z7, die, waakzaam in hun fchreden,
Zyn wys bevel zieivaardig gadefLan ;
Met al hun hart zich aan zyn' dienst befteden!

LADS DEQ, SALUS POPULO.

W

elke ongeryymdheden 'er ook mogen ontftaan uit het
ingebeelde vuur der verwilderde Geestdryverye,
en hoe zeer dezelve to laaken is, mogen wy wel in
twyfel trekken, of een tegenovergefteld uiterfle van
Koelheid en Onverfchllligheid in den Godsdienst, voor
't mensehlyk hart niec van even fchadelyke zo geen
fchadelyker gevolgen vergezeld gaar ? De geest der Ridderfchappe in vroegere dagen, fchoon aanleidelvk tot
veele dwaaze en bysterzinnige onderneemingen , diende ,
nogthans, tot bet ontvonkcn van waare dapperheid ;
daar dezelve grootmoediuheid en veragting van gevaar
kweekte ; hoedanighedtn, die grooten dienst decden als
zy ter rechte plants en tyd werden to work gefteld . Tot
de edelaartigfte hetoonmgen van onze bekwaamheden,
waar toe wy in fiat zyn , zullen wy , in welke gevallen
wy ons ingewikkeld mogen vinden , nict komen zonder
dat zekere Gcestdrift ons ohwekke en aanporre, en die
gevoelens , die gemoedsaandocningen , welke ftrekken
tot verheffing der Menschlyke Na mur, fchoon zy ons
Y
1 1 . DEEL . MIENCELW . N O . 8 .
dik-
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dikwyls mogen aanzetten tot onderneemingen die onze
kragten to boven gaan, zullen, egter, ons wederhouden van to kort to fchieten, en, door zorglooze Onverfchilligheid, het grootfle gedeelte to verliezen van dac
vermogen 't welk wy met de daad bezitten en kunnen
to werk ftellen .
Hoe algemeen is bet, dat de zodanigen, die helyden ,
en misfchien in opregten gemoede belyden , den Christlyken Godsdienst to gelooven, bekennen, dat zy hun leeven nict inrigten mar den heiligen reel van gedrag in
deeze Deugdvorderende Leere voorgefchreeven . „ Ik
• hoop," zeggen zy „ dat ik niet fchuldig flaa aan
• groove en fchreeuwende misdryven ; doch de gewoonten der Wereld , do Eeuw, waar in wy leeven, dul• ten
• den niet dat ik my , in alles , naar die eng bepaalende
• voorfchriften, voege. - Ik weet, deeze leeftrant is
• de rechte niet . - Ik weet , dat ik aan de wereld ge_
• hegt ben . - Ik weet, dat ik geen tyd kan uickoopen
• om op myn zedelyken ftaat met ernst to dens en , of
• tot bet betragten van de veelvuldige Pligten waar toe
„ de Godsdienst my roept .
Maar ik weet niet,
Ik kan dic niet veranderen,
• hoe zulks bykome .
• of hier op eene betere fchikking maaken ."
In
deezer voege geeven zy zich koel en eenigzins vernoegd
met hun ftaat over, aan een Reeds rondloopenden tiring
Van vermaaken en laagheid van character ; met ddn
woord, aan eerie Leevenswyze, welkc ik vrees zo nadeelig to zyn voor hun geluk hier on hier namaals, als
het pleegen van enkele misdryven op bet enkel aandenken waar van zy zouden zidderen en beeven . De heb.
belyke verwaarloozing van alles wat hot gewigtigfte is,
van Kinderen, Vrienden , Dienscbooden , Mcdemenfchen,
Armen, van 'c geen zy aan GOD en hunne eigene Ziel
verfchuldigd zyn , merken zy aan als eene zeer verfchoonbaare kleinigheid, en ftellen zich to vrede met de heerfchende gewoonte der Eeuwe de fchuld to geeven.
Indien een hedendaagfche Dame van de eerfte Mode
rekenfchap wierd afgevorderd wegens bet gebruik dat
zy van haaren tyd maakt, verbeeld ik my zou haare
verantwoording omtrent op deezen zin uitloopen . „ Ik
• lean, gy weec het, niet leeven als of ik buicen de we• reld was, of anders doen dan elk een doet . - 's A„ vonds gaan wy laat na bed, en wy ftaan gevolglyk laat
„ op
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op .
Ik heb nauwlyks ontbeeten of de Morgenbezoeken neemen ecnen aanvang ; het kappcn, en
vie kan zich anders vertoonen, neemt veel tyds
weg ; 'er zal eene verkooping weezen, de goederen
moet ik gaan zien, of, voor myne gezondheid, cene
wandeling, een korce vifite, afleggen . De voormiddag is befteed . De naamiddag wordt van geen betekenis .
Vie kan nalaaten nu eens na Schouw .
burg , dan eens na de Opera to gaan .
Voorts
zyn de avonden bezet met Spcelpartyen, met bet bywoonen van vaste Asfeniblees .
Bedenk wat tyd
my zou overfchiecen om dat geen to verrigten, 'c
welk men Huislyke-pligten noemt .
Gy fpreekt
van pligten aan Vrienden verfchuldigd, en hec genoc
der Vriendfchap . Helaas ! ik heb, buiten eenige
k orte morgenbezoeken , geen oogenblik om myne
Vrienden en Vriendinnen anders tc zien dan in groate
gezelfchappen .
Vat de verkeering met myq
Man betreft , wy bejegenen elkander altoos zeer
heusch ; doch hebben bet beiden to druk om veel
tyds zamen to Ilyten .
Myne Dogters heb ik
eene Franfche Gouvernante, en daarcnboven de noodige
Meesters, gegecven . Wat kan ik meer voor haar doen ?
Gy fpreekt van het onderwyzen myner Dienscbooden, doch ik heb geen tyd om my zelve to oefeuen, veel min nog kan ik my met lets van lien aart
voor bun belasten,
lk gaa , indien bet zo
fchikt, Zondags eens ter Kerke, en laat 'er cenige
van myne Dienstbooden gaan : neemen zy het Been de
Leeraar zegt niet ter harte, wat kan ik bet helpen ?
Wat het Huishouden betreft, dit laac ik aan
de Huishoudfler over, en kan, wanneer ik gezelfchap
zal opwagten, bezwaarlyk een kwarticr tyds vinden
om de lyst na to zien , en dus voor to komen dat 'er
niets verkeerds en ouderwers to voorfchyn gcbragc
worde .
Wat de Christlyke pligt van Liefdaadigheid betreft, ik verzeker u, ik ben den armen niet
ongenegen, (want fchoon ik veel noodig heb tot myne kleeding, tot fpeelgeld, enz) zal ik niec nalaaten,
als my een eleedige ontnroec, hem een aalmoes to
geeven .
Gy zegt dat ik de armen moest opzoeken , nagaan in welke omflandigheden zy zich bevinden, en kennis maaken met de behoeftigen ronds .
Y 2
„ 0111
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• om my, om dus de beste middelen to beraamen tot
• het redden der ongelukkigen, en om die kunnen wer-

„ ken aan den arbeid to helpen . Doch dic veronder• ftelt meer tyds en gelds , dan ik heb of kan befteeden .
•
Ik had gedagt in den Zomer meer tyds to zul• len vinden ; maar, behalven dat wy meest altoos laat
• na buiten gaan, brengen wy een gedeelce van den Zo• mer door by deeze en geenen ; die wy, op ons eigen
• Buiten gekomen, weder opwagten, en wie kan by een
• ander gelogeerd leeven naar zyn eigen zin?
• Wie kan, Vrienden hebbende, zich ontflaagen agten
• om hun alien vermaak aan to doen? De Zomer is om,
„ eer ik het weet . De afwisfelende gezelfchappen maaken het anders eenzelvig landleeven kort ."
ken
• Zo luidt de rekenfchap, welke gy geeft van den tyd,
u gefchonken om u gereed to maaken en toe to rusten
tot de Eeuwigheid!
En nogthans gelooft gy in de
onfterflykheid der Ziele, in toekomende belooningen en
ftraffen . Vraag nu uw eigen hart, welke belooningen
gy verdient ?
of om welk eene foort van Geluk
to genieten gy u voorbereid hebt? Welke van die bekwaamheden of aandoeningen, die men verondertellen
mag, dat de Hemel voldoening zal fchenken, zyn door
u aangekweekt en verbecerd ? Indien, in de andere Wereld, de fchatkamers der kennisfe voor u zullen ont .
flooten worden, heb : gy dien dorst na weetenfchap,
dien fmaak in de waarheid bewaard, welken gy nu les .
fchen en voldoen kunt,door onophoudelyke vordering?
Indien, in hot gezelfchap der Heiligen, hier boven , de zuiverfte goedwilligheid en hartlykfte liefde
uwe gelukzaligheid zal uitmaaken , waar is het hart,
gefchikt om deeze vermaaklyke wederkeerige genegen .
held to genieten ? Is hec uwe geoefend en uitgebreid,
ftaande den tyd uwer voorbereidinge, om in 't zeive
edelmoedige vriendfchap to kweeken, onderlinge genegenheid to betoonen, of, door de vereeniging van hart en
ziel, die vermengde uitoefening van volmaakte vriendfchap en onuitfpreeklyke tederheid , welke hot naast komt
aan de volmaaktheid, en plaats vindt tusfchen nauwverknogte Egtgenooten ?
Helaas ! gy voelde nauwlyks dat gy een hart in uwen boezem droeg, uitgenomen in die oogenblikken, wanneer het van hoogmoed
zwol, of van ydelzinnigbeid klopte .
Hebt gy uwe
Gods-
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Godsvrugt en Dankbaarheid, jegens den Oorfprong alles
goeds, geoefend en verfterkt, door geduurige ]of- en
dankzeggingen ? Of deeze voedzel verfchaft met ernstig
overdenken, en ftil bewonderen van alles wat GOD voor
ons gedaan heeft, tot dat de getroffe ziel in erkentlyke
betuigingen uitbarst ?
1k vrees , het was cer welvoeglykheid dan Godsdienftigheid, welke u, eens ter
week, ter plaatze der openbaare Godsdienstoefening
deedt opgaan, -- en voor het overige van de geheele
week, hebt gy uwe gedagten met zulke gansch andere
overleggingen bezig gehouden, en uw tyd derwyze aan
andere onderwerpen befteed, dat het denkbeeld van
coo, den Beheerfcher des Heelals , u zelden to binnen
kwam : endaog,lsena mrustvefod
rend denkbeeld, eer een voorwerp van fchrik dan van
vreugde. Hoe zal dan eene ziel, zo koel omtrent alles
wat hefde tot GOD mag heeten, zo geheel leedig van alles, behalven kinderagtige najaagingen, in ftaat weezen
om zich to verheffen en uit to breiden tot eene vatbaarheid voor 't genot der hemelfche zegeningen, op welke
wy, volgens gronden der Openbaaringe, mogen hoopen, in eene onmiddelyker befchouwing der Godlyke
tegenwoordigheid , in eene volkomener bevatting der
Voimaaktheden onzes Scheppers , en hec uitftorten onzer hartlykfte dank- en lofzeggingen voor zynen throon ?
Welk een leeven hebt gy geleid, om u tot zulk eene
oonfterflykheid toe to rusten ?
En durft gy met cen verfmaadend oog nederzien op
de zodanigen, die, door eene flerke driftvervocring of
ecn zamenloop van ongelukkige omftandigheden , tot het
pleegen van groote Misdryven vervallen zyn ? Durft gy
tot uw eigen hart van vrede fpreeken , om dat gy door
cen gunftiger lot voor dezelve bewaard gebleeven zyt?
't Is, het blyve, verre van my, dat ik de fchriklvkheid
der wanbedryven zou willen verminderen : dock, daar
de verzoekingen tot dezelve maar zelden voorkomen ,
en dewyl de verzoekingen, tot verzuim en onverfchillig .
heid in pligtsbetragting, ons ten alien dage omringen,
rnoet dit ons noodzaaklyk opwekken om eenige overrekening to maaken, ten opzigte van de evenredigheid tusfchen zulk eene he ;bbelyke verwaarloozing van alles wat
goed is, en het bedryvcn van enkele fnoode ftukken ;
tusfchen bet verkwisten van ons geheele leeven, in 'c
Y 3
Been
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geen men verkeerd onfchuldig vermaak noemt, en het
fchandvlekken van 'c zelve door fchennisfen, die de
Maatfchappy meer ontrusten, fchoon zy die misfchien
mincer benadeelen .
floe verbaazend groot is bet verfchil tusfchen de
verregaande verwaarloozing en zelfsinwilliging van zulke
Naam-Christenen, en de tegenovergeftelde ftrengheden
en zelfplaagingen, die zommigen zich verbeeld hebben
verdienstlyk to weezen ! Tusfchen hec leeven eens
Kloosterbroeders, die alle de hoetedoeningen zyns Ordes waarneemt, 'er vrywillige lyfskwelladien byvoegende, en van hem, die zyne dagen in het opvolgen van
zinnelyken lust doorbrengt , op niets anders bedagt ,
dan hoe by hot vleesch zal verzorgen tot begeerlykheden! Hoe zeldzaam een Schepzel is de Mensch! Meest
altoos vats hot rechte fpoor afwykendc ; bet waare einde, waar toe by beftaat, vergeetende, of zich jammerlyk vergisfende in de middelen, tot dat einde ftrekkende!
Indien bet met de zaak weezenlyk zo beftondt, dat
bet Opperweezen ten voorwaarde onzer toekomende
Gelukzaligheid vastgetteld hadt, dat wy onze dagen,
in onze vreemdelingfchap , hier op aarde, zouden doorbrengen in een vrywillig lyden en dooding van her
vleesch, in hot geduurig tegenitreeven der neigingen
onzer Natuure, zou het ons belang vorderen , dart wy
ons aan die voorwaarden, hoe hard ock, onderwierpen
en verfcheide voorbeelden wyzen uit hoe zulks de vermoyens der Menfchen niet to boven gaat, wanneer zy
zich verzekerd houden, dat hun ecuwig heil zulks vorMaar, indien, met de daad, de Wetten
dert .
an con niets anders zyn dan beftuuringen, om to beter ons be(taan to genieten - indien by ons niets verbodcn hebbe, dan 'c geen fchadelyk, en niets geboden,
dan 't geen hoogst heilzaam is - indien hy, als een
goedgunttig Vader, geene noodlooze bepaalingen of tug .
tigingcn ons oplegt, maar alles tot een good einde in .
riv;t, -- is het allervreemdst en onverantwoordlykst,
dat wy in eon aanhoudend en erkend verzuim van die
voorfchriften leeven .
Is 'er ecni g vermaak , cen redelyk weezen voeaende,
't welk , binnen zekere p :~rken o :nichrecvea, niet bei}aanbaar is n--et Gods iieust en Dcu ;,d ? En zyn iJet de

pa .
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pa'alen, binnen welke het ons vryftaat dezelve to genieten, dezelfde niet, welke ons door rede en natuur worden voorgefchreeven, en die wy in geenen deele kunnen
overfchreeden, zonder onszelven, of anderen, to benadeelen . Hot leeven eens Woestyniers wordt van ons
niet gevorderd ; maar het leeven van een redelyk wee .
zen, gevormd voor de zamenleeving, in ftaat tot geduurige vordering, en trapswyze toeneeming in volmaaktheid .
't Is nogthans de ydelheid zelve to denken, om de zodanigen , die reeds hebbelyker wyze aan de onverfchilligheid gehegt zyn , die onder de heerfchappy der dwingende lode zugcen, to rug to roepen ; zy hebben, daar
zy geene begeerce tot verbetering gevoelen, bykans alle
mogelykheid , om nut to doen met goeden raad, afgefneeden . Maar voor de zodanigen, die nog op hot tooneel
der wereld zullen treeden, die nog geene keuze gedaan
hebben, kan waarfchuwing van nut weezen - dat de
raad der bedagtzaamheid hun in de ooren klinke, en gehoord worde to midden van al het geraas der ydele woeling, welke hun omringt ; dat deeze hun onophoudelyk
toeroepe : „ Laat u niec medefleepen, met den hoop der
• dwaazen, die niet weeten werwaards zy heen gaan-• verruil geen weezenlvk Geluk, voor den ydelen kiank
„ van Vermaak - geeft de voorkeuze niet aan een kort• ftondig leeven naar de Mode, boven de Onfterflykheid
• - verbeeld u geenzins onfchuldig en tevens nutloos
• to kunnen weezen 1"
VERHAAL VAN EEN CEVAL, STREKKENDE TOT EEN BEwYS, DAT UITGESTORT 11LOED BET VERMOGEN BEZIT VAN DE BEENDEREN TE ONTBINDEN .
(Medic. and Philof . comment. Vol . VI. P . I. p . 75 .)

ferk en gezond Lichaamsgeftel, and
E en~n man van45 een
Jaaren, gevoelde, na den i O0Lober, 1 777,

ecn zwaaren last opgetild to hebben , als of 'er icts in de
regter heup van zyne plaats was geweeken . Onmiddc .
lvk daarna was by zeer zwak ; dog herftcide fchielyk,
zo dat by in zcs of zeven dagen wederonw in ftaat was
z<<_
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zyne gewoone bezigheden , zynde by een Brouwers Knegt,
met geringe moeite , waar to neemen . Geduurende dien
tyd gevoelde by een ongewoone zwakte in het regter
Been en Dye, waarby echter weinig of geen pyn was,
en vermits men het voor een verrekking hield, zo wierd
het deel met geestige en olyagtige middelen gewreeven .
Na verloop van drie wecken was de Dye aanmerkelyk gezwollen, en, in tien weeken , na dat het geval gebeurd was,
(als wanneer ik hem , voor 'c eerst , zag ,) was de Dye
niet alleen zeer dik, maar ook hec Been en de voet waxen cedemateus : de Lyder kreeg menigvuldige aanvallen
van hevigepynen in de Dye, dog zomwylen was het zeer
draaglyk ; ook begon het andcre Been pynlyk en ontftooken to worden ; dan eens was de Lyder ylhoofdig, en
op andere tyden klaagde by over geweldige pynen in de
Maag , vergezeld van Braakingen , die niet dan door vlugge en hartiterkende gencesmiddelen konden geltuit worden .
Vermits ik onkundig van hec voorgaande coeval was,
en Been pulfatie of fiuctuatie in de Tumor konde ontdekken, zo wierde ik, uit hoofde der bovengenoemde
toevallen, en uit 't geen my de Lyder verhaalde, in myn
eerfte veronderftelling bevestigd , dat namentlyk het
eval niets anders, dan een Rheumatismus, was . De
y e wierd , tot den i Jan . i,,8 , beftendig dikker, als
wanneer ze zeer gefpannen en onophoudelyk pynlyk begon to worden ; ook konde ik, hoewel in de diepte, eenige fiuctuatie ontwaar worden, en, terwyl 'er geen febris hectica, of andere toevallen waren aelke my konden
doen denken dat 'er zig Etterttof geplaatst had, zo begon ik cen aneurisma fpuria tc vermoeden .
Terwyl de fpanning en de pyn zeer hevig waren , zo
liet ik ftoovinge en weekmaakende pappen aanbrengen ,
welke, geduurende 14 dagen, veel verligting gavcn , uitgezonderd wanneer de pynen, welke by tusfchenpoozingen zig over het geheele Lighaam verfpreidden, zich
alleen toe het beledigde ' Dyebeen bepaalden .
Den 12 February was de Dye buitengewoon uitgezer,
en de pynen, die aanhoudend en allerhevigst waren,
konden door geene middelen geftild worden : ook konde
men nu de fiuctuatie op ieder plaats, van de Lies tot de
Knie, duidelyk voelen . Op dien tyd wierd de Lvder
door een bekwaa,n en vermaard Heelmecster onderzogt,
die, in aanmerking neemende de folcerende ongemakken
van
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van den ongelukkigen Lyder, en onzeker zynde, welke
f}bffen in het gezwollen deel mogten bevat zyn, het raadzaamst oordeelde het zelve to openen , onmiddelyk naa
dat men een kleine opening, door de huid, en de fascis
lata gemaakt had , flroomde het bloed als een fontein
uit, 't welk eenigfints dik en veel zwarter van kleur
was, dan het blood gewoonlyk is, wanneer het zelve
versch uit de bloedvaten komt . -- Naa dat zig een
pint bloed ontlast had, was de Dye aanmerkelyk ge .
ilonken, en de pyn veel minder . Wy ftopten de opening met een wick, en verlieten den Lyder tot deli volgenden morgen .
Den 1 .3 Fehr. De Lyder had verfcheiden reizen, des
nagts, en ook des morgens, flauwten gehad ; de Dye
was wederom even fterk opgezec als voor dat de in .
fnyding gedaan was, en het blued zyperde geftaadig door
de opening .
Den 14 Fehr . De Dye was in denzelfden ftaat als
den voorgaanden dag . De Lyder klaagde wederom over
hevige pynen in de maag, welke naar geene middelen
luisterden ; tegens den avond wierd by ylhoofdig, kreeg
Stuiptrekkingen, en tierf.
De byzonderheden,die wy by de opening ontdekten,
hebben voornaarnentlyk aanlciding gt geeven , waarotn
ik het bovenftaande geval zo wydloopig befchreeven
hebbe .
Men heeft meer dan eens gevonden, dat uitgeftort bloed
wanneer het in leevende Lichaamen in aanraaking met
de Beenderen komt, een vermogen bezit, dezelven to
ontbinden ; dan deeze zaak word nog van veclen in twy.
fel getrokken . Dit geval ondertusfchen levert niet alleen een fterk bewys voor deeze waarheid op, maar het
toont ook to gelyk dat uitgeflort bloed, wanneer het
beflooten blyft, zelfs het vermogen bezit de zagtere
declen to ontbmd :°n . Naa dat ik eene infnyding gemaakt
had door de bekleedfelen en de fascia lata van de Dye,
konde ik myn hand rondom het been brengen ; zynde de
fpieren, het peesachtige gedeelte uitgezonderd, tot eens
bloedige zelfftandigheid onthonden, welke, met een aan-merkelyke hoeveelheid zuiver bloed, als 't ware, in een
zak was bevac, welke gemaakt wicrd door de hekleed .
felen van de fascia lata, van de crista osfis illii, tot aan
de Knie. De arteria, de vena en de nervur cruralis
wa.
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waren geheel ontbonden, en de arteria iliaca voor een
gedeelte zeer dun . Het os femoris
van zXn periopum
ontbloot zynde, was vol met holligheden, in zommige
van welke men eene fonde tot in het binnenfte van het
Been konde brengen . Het merg van het Dyebeen fcheen
geheel verteerd to zyn . Verfcheiden exoftofes, die aan
het Dyebeen zich bevonden , waren zo broos, dat men
ze met de vingers konde aan ftukken breeken .
Vermits het ons niet vergund wierd, het Been weg to
neemen, nog den onderbuik to open en, zo kan ik geen
omftandiger verhaal daarvan mededeelen . Ondertusfchen
zal myns bedunkens het bovenftaande genoeg zyn, om
to bewyzen dat uitgeftort bloed een vermogen bezit,
om zo wel de zagte als harde deelen van ons Lichaam
to ontbinden .

NATUURLYKE HISTORIE VAN BET SYSJE .

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medefcbryver van
den Beer DE DUFFON .)
Vogeltje by de Grieken Axacrh 6 by de Latynen Spinus en Ligurinus, by de Italiaanen Lugaro, by de
Franfchen Tarin, by de Duitfchers Zyfele, by de Engclfchen Siskin, by de Poolen Crizeck geheeten, draagt
by ons den naam van Sysje.
Van alle Graaneetende Vogeltjes heeft de Distelvink
de meeste overeenkomst met het Sysje : heiden hebben zy
een langwerpigen bek , aan de punt een weinig fpits ;
beiden zyn ze zagtaartig, leerzaam, leevendig van bcweeging . Eenige Natuurkundigen, getroffen door deeze trekken van overeenkomst, en de groote gelykvormigheid, welke zy vonden tusfchen deeze Vogeltjes, daar
zy paaren en vrugtbaare jongen teelen, hebben ze aangezien voor twee naverwante foorten, tot het zelfde geilacht behoorende ; men zou ze, uit dit laatfte gezigtpunt befchouwd, met alle onze Graaneetende Vogeltjes,
als zo veele verfcheidenheden, of als men wil, ftandhoudende rasfen, tot een en dezelfde foort kunnen breng,-n : dewyl zy alle zich vermengen, en vrugtbaare bastaarden broeden . Maar deeze overeenkomst , in den grond ,
t4sfchen de onderfcheide rasfen, moec ons to oplettender
}l et
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der maaken in derzelver verfchillendheden op re merken,
ten einde wy de uitgeftrektheid mogen weeten der grenspaalen , binnen welke de nateur fchynt to fpeelen, en die
wy afgemeeten, of ten Ininften door nadering moeten
gefchat hebben , eer wy beftaan over de zelf heid der
foorten eene bepaaling to maaken .
Bet Sysje is kleinder dan de Distel-vink ; de bek is raar
evenredigheid veel korter ; zyne Pluimadie geheel verfchillende ; het heeft Been rood, maar zwart aan den
Kop ; de Keel bruin ; den Hals van vooren, de Borst,
en de zydpennen van den Staart, geel ; den Buik bleek
geel : hec Bovenlyf olyfgroen met zwart geflippeld ; dit
wordc eenigzins geelagtig aan den Stuit en nog geeler
op de boven dekveeren van den Staart .
Wat de inwendigeC, hoedanigheden aanbelangt, die on .
van het zintuiglyk geftel, of bet lnftinEt, af'hangen, bier is het onderfchcid nog grooter . Bet Sysje
heeft een' zang, aan 't zelve byzonder eigen , en die by
den zang des Distel-vinks niet kan haalen : het heefc
fmaak in zaaden, die de Distel-vink niet aanroert, en laat
de geliefdfte by de Distel.vinken ftaan : hec kruipt fangs
de takken, en blyft, als een Pimpelmnees, aan de uiterfte
cinden hangen ; men zou het Sysje kunnen aanmerken als
eene middelfoort tusfchen den Piinpelniees en den Distelvink : daarenboven, behoort bet Sysje onder de Trekvo .
gels, en heeft in zyne uittochten ecn zecr hooge vlugt :
en men hoort ze eer, dan men ze ziet, terwyl de Distelvink het geheele jaar in ons land blyft, en nimmer hoog
vliegt : eindelyk ontdekken wy niet dat deeze twee rasfen nit eigen bewecging met elkander gemeenfchap hou'den .
Het Sysje is niet min leerzaam dan de Distel-vink , en,
fchoon minder werkzaam, in zekere opzigten leevendiger,
en leevendig uit vrolykheid ; alcoos is bet Sysje in een
Vogelvlugt eerst wakker, en begint eerst to zingen,
om de andere op do wys to helpen . Daar dit Vogeltje
niemand zoekt .te befchadigen, heeft het ook geenwantrouwen, en laat zich op allerlei wyzen vangen .
Gemaklyker dan eenige andere Vogel kan her Sysje,
fchoon oud gevangen, geternd worden : bier toe is niets
nicer noodig dan dat men 'c zelve geduurig met de hand
ecnig voedzel geeft , 'c geen 't zelve liever heeft dan
bet gciwoone ceten, en welhaast z al dit Sysje zo mak
zyn
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zyn als het langst gewende. Men kan bet Sysje ook
leeren, op bet klinken van een fchelletje, op de hand
to komen vliegen ; ten dien einde heeft men flegts , in
den beginne, telkens als men eeten geeft, bet to doen
klinken : want de zamenvoeging der denkbeelden heeft
ook plaats by de Dieren .
Schoon bet Sysje zeer kiesch is in de fpyze , eet het
veel, en alles wat tot guizigheid ftrekt, fchynt een
grooten invloed op dit Vogelcje to hebben : deeze is
nogthans zyne heerfchende drift niec, of ten minfte is
dezelve ondergefchikt aan eene veel edeler : altoos kiest
bet Sysje,in een vlugt, een makker, onder die van zyne
foort , of, by gebrek hieraan , onder Vogeltjes van eene
andere foort ; en draagt zorge om dien makker als zyn
kind to voeden, en 'er mede cc trekkebekken : zonderling is bet dat bet zelve, zo greetig in 't eeten , zich
nog bezorgder aanftelt, om eeten to p
Voorts
drinks bet Sysje zo veel als bet eet, of
o ten minften bet
drinkt zeer dikwyls : maar zelden baadt bet ; men heeft
opgemerkc dat hec niet dikwyls in 't water komt ; maar
op den kant van den waterbak gaat zitten, alleen den
kop en borst daar in fteekt, zonder veel beweegings to
maaken , uitgezonderd misfchien als bet zeer heel
weer is .
Men wil dat zv op de Eilanden in den Rhyn, in Franche Cointt, in Zwitzerland, in Griekenland, en Hongarye
nestelen, en de voorkeus geeven aan bosfchen, op 't
gebergte. 't Is zeer bezwaarlyk bet nest der Sysjes to
vinden : onze Vogelaars in Orleans, fchryft de Heer
sALERNE, ftemmen overeen, dat bet eene ongehoorde
zaak is, bet nest van een Sysje to vinden ; ondertusfchen vermoeden zy, dat 'er eenige hier to lande overblyven, die hun nest maaken op de Elzenboomen, waar
in zy zich gaarne onthouden ; zy hebben 'er ook zeer
jonge gevangen . De Heer COLUMBEAU verzekert my,
een nest gevonden to hebben, met vyf eytjes, op de
Lynwaat-bleekery van den Heere HERY DE LA SALLE .
De Heer KRAMER verklaart , dat men in de bosfchen aan
den Donau, duizenden van jonge Sysjes ziet, die nog de
eerfle vederen hebben, en dat hec ondertusfchen zeer
zcldzaam is, bet nest deezer Vogeltjes to ontdekken .
Op zekeren dag, omtrenc half Juny, ging by met een
zyner Vrienden kruidkundige waarneemingen in die bosfchea
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fchen doen, en zy zagen beiden , een Mannetje en Wyfjes Sysje dikwyls op een Elzenboom gaan, met den bek
vol eeten, als gereed om de jongen to voeden : zy merkten op, hoe deeze Vogeltjes, niets in den bek hebbende, weder wegvloogen om meer to haalen ; doch met
alle nauwkeurigheid gezogt hebbende, konden zy geen jonDeeze bezwaarlykgen vinden of zelf hooren .
heid van het nest der Sysjes to vinden , heeft gelegenheid gegeeven tot het yolks begrip, dat die kleine Vogeltjes zich onzigtbaar weeten to maaken door middel
van zekeren fleen . Ingevolge van dit alles heeft niemand ons een voldoend verflag van het broeden der Sysjes gegeeven . De Heer FRISCH zegt, dat zy de nesters
De
maaken in gaten, of liever , daar in verbergen .
Beer KRAMER gelooft, dat zy ze in de bladeren verfchuilen , zo dat dit de rede is waar om men ze niet
ontdekt.
Wanneer wy ons een denkbeeld willen vormen van
de verrigtingen deezer Vogeltjes in de onderfcheide
werkzaamheden, die betrekking hebben op de voortteeling, moest men ze in een vlugc laaten nestelen : dic
is niet onmogelyk, fchoon men het verfcheide keeren
vrugtloos betlaan heeft ; doch het is veel gemeener en
veel gemaklyker dit ras met dat der Kanarien to doen
kruisfen ; tusfchen deeze rasfen is eene opmerkenswaardige zamenflemming : dit gaat zo verre, dat , wanneer
men een Sysje in een vlugt laat, waar Kanarien zyn, 't
zelve terflond zich daar by zal voegen en zo naby komen als mogelyk is, en deeze ook het Sysje met veel
drifts zoeken : en, indien men in dezelfde vlugt een
Mannetje en Wyfjes Sysje zet, met een goed getal
Kanarievogels, zullen deeze laatstgemelde zich onverfchilligonderling, en met de Sysjes, vermengen, boven
al met het Wyfje : want het Mannetje blyft zomtyds
over.
Als een Sysje met her Wyfje van een Kanarie gepaard
is, neemt het in alles , wat tot her broedcn behoorc, met
veel yvers deel, helpt het by aanhoudenheid in 't bybrengen van floffe, tot hec nest noodig, en het fchikken
derzelven, het laat niet of to voeren , zo lang het Wyf.
je broedc ; maar, ondanks al die goede verflandhouding,
moet men bekennen, dat van de meeste eytjes pier komr .
Om de bevrugting to vetoorzaaken, i~ de vereeniging
der
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der harten niet genoegzaam , maar ook eene zekere over .
eenko nst in de geaartheden noodig, en bier in moet het
Sysje verre voor bet Wyfje van den Kanarievogel wyken .
De weinige tweeflachtige, uit die vereeniging voortkomende, zweemen na den Vader en de Moeder .
In Duitschland neemt de vlugt der Sysjes met OElober,
of zelf veel eer, eenen aanvang, en zy eeten met veel
greetigheid Hop ; men kenc de plaatzen, waar zy zich
onchouden hebben, aan de menigce van bladen, waar mede de grond als bezaaid is . Zy verdwynen in de maand
December, en komen in February weder : by ons komen
zy in den Wynoogst, en vercrekken als de boomen in
bloey flaan : op de bloezeins der Appeiboomen zyn ze
zeer gefteld .
. In Provence verlaaten zy de bosfchen, en komen van 't
gcbergte of op 't einde van den Herfst : men treft dan
vlugten aan van twee honderd en daar boven, die zich
Allen op denzelfden boom zetten , of 'er zich niec verre
van verwyderen . De uittocht duurt vyftien of twintig dagen ; naa welken men 'er bykans geen een meer
ziet .
Het Sysje in Provence verfchilt daar in van het onze,
dat het een weinig grooter en fchooner gee] is ; dit is
eene kleine verfcheidenheid, aan de Lugtftreek toe to
fchryven .
Schoon de Schryvers van de Zoologie Britannique erkennen, dit Vogeltje nooit in hun Land gezien to hebben, zegt TURNER, volgens berigt van WILLULHBY, dat
ze in Engeland niet zeldzaam zyn, en men ze in den
trektyd, even als elders, waarneemt . Zomtyds trekken
spy in grooten getale , op andere tyden is de bende zeer
klein . De groote uittochten gefchieden om de drie of
vier jaaren : wanneer zy als geheele wolken maaken, die
door den wind voortgedreeven worden .
De wildzang der Sysjes is niet ongevallig, fchoon veel
minder dan die van den Distel-vink, wiens zang hoc Sysje
ligt leert nabootzen ; desgelyks neemt bet den zangtoon
van een Kanarie, van een Vlas-vink, en anderen, aan, als
bet denzelven jong hoort .
Volgens oLINA leeft het Sysje tien jaaren : doch de
Wyfjes, gelyk onder de Vogelen in 't algemeen, langer
dan de Mannetjes. De Sysjes zyn aan weinig ziekten

on.

VAN HET SYS JE.

3.33

onderhevig, alleen moet men ze niet geheel en al met
Hennipzaad voeden .
Het Wyfje heeft op den Kop de zwarte plek niet van
bet Mannetje ; doch is daar eenigzins grys : aan den Hals
is bet geel, noch bruin, noch zwart, maar witagtig .
UITTREYZEL VAN MR . EUNTER'S BERICIT WECENS
DE QUEEN .

(Uit bet laatfte deel der

't I s een bekend ftuk ,

Philofophical TransaQiens .)

en ik geloof dat bet algemeen
doorgaat, dat, wanneer eene Koe twee Kalveren to
gelyk voortbren g t, en 't een derzelven een Bulkalf, en
bet ander in 't voorkomen een Koekalf is , dit laatfte onbekwaam ter voortteelinge gevonden wordc . Zy worden niet togtig, noch toonen de minfte genegenheid tot
den Stier, die zich ook in 't minst deeze onvrugtbaare
niec aantrekt, maar bet Bulkalf words een volkomen
Stier : doch wanneer eene Koe twee Kalveren, to eener
dragt, werpt, en die beide Bulkalvereya zyn, vindt men
ze beiden volkonmen Stieren, en zo ook, wanneer bet Koekalveren zyn, vol maakte Koeijen.
Dit Koekalf der tweelingcn wordt, in En eland, Free
martin [en by ons een Queen] geheeten (*), en is een
Dier, by de Boeren zo bekend als een Koe of Stier .
Uitwendig heeft dit Kalf alle de uitwendige kenmerken van een Bulkalf. Wanneer men ze bewaart, is bet
alleen met oogmerk, om ze met de Osfen onder 't juk to
fpan(*) De Romeinen noemden den Stier Taurus, en fpraken van
in 't vrouwlyk geflacht . STEPHENS meikt op, dat de Rcr
door Taura onvrugtbaare Koeijen verflonden : en 'er dec.
zen naatn aan gaven , oin dat zy even zeer als Bullen ter ontvange.
nisfe onbekwaam waren . Hy brengt een gezegde by ult COLUMEL„ Zy moeten, gelyk de Tasrae, die
LA, Lib. Vi . Cap . 22 .
• de plaats van vrngtbaare Koeijen heflaan, verworpen of wegge .
• zonden worden," als mede het zeggen van VARRO, De re rumca, Lib . II . Cap . 6. „ De Koe, die onvrugthaar is, wordt Tore„ ra geheeten , Hier ult mogen wy afleiden , dat de Romeinen
geen denkheeld hadden van de wyze wear op de Queen voort.
kwam.
Taurte
meinen
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fpannen , of vet to weiden (*) . Zy worden grooter dan een
Stier of Koe ; de Hoorens groeijen langer, en hebben
veel overeenkomsts met die van een Os. Het bulkend
geluid van een Queen gelykt naar dat van een Os, 't
welk niet geheel 'ner dat van een Stier overeenftemt, en
sneer van dat eener Koe heeft, fchoon het daar aan niet
gansch gelyk is .
Men wit dat het vleesch fyner is dan dat van een
Stier of Koe ; eq dat zy gereeder vet worden . Zommigen
lellen ook, dat het vleesch in malsheid van fmaak boven dat van andere Runderen to agten zy, en daarom
meer gelds . Dit fchynt , eater , niet altoos door to
pan : want CHARLES PALMER , Schildknaap, to Lucklen,
in Berkshire, ver'iaalde my onlangs, dat 'er in zyn nabuurfchap cen Queen geflacht wierd, en elk, uit'c aangenomen denkbeeiu, dat het vleesch beter is dan gewoon
Rundvleesch, daar van cen ftuk befprak ; doch by de
proeve beyond men het bykans zo flegc als Stierenvleesch
ten minften flegcer dan Koevleesch . Dit kan zeer wel
daar uit ontftaan weezen, dat deeze Queen meer van den
Stier dan van de Koe hadt ; want hec is my gebleeken,
dat zy hier in grootlyks verfchillen .
Men zegt dat 'er dergelyke Queen onder de Schaapen
gevonden worden ; doch, uit de berigten daar van ge .
geeven, zou ik vermoeden, dat deeze Hermaphrodie#en
zyn,op de gewoone wyze, en niet, gelyk die der Runderen, voortgebragt . Verfcheide, van die ik gezien heb,
waren onvolkomene Rammen . Van andere fpreekt men
als Ram en Schaap to gelyk, 't welk geen plaats heeft
omtrent de Queen .
De zonderlingheid van dit Beest, en het berigt van
de gelegenheid, by welke het ter wereld kornt, deedt
my dit laatfte voor een Volksdwaaling houden ; dock
bet fcheen my, door de algemeenheid der getuigenisfen, cenigen grond to hebben ; diensvolgens wendde ik
alle moeite aan om 'er een to zien to krygen , en hec
$uk to onderzoeken . Zints lien tyd heb ik gelegenheid
gehad om 'er drie van naderby to befchouwen . De eerRe behoorde aan JOHN ARBUTHNOT , Schildknaap van
,I.VIitcham, op zyn eigen Landhoeve geworpen . By was
zo
(*) Zie LESLIE, in Husbandry, p. 98, 99.
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zo verpligtend, orn my gelegenheid to geeven tot voldoening myner nieuwsgierigheid . Eerst vergunde by
my 'er eene afcekening van to laaten maaken, naar
't leeven, door Mr . (ILPI .v . Toen de aftekening vervaardigd werd van Mr . ARBUTHNOT'S Queen, was JOHN
WELLS, Schildknaap van Bickley, niet verre van Bromley
in Kent, daar by tcgenwooruig, en berigtte my, dat een
zyner Koeijen twee Kalven geworpen hadc, een Bul en
een Koekalf. Ik verzogt den Heer ARBtJTHNOT, dat by
den Beer WELLS ZOU overhaalen om ze to bewaaren, of
ze aan my to verkoopen : doch zyne hegeerte orn de kennis der Natuurlyke Historic to bevorderen, bewoog hem
om ze zeer gaarne beide to houden, tot dat het Bulkalf
alle tekens van een goeden Stier gaf, wanneer by hec
verl:ogt . Naderhand kreeg ik nog een Queen .
Uit de ontlceding deezer dric Queen, verk1aart de Heer
HUNTER, bleek het duidelyk, ddc zy alle Henaaphrodieten
waren, van elkander hierin verfchillende, dat deeze meer
van den Stier, geene meer van de Koe hadt, dan de ander . 't Welk ook het geval is der Hermaphrodieten in
andere geflachten .
SYLVIUS EAT LIDAN .

Harderskout .

DE

A

ZOMER .

SYLVIUS .

angename en verrukkelyke Velden, gefchikte plaatzen voor Harderen om to kouten, of een Veldlied
t'e zingen . Hier fchynt een groot gedeelte der aardfche
gelukzaligheid haar verblyf genomen to hebben .
Lidan, brave Veenoot, hoe gepast is titans uwe aankomat ; dat wy deze plaats verkoren, om eens zamen to
kouten : in de ganfche ilreek is 'er noch aangenamer,
Verkwikkelyk zyn bier de
noch vermakelyker .
koele fchaduwen der Elzenkanten ; boven onze hoofden
bewegen zich al klattererde de trillende blaadjes der
hooggekruinde Abeelen ; -•- hoe aartig fpreiden zy eere altoos bewegende fchaduwe voor onze voeten ; terwyl zy ons befchutten tegens het fteken der heete Zomer-zon ; en derzelver dunnc takjes zich op de tederfle
Z
wy'
1 1 . DEEL . MENGELW. N O . 8 .
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wyze onderling vereenigen . --- Aanfchouw gindfchen
Olmboom, Lidan : zie den groenen Klimop eens deszelfs
ftam , als met de verliefdfte omhelzingen, omvatten . --- •
En zie daar, aan de andere zyde, de liefelyk ruikende
Kamperfvelje, op dezelfde wyze, zich langs then hoogftammigen Yp verheffen ; om hare geuren des to gemakkelyker rondsomme door de Velden to kunnen verfpreiden .
Welaan, laat ons deze plaats verkiezen , om to kouten .
Deze bemoschte tronk is zeer gefchikt om op to zitten,
terwylbwy za,t kunnen leunen tegens bet malfe gras van
dat heuveltje, 't geelragter dezelve is .
Bekoorlyke Velden, welk eene fchoonheid vertoont
gy aan bet opmerkzaam oog ; welk eene aangename verlcheidenheid voor bet gezicht .
I Goudgele koornakkers ziet men golvende bewegen ; de weiden
vertoonen zich met jeugdig groen bedekt, waar uit de
verkwikkelykfte Bloempjes zich blydelyk verheffen, die
hunne liefelyke geuren langs de wyde vlakten miidlyk
vcrfpreiden .
Welk eene mengeling van gele Boterbloemen, met gefpikkeldc Madeliefjes, van ftandel .
kruid en welriekende Geitehaard, verrukkend voor bet
op ;; en ftreelend voor de reuk .
Hoe vereenigen
zich de vliegende orgeltoontjes van den blyden wildzang
in de lugt ; en hoe treffend vleijen zy ons gehoor op de
innemendfte wyze . Alles roept ons toe, -alles noodigt
ons , om deze vermakelyke plaats to verkiezen, terwyl
onze Schaapjes in de maize en ruime klavervlakten weialles roept ons toe, dit is bet refit verblyf
den :
der Harderen ; bier is de plaats der zalige wellust .
LIDAN .

Ik wil me wel by u nederzetten Sylvius . - Gy verkiest waarlyk eene verrukkende plaacs .
De bron
aan den voet van dezen Olmboom, met Fonteinkruid,
met malfe Klavers, en ruikende Bloempjes van Wateraudoren bewasfen, maakt dit verblyf nog verrukkender .
Wy Harders zyn gewoon de vermakelvkfte plaatzen uit
to kiezen . My heeft dikmaai de gryze Mildan verhaald,
hoe by vaak onder de koele fchaduwe in bet male groen
gezeten, met een vrolyk harte zong, van de geneugten
'an bet harderlyk levee ; van de allesteicnde Len to ; van
den vrugtdragendcn Zomer ; van de Velden cu Veldee •
wasfen ; van de fchommelende, en door bet zingend geNogelte bewoonde bosfchen ; van dc wollige Schaapjes ;
yan de oncindige goedheden des Schcppcrs ; van dcszelff
w y•
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wyze regering en alles onderhoudende magt . -- Dan
wierd de oude Gryzaard nog jeugdig ; en zyn edele borsc
brandde nog ondcr het verhaal , om over zulk een voor .
treffelyk onderwerp zyne Veldfluit to laten hooren . ---Wanneer by dic alles aan my verhaalde, dan gevoelde
ik op myn beurt ook lets, dat ik niec befchryven kan,
rnaar 't geen my zo vermaakte, dat ik nooit beter to
vrede was, dan wanneer die eerwaardige Harder my deze verhalen deed .
S YLV IUS .

Toen ik nog cen kind was, en op de armen van mynen ouden Vader Milan fpeelde , vermaakte die nu deftige Gryzaard my met zyne zangen, of vertellingen . Hy
boezemde my toen alrceds de verhevenfte gedagte in van
de Godheid ; hoe die door eene wysheid, welke niet to
doorgronden is, over alles het beftier heeft ; hoe zyne
algoedheid de veiligfte fchuilplaats is ; hou Hy de bloemdragende Lente op den guuren Winter doet volgen ; hoe
Hy den vru .gtbren Zomer doer voortkomen ; en de Velden vervult met duizende van vrugten ter onzer verkwikking.
Dan droeg by me buiten den ftulp,
en toonde my alle de verrukkende fchoonheden der milde
natuur aan . Hy vergaderde ruikende bloernpjes , maize
kruiden en rype zomervrugren ; en wekte myne jeugdige
denkbeelden op, om, uit de geringfte van die, de goed .
held van Inynen Schepper to leeren erkennen . - Toen
gevoelde ik reeds al lets, cen heimelyken trek, om my
in deze vermaken to verlustigen .
LIDAN .

Waarlyk verrukkende vermaken voor hem , die de
dartele wellust vlied , en vatbaar is voor de edelfte
aandoeningen.
Wy aanfchouwen thans van deze
plants die zelfde fchoonheden, die zelfde verbazende
wonderen in de Natuur, welke door uwen ouden Va .
der, reeds jaren geleden, wierden opgemerkt . Die zelf'
de Algoedheid voerc nog het heftier over alles ; does de
jaarfaifoenen verwisfelen, en zorgt voor ons . --- Aan.
fchouw de Velden ; welk eene verfcheidenheid van jeugdige Bloempjes ; welk eene onnadenkelvke verfcheiden .
heid van gewasfen.
Hoe golft het goudgeel
koorn op gindfe vrugtbare Akkers .
Hoe mals en
jeugdig vertoonen zich de Gras- en Klaverweiden . ---+-- .
Welk een fchoon gezigt, en verrukkende verfcheidenheid bieden ous de ouderfcheiden Veldvrugteu, in deze
Z 2
Ult .

338

DE ZOMER

uitgeftrekte vlakten, aan .
Floe verkwikkelyk vertoonen zich de fchaduwryke bosfchen en de hooggekruinde boomen .
Het gevogelte aandoenlyk en
vatbaar voor alle deze treffende bekoorlykheden, erkent zelfs die algemene weldaden in zynen dankbaren
vrolyken wildzang .
Zouden wy ze dan niet opmerken? Zouden wy, die 'er nog vatbaarder voor zyn, dezelve dan immer vergeten ?
SYLVIUS .
Vergeten ? . . . Neen brave Lidan . Van toen af, als
ik 'er ftamelcnde van begon to fpreken, en hec voorbeeld van inynen Godvrugtigen Vader begon to volgen,
is bet altoos mvn vermaak, myne lieffte bezigheid, geweest .
Dan, zedert wy onze Schaapjes in deze
wyde vlakten zamen dreven, heb ik nog duizend en
duizend dingen opgemerkt, welke aan myne onoplettende jeugd ontfnapt waren .
Dertigmalen heb ik
reeds den Zomer de Velden met nieuwe vrugten, de
Weiden met jeugdig gras, de Bosfchen en Boomen met
ligtbewcgende blaadjes zien verzieren .
Ik heb nu
al dertigmalen de natuur een jeugdig Veldtapyt zien
fpreiden in de wyde vlakten . Maar in al then tyd is my
dezelve nooit zo verrukkend voorgekomen, als nu, en
weet ge waarom ? De Algoedheid hecft me nooit opr erkzamer gemaakt, om in al het gefchapene zyne onbegrensde wysheid to ontdekken . Have vele duizende van
fehoonheden wy ook aanfchoawen mogcn, men zal nergens eene nuttelooze overtolligheid, noch eerie ongefchikte verwarring, befpeuren .
In de allergeringfte
voorwerpen, welke wy, door eene onagtzame gewoonte, to onverfchoonelyk, al to vaak voor by zien, zal
men, als men ze oplettend gadeflaat, eerie kunst en
fchoonheden vinden, die ons verbaasd doen ftaan .
Voor dat minfte dat geringfte in ons oog draagt de groote Schepper dezelfde zorg, als voor dezulke, welke alle
onze aandagt tot zich trekken .
LIDAN .
V ,;f en twintig maalen heb ik nu de jaarfarfoenen zien
Vyf en twintig malcn heb ik deze
vcrwisfelen .
Velden met malfe klaver, met jeugdig gras, doormengd
met gele boterbloemen, en weirickende geitcbaard ; de
heuvels met geurige viooltjes, en ruikende kamillen ;
vogtige waterkanten met gele en blauwe iris, en liefelyk fonteinkruid verfierd gezien : maar geen Zomer is

my
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my nog aangenamer geweest dan deze ; daar uwe leerza .
the gefprekken my opleiden, om geftadig nieuwe fchoonheden in de Natuur to ontdckken, en geftadig nieuwe
bewyzen van Gods oneindige goedheid to leeren opmerken ; waarmede de groote Schepper alle zone Schcpzelen, en byzonder ons redelyke wezens, begiftigt .
Nog onlangs hoorde ik u een fchoon Lente-lied zingen,
toen gy in de fchaduwe van then bloeijenden Liguster
gezeten waart . Gy plukte eene menigte geurige bloem .
pies, en toonde, in derzelver kunftig maakzel, de grootheid van den oneindigen Schepper ; hoe wonderbaarlyk
zy, door eene verfcheidenheid van kleuren, het gezigt,
en tevens door verkwikkende geuren de reuk, ftreelden .
Gy verhefte in uwe Gezangen de grootheid van
derzelver Maker . . . . o, Nook hoorde ik verrukkender
zingen !
SYLVIUS .
Zie Lidan deze eenvouwige hloem, in elks oog veragtelyk, by niemand eenige opmerking waardig . Het is
eene Paardebloem . Zy is gevormd uit cene menigte van
blaadjes, van eene vecl fchooner geele koleur, dan men
elders ontdekt . A1le deze blaadjes zyn zo in orde gefchikt, dat zy eene bloem van eene ronde gedaante uit .
maken ; geplaatst op bet uiterfte van een hollen heel,
joist ftevig genoeg , om ze to kunnen dragen ; en van anderen met digt op een gevoegde groene Vbladen, die als
cen kelk gevormd zyn, verfterkt . - Gene bloote
fpeling der natuur ; maar eene oneindige wysheid ftraalt
In derzelver midden
in derzelver vorming door .
is het beginzel van een onbedenkelyk aantal van nieuwe
planten opgefloten, 't Been zich tot zaad vormt, over
dek"t, met eene menigte ligt dons ; wanneer de buitenfte
gele blaadj .s, verdord, beginnen of to vallen . -- Dit
zaad is zeer ligt, en word, ryp zynee, door den wind
opgenomen, herwaard en derwaard gevoerd . Ilet vrugtbaar aardryk ontvangt het in zynen fchoot,en brengt op
zynen tyd weer duizende van nieuwe planten voort . Zie Lidan, welk eene zorg de Algoedheid draagt, om deze voor ons oog, veragtelyke plant to vormcn en tc onderhouden .
Op die zelfde wys onderhoud dc wpze
Schepper alles, wat in de natuur word voortgeteeld,
en wy, wy onagtzame, wy merken het zo weinig op .
LIDAN .
Verbazende goedheid, oneindige wysheid van den erooZ 3
ten
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ten Albeflierder der natuur !
Gewis zal de'ze ge .
ringe plant ook aan het gefchapen at meer nuctigheid
toebrengen , als wy gemeenlyk bezeffen ; om dat ze met
zo veel zorg onderhouden en bewaard word .
SYLVIUS .

Ja, Lidan, uwe aanmerking is zeer gepast .
WY
bouden deze plant voor een verder€elyk onkruid, en
iragten ze overal uit to xoeijen . Maar Hy , die alles onderhoud, maakt zulks den mensch onmogelyk ; Hy vermenigvuldigt derzelver zaad zodanig, en doet het wyd
en zyd aan alle kanten verflrooid worden , dat cene geheele vernieling volftrekt ondoenelyk zy ; en hier in
ftraalt eene ondoorgrondelyke wysheid, en tevens cene
onbegrensde goedhcid, des Scheppers door .
Wanpeer doze plant ten eenemaal wierd u-itgeroeid en vernield, dan zou 'er cene gapinge in de natuur komen,
bet Been ftryden zou tegens zyne alwyze oogmerken ;
en wy zouden een heilzaam geneesrniddel derven, dat
tegens zyne Algoedheid zou aanloopen ; om dat Hy, voor
alle onze kwalen, de gefchiktfle hulpmiddels bezorgd
beeft .
LIDAN .

6 Onbegrypelyke goedheid van mynen Schepper ! die
niet alleen zorgt, dat alles, wat Hy in de Nacuur gevormd heeft, in hand blyve ; maar die ook to geiyk
zorgt voor onzen weltland !
SYLVIUS .

Ja, Lidan, onder alle die duizende millioenen van
Grastcheutjes , welke gy daar, zo ver uw cog reiken
kan, in de wyde vlakten en elders verfpreid ziet, is
'er geen een dat zyn alziend oog niet gadeflaat .
Alle de deeltjes, nit welke zy gevormd zyn, alle do
flofdeeltjes, welke to zamen hot geheel vormen , zyn
alien, tot een toe , onder zyne beftiering , en Been een
heeft 'er dus of zo plaats genomen, zonder dat zyn al .
wyze wil daar over de befchikking voert .
Zo
groot is onze Formeerder, zo oneindig in Hy is wysheid, zo onbepaald in vermogen, zo ondoorgrondelyk
in goedertierenheden !
LIDAtY .

Uwe opmerkzame lesfen en aanmerkingen, doen my
In verrukking opgetogen ftaan , en , alles overwegende,
wect ih niet, of wy ons meer to verwonderen hebben,
over al bet goede en heilzarne, dan over al het fchoone,
S Y r.dat wy in de Natuur ontwaar worden .
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Ja, Lidan, zyt gy begeerig om de fchoonheden der
Natuur to befchouwen, gy heht van dit heuveltje uw
gezigt flegts naar dezen kant to wenden . Zie de fpeelzieke
Visjes in die lleldere Vyvers fpartelen ; water zo klaar
als kristal, op welks oppervlakte de fchoone Goudvis in
de zon ligt to fpelen .
Welk een verrukkend ge.
zigt van keurige bloemen, waar op de witte en fchoon
gekoleurde Kappellctjes gefladig of en aan vliegen, terwyl de nyvere en ronkende Bytjes haren voorraad komen opzamelen . Hoe groot eene verfcheidenheid
van kruidcn en welriekende bloernpjes treffen zy hier
niet aan . Geurige Marjalcine , frisfe Betanie ,
vervrolykende Bernagic, ruikende Tym, verfterkende
Kwendel, bonte Fiooltjes en dubhele Madeliefjes, met
fluweele Slcutelbloemen . Zie hier de veelkleurige Tydeloozen, blauwe en late Klokjes, purperen Leeuwebel :jcs
en de liefelyk ruikende Anjelieren . .
Zie daar de
witte, purpere en welriekende Roosjes, en in het midden dat verheven plaatsje met dubbele Katnilleta ; gefchikt
om 'er zagt in neder to zitten, en aldaar de verkwikkelykf}c geuren in to ademen .
Ter befchuttinge
flaat 'er eene groene en digte Doornhage ; en hicr agter
is cen Bosch, geplant met hooggckruinde Ypen- en dl .
Hoc liefelyk verfpreid die Doornha .
menboomen .
ge de geuren van hare welriekende bloempjes ; en verbergt tevens eene menigte van klein gevogelte onder
bare groene blaadjes . Hier zoeken zy de digtfle en af.
gezonderdfte plaatsjes uit, om hunne nestjes in veiligheid toe to flellen ;
tcrwyl eenige de toppen der
hooggekruinde boomen daar toe verkiezen, en anderen
op derzelver wemelende blaadjes vrolyk zitten to zingen .
De geurige Kamperfoeije flingert hare buigzame
ranken om derzelver flammen, omhelzcnde die als met
eene verrukkende tederhcid, en fpreidende wyd en zyd
hare verkwikkelyke geuren .
Wat zyn hier de
fchaduwen koel en aangenaam ; ons befchuttende tegcns
het fleken der heete en gloeijende Zomer-zon . - Hoe
bekoorlyk vertoont zich de ganfche natuur ! alles is
fchoon , alles verwekt verrukking .
De wildzang
van 't gevederd gedierte verheft zich boven onze hoofden , onder de digt in cen gefloten blaadjes der hoogge .
J ruinde boomen, of 't word verfpreid, door de wyde
vlaktcn ; het zend zyne danl:bre toontjes hemelwaard ;
Z 4
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in eene uitgelate blydfchap, over alle de verkwikkelyke
efchenken, die de milde Zorner allerwege aanbled . De vrolyke Leuwcrik ryst fchielyk van onder het Bras,
verheft zich naar boven, en zingt een Veldlied, al hanvendc in de Lugt op zyne trillende vlerkjes .
De
flodderende Kieviet feheert al wapperende ginds en
herwaards, zoekende zyne jongen, die zich op het minfte onraad listig weten to verfleken , om zich tegens alle
onraad ce beveiligen .
De fnelvliegende Daak
en Tuureluur vliegen, al fluiterade, met eene gezwinde
v lugt , of langs de waterkanten been , of verhefffen zieh
fchiclvk in de hoogte .
Duizende van Kappelle_
tjes , verfchillende in fchoonheden, bezoeken naarftig de
in de Vclden verfpreide hloempjes ;
en worden
vervargcn door ontelbare benden van werkzame Bytjes .
Alles wat wy hooren, alles wat wy zien, is b
korelyk en fchoon ; alles wekt ons op, om in deze wellusten cc badcn ; wekt ons op, om omen grooten Weldoener to erkennen, om Hem to loven, en voor alle
zyne bewezen goedhedcn opregt to danken .
LIDAN .
Wie zou zulk eene Algoedheid, de oneindige Godbeid, welke voor alles zo vaderlyk zorgt, welke byzonder aan ons zo vele uitflekende bewyzen zyner gunfle
becoont ; ons zo vele fchoonheden laat aanfchouwen,
en zo vele onuitdrukkelyke •a angenaamheden dcec finaken ; wie zou zulk eene Algoedheid geene dankbre too .
nen tocwyden,
Laat ons zamen een danklied aanheffen, en den God der Natuur ter eere zingen .
Lidan en Silvius vereenigden zich daarop, en zongen
to zamen het volgende danklied .
„ Onze harten hoezemen , 6 opperfle Godheid, van
„ welke al ons geluk, al onze welvaard afdaalt, waar
• door onze kudden vcrmenigvuldigen, gevoed, onder• houden worden, en altoos tierig zyn ; onze harten
,, boezemen, 6 God, tot u , door wien de ganfche na• tuur is voortgebragt, cn door wiens onnadenkelyk
„ vermogen alles beflierd , alles onderhouden word ,
- Wy verhef,, hunDe opregte dankbaarheid uit !
fen
in
onze
lage
gezangen
uwe
onbegrypelyke
grootf
en
•
• heid . - Laten d-- nedrige klanken, welke wy u
„ ter eere zingen , fchoon zy van geringe Harder§ zyn ,
p , nochtans u niet mishagen ! --- Vervul onze har .
®9 ten altoos met erkenccnis, en ncem onze eenvoud ; ga
,,dank .
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dankzegging aan ! - Ach ! dat onzc hcrten gefladig
• vervuld waren met vcrwondering over uwe grootheid, en onze monden met uwcn lof ! - Geef dat
• wy
geduurig nieuwe ftof van dankbaarheid vinden mu23
Befcherm onze lage hutten tegens alien
35 gen :
33, verderfelyken aanval ; verlcen aan onze kuddcn een
genoegzamen voorraad tot haar onderhoud ; en ace'
31
dat
ze, dagelyks, ongeftoord mogen grazen indc wy33
33 de vlakten . - Onttrek ons nu, noch ooit uwe Va• derlyke tederhartige Liefde."
C . V . D. C .

CONCEPT OVER 'T OPWINDEN VAN, EN 'T VASTATAAKrN
DER WERKTUICEN AAN GEZONKENE SCUEPEN, VAARTU1CEN, ENZ, OM NAMENTLYK DEZELVEN, OP WF,LKL
DIEPTE ZY GEZONKEN ZYN , MET ZEKER11EIn TE OIMTVATTEN, VAST TE MAAKEN, EN VERVOLCENS OP
TE WINDEN 3'T ZY DOOR CABELS, Or KETTINCEN .

nlangs in eene onzer Havens,gezien hcbbende 't mis0
begrip, in, 't vastmaaken der Werktuigcn, aan cen
gezonken Schip, ter opwinding van bet zclve gefchikt

;
is de reden van 't opcnbaar maaken van dit ontwerp, ten
einde de verlegenheid in 't redden van zodanige gevallen
in 't vervolg to helpen voorkomen . Was dit volgende
voorftel toen bekend en aangenomen geweest, zo zoude,
menfchelyker wyze, 't genoemde gezonken Schip opgewonden, en voor den belanghebberen behouden geworden zvn, daar hot in tegendeel nu is blyven liggcn, tot
hunne fchade, en tot bederf van gemelde Haven .
Bet fchynt my, om cen gezonken Schip uit bet water op to winden, niet onmogelyk to bepaalen , met war
kragt het zelve kan na boven gebragt worden ; weetende
met wat ftoffe het gezonkene Schip gelaaden is , zo he .-ft
men niet anders to doen dan de zwaarte van het gezonken Schip en deszelfs laading , benevens het verlies van
die zwaarte in 't water , to berekenen ; ten eindc de lid
tende kragt hierIaar to evenredigen .
Men onderftelle, by voorbeeld, dat het gezonkcne Lighaam wcegt 9 8 4375 t8 ; en dat het, by onderzoek, voi_
gens de Waterweegkunde blykt, dat die ponden in 'c wager verliezen 73g2OO tt ; dan zc>ude derhalvcn dit Ligii :'ma
1 J
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haam, in 't water hangende, in evenwigt gehouden wor .
den met 246175 tB , zynde 't verfchil van 't gezonkene ,
in aanmerking van 't verlies van 't zelve in 'c water ; ge.
lyk blykt .
984375 to gezonkene zwaarte
738200 f verlies in 'tkwater
weegt 't Lighaam in
't water hangende.
De kragt , nu hier toe nodig verdubbeld, zal bet Lighaam meer na de oppervlakte van 't water doen komen ;
en 4 maal vermenigvuldigd zal ze genoegzaam de gantiche zwaarte boven de oppervlakte van 't water brengen ; en dus zal het Schip, dat nu gelost kan worden,
als dan langzaamerhand van zelfs na boven komen .
Om nu het gezegde uit to voeren, zo kan men een Cabel of Ketting om 't gezonkene Schip brengen, gelyk uit
de nevensgaande Afbeelding kan gezien worden ; welke
Cabel, gaande door de ringen van 2 Ankers, waar van
aan beide de einden van 't gezonkene Schip eene nedergelaacen is, zal toerygen, en vaster en vaster worden,
wanneer hct zelve zal worden opgewonden : en hier door
moet , het cabel dus vastgemaakt zynde, het gantfche Lighaam geligt worden . Men neeme daartoe, by voorbeeld,
2 of 4 Ligters , even eens- als daar men Schepen mede
kieit ; naar maate 'c gezonke Lighaam zwaar is, moecen
'cr meer vaartuigen gebruikt, en meer kragts in 't work
gefleld worden . - Op deeze Ligters legc men zwaare
Dennen houten, bckwaam om het vooronderfl:eld gewigt to kunnen torsfen ; en, als het gemelde cabel aan
dezelven vast gemaakc is, zal het Schip, by het wasfen
van 't water van zelve worden uit den grond geligr. Nu
blyft 'er alleen nog overig, bet zelve hoog genoeg na boven to winden ; en daar toe zouden kunnen gebruikt worden, zwaare Lokken, zo veelen ais men nodig oordeelt,
ten einde het Lighaam hoog genoeg to winden, om behoorlyk gelost to kunnen worden, en 't work ten vol .
len zyn beflag to geeven . De kragt, om op die wyze to
winden , vermeerdert, gelyk bekend is, naar maate men
blokken met meerder of minder fchr°yven ncemc, en
mcerder of minder fpillen op de Ligters gebruikt, als uit
de Afbcelding of to necmen is . De 2 cabels, hier kruisfelin :;s onder 't Schip vcrbceld, dicnen nergens anders
toe clan tot medehelpers wanneer 't Schip gcligt is ; o~n
hat
246175 to
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het zelve , wanneer bet zeer zwaar is, niec geheel op een
Babel to doen rusten .
Deeze weinige woorden, met de daar by gevoegde
Tekening, myns oordeels, voldoende zynde, tot het
verklaaren van myn Concept, om gezonkene Schepen
to kunnen vast krygen en boven to winden, zal ik hier
mede eindigen ; dewyl het in deeze meer aankomc op de
Afbeelding dan op veele woorden .

0 0 den 9 Aug . 1779 .

N. N .

VERKLAARING VAN NEVENSeAANDE AFI3EELDING .

A
B
C
•
•
F
•

het gezonkeni Schip.
de Ligters .
de houten op de Ligters .
de Bakken .
de Blokken.
het Cabel ter zyde van 't Schip.
de linkers , waar door het Cabel gaat .
HH de Cabels onder het Schip .

TROEVE OVER DE REGTVAARDIGHEID .

(Uit bet Engelsch.)
Regtvaardigheid vertoont haarfchaal aan elks gezigt,
En weegt daarin her re t van menfchen en van Goden ;
Doch weinig, waar de Deuugd befchermd ,voor 't w6en der fnooden,
Rielt Met her heilig zwaard de fchaal in evenwigt.

0

rider bet groot getal van gefchilftukkep , van tyd tot
tyd ontftaan, zonder eenige vordering omcrent de
beflisfing, mag den voorrang, then men de acne dcugd
boven de andere fchuldig is, geteld worden . Dit heeft
.Ben nutloos onderwerp van gefchil verzorgd aan Manncn
wier omftandigheden hun in de verftandige wacreld plant .
ften, om bezigheid to zoeken ; en die zomtyds misfchicrr
afgetrokken zyn van de beoeffening van hun geliefkoosde deugd, door hun yver voor derzelver bevordering .
De ingewikkeldheid van zulke aefchillen is ftrydig met
de goedertierene befchikkingen der Voorzienigheid, in de
be .
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betragtingen gemakkelyk to maaken in evenredigheid van
derzelver nut . Dat alle Zedepligten moeten waargenomen worden, ontdekt men zonder moette, om dat onkunde en onzekcrheid terftond de waereld in verwarring
en ongeluk zouden brengen ; doch welk een pligt bet
nicest moot gedgt worden, zal in gefchil blyven hangen
zonder eenige vordering, aangezien zy alle ons naarftiglyk to betragten ftaan, als eens de gelegenheid bet vereischt
cf de tydsornftandigheid bet medeoorengt . Het geluk des
Menschdoms hangt meer van beoefening dan van denkbeelden af ; en enkel befpiegelende twisren zyn van weirrig aangelegenheids, fchoon zy zo .,-,tyds den twister
beet maaken , of de party in toorne ontiteeken .
De regel der Regtvaardighcid,ons in onzehandelingen
voorgefchreeven , is zeer klaar en ligt om to hevatten .
,, Het Been gy wilt dat men u zal doers, doet dat aan
„ anderen ." Eene wet, waardoor alle eifchen van regt
teritond beflist worden, voor zo verre hot elks byzondere geweeten betreft, cene wet waarvan ieder mensch de
uitlegging in zyn eigcn hart vindc, en die men altyd kan
waarneemen zonder eenige andere hoedanigheden, dan
eerlykheid van voorneemen, en zuiverheid van wil .
Zommigen van de zoonen der Drogredenkunfte zyn,
'er op uit geweest,om deeze wet in eenen damp to verduisteren, die hun eigen gezigt verdonkerde . Zy hebben
onderzogc, of een mensch , bewust van zyne eigen onredelyke wenfchen, verhonden zou zyn die in anderen op
to volgen . Doch 'er is zeker geene hinge overweeging
noodig, om to befluiten, dat de begeerten, die men res!clen moot naar de maat van bet refit, zodanig moeten
vn , als wy goedkeuren ; dat wy geen voldoening moeten geeven aan die neigingen in anderen, die wy in ons
zelven veroordeelen , en van welke wy weeten, fchoon
zy in onze verbeeldmg moogen influipen, dat bet onze
pligt is dczelve tegen to fcaan en to under to brengen,
als afwykingen van bet billyke .
Een der aanmerkclykfte gevallen, die men gefteld heeft,
als eenige kunde vereifchende in bet beftuaren van bet
geweeten naar then gulden Regel, is dat van een fchuldigen
den Regter om genade fmeekende ; wy kunnen niet ontl.ennen, dat by, in de omflandigheden van den fchuldigen
g,eplaatst, de genade zou verlangen, die by nu weigert .
Doch de zwaarigheid van deeze drogreden verdwynt ,
y,annccr wy overwecgcn, dat de p,ut ;ren in waarheid
z. - n
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zyn de fchuldige aan den eenen en de geheele Maatfchappy aan den anderen kant, van welke laatfte de Overheid alleen eerie dienaresfe is, belast met bet algemeene welzyn . De Overheid, daarom , verzaakt, door
een mensch, der vergiffenisfe onwaardig, genade to
fchenken, den pligt, waarmede by hekleed is ; geeft
weg het geen hem net toekomt ; en doet klaarblykelyk
aan anderen, bet geen by niet zou wenfchen dat hem gedaan wierd . Zelf bet algemeen , welks regt nog grooter is om willekeurige blyken van genade to bewyzen,
is aan deeze wetten verhonden , die bet welzyn van bet geheele menschdom betreffen ; en zulk cene langmoedigheid
kan niet geregtvaardigd worden, die de fnoodheid voet
geeft, als die bet algemeene vertrouwen vermindert,
waarin zy alien een gelyk belang hebben, daarom ook
verbonden zyn om bet zelve to verdedigen . Om deeze
reden heeft zelfs een Staat geen regt om een algemeene
Vryplaats voor Vlugtelingen op to regten, of befcherming to geeven aan die geenen, die hun leeven verbeurd
hebben, door misdaaden tegen de wetten van algemeene Zedekunde, door alle volken toegeftemd ; endiedaarom alle volken moeten handhaaven door bet ftraffen van
ieder , die dezelve fchendt .
Eenc groote oorzaak van onzekerheid en twyffeling
by hun, die dlrezen grooten Regel verklaarden , is de onderfcbeiding der Geweetensgevalfchryveren, gemaakt tusfchen bet geen men der Regtvaardigheid en der Goedertierenheid fchuldig is . Het onmiddelyke en eerite ooginerk van deeze Regelmaat is een rigtfnoer van Regvaardigheid vast to ftellen , en bet is to vermoeden , dat noch
de fpitsvindigheid noch de drogredenaary eene zwaarig .
heid kunnen maaken om haare to werkftelling to vertraagen ; wanneer zy dus uitgedrukt en uitgelegd wordy .
„ Ieder mensch voldoet den eisch van bet regt in een
„ ander, then by zou denken dat hem zou toekomcn in
„ gclyke omftandigheden ." Doch , in alien onderzoek
omtrent de beoeffening van willekeurige en toevallige
deugdsbetragtingen, is 't bet veiligst een befluit tegen
ooze neigingen to neemen, en ons to beveiligen voor
gebreklykheid, door meer to doen, dan wy voor volkomen noodzaakelyk houden . Ieder mensch kan verzekerd
zyn , dat by, zoo by zich ftelt in de omftandigheden van
den afhangeiyken, meer verlangen zou, dan by met de
uiterfte to werkftelling van zyn ernst nu van zich verkrygets
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gen kan, om to volbrengen ; en indien de reden geen regel
gezet heeft, en onze driften ons poogen to misleiden ,
is het zeker de zaak van een verftandig mensch aan den
veiiigften kant to dwaalen .
Was het Menschlyk Geflacht zodanig gefteld, dat ie .
der byzonder perfoon alle de bekwaainheden bezat tot
zyrr behoud, en tot voortplanting van zyne foort . Was
de noodzaakiykheid van aile vereeniging van menfchen
met menfchen afgefneden volgens hec eerfte doclwit van
den Grooten Scheppcr : dan fchynt het duidelyk, dat zo on .
afhangelyk en eenzaam een Weezen onvatbaar zyn zou,
zo wel voor Regtvaardigheid, als gemeenfchapiyken ommegang . Waar de onderlinge opmerkzaamheden en de
verdraagzaamheid geen doelwit hebben, zullen zy nooic
bet gedrag van een redelyk mensch regelen . De voile
loop der driften zou niet beteugeld worden, door de
overdenkingen van de toekoomende gevolgen . Daar ieder mensch, in dit geval, ve_ronderfteld wordt, alleen
zichzelven to beminnen, en alleen van zichzelven en zyne bedryven of to hangen , omtrenc zyne veiligheid en
geluk, zou by , by alle gelegenheden, met zyn uitertte
poogingen de meerderheid boven alle andere weezens zoeken, aan welke by door geene andere banden verbonden
was, 'c zy van natuur of 't zy van belang.
Doch de vereeniging der Sexen door de Natuur be.
anid, veronderlteld zynde, komt 'er onmiddelyk een
Iluisgezin voorc , en daar men byzondere regels noodzaaklyk vindt tot deszelfs beftaan, worden die terftond
omhelsd . Zondcr echter bet overige van bet menschdom binnen derzelver voorfchriften to bevatten . Onderfteld zvnde dat verfcheiden Huisgezinnen zich ce zaa .
men in eene Maatfchappy begeeven, geheel afgefcheiden van anderen, dan zullen de wetten, die den vrede
en orde bewaaren, zich uitbreiden tot bet uiterfte dier
Maatfchappye ; doch dan geheel nutloos zynde, verliezen zy haare kragt, als men een voetitap verder gaat . Nog
tens veronderfteld, dat eenige onderfcheiden Maatfchap .
pyen eene foorc van vereeniging van onderlinge overeenkomst en gcluksbevordering aangaan ; dan worden de
Frensfcheidingen der Regtvaardigheid uitgebreider in evenredigheid van de kragc der onderlinge verbintenisfen .
De gefcbiedenis, de ondervinding en d-I Reden leeren ons
genoegzaam deeze natuurlyke voortgangen van menfchelyke gevoelens, en de trapswyze verbintenisfen der
Refit=
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Regtvaardigheid, geevenredigd aan de kennis die zy kry .
gen aan de uitgebreide nuttigheid dier deugd .
Het geluk en de voorfpoed van bet Menschdom, ontftaande uit de gemeenfchappelyke deugd van goedwillig .
heid en derzelver onderdeelen, mag men vergelyken by
een wal door veele handen gehouwd ; die grooter words
door ieder daar bygevoegden (teen in evcnredigheid met
de vlyc en zorg van ieder workman . Het zelfde geluk
ontftaande uit de gezellige deugd der Regtvaardigheid
en haare onderdeelen, mag men vergelyken by her bouwen van een gewelf, waar van ieder byzondere Been op
zich,zelven na den grond zou vallen, en her geheele gebouw niet door zichzelven onderfteund wordc , maar door
den onderlingcn byftand en verbintenis van de aan clkander beantwoordende deelen .
Alle wetten der Natuure, die den eigendom regelen,
zo wel als alle burgerlyke wetten zyn algemeen ; en betreffen alleen eenige weezenlyke omftandigheden van ieder geval, zonder agt to flaan op de CharaUers, de Staaten en de Verbintenisfen der perzoonen, die zy betref .
fen, of op byzondere gevolgen uit die bepaalingen voortvloeiende . Zy berooven, zonder fchroom, een weldaadig
man van zyne bezittingen, zo by die, door een misflag
verkreegen heeft , zonder een regtmaatigen eisch, om die
to betteden aan eenen gicrigaart, die oneindige fchatten
op een geftapeld heeft ! Her Algemeene welzyn vereischt, dat her eigendom beftuurd zou worden door algemeene onverbrcekbaare wetten niet to buigen naar byzondere omftandigheden ; en fchoon zulke regels aangenoomen zyn als her best dienende tot her einde van bet
algemeen welvaaren, is her onmogelyk altyd de byzonde`re harde gevallen to voorkomen, of to maaken dat 'er
gelul kige gevol gen uit ieder byzonder geval voortvloeijen . Bet is genoegzaam , zo her geheele ontwerp der
Regtvaardigheid dient om de l3urgerlyke 1\-laatfchappye<
to onderfteunen ; en zo de halans van goed , war de groo.
te hoofdzaak betrefc, die van kwaad overhaalt . Zelf de
algemeene wetten van bet Heelal, fchoon door de on, .
eindige Wysheid ontworpen, kunnen alien kwaad en el .
k e wanftaltigheid niet buitcn fluiten in ieder byzondere
werking .
Indien wy onze oogen van de wetten van eigendom,
door de uitdeelende Regtvaardigheid vastgefteld, flaan
op dt: ftrafende Regtvaardigheid, die de fchenders van
haa-
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haare wet ten , door bedrog of geweld , draft ; het vertoon
zal , over het geheel, niet zo voldoende zyn . Eene oppervlakkige doorleezing van onze wetten zal ons zo
veelvuldige oneven redigheden tusfchen misdaaden en
ftraffcn, zulke eigenzinnige onderfcheidingen van fchuld,
zulk eene verwardheid van toegeevenheid en ftrengheid
ontdekken, dat men naauwlylks gelooven kan dat zy
voortfpruiten uitt do ftaatkundige wyshcid, opregt en bezadigd zich toeleggende op hot algerneen welvaaren .
De handelwyze is, wanneer eenige foort van roovery
de overhand krygt , poogingen aan to wenden om dezelve to weeren door lyfftraffelyke voncisfen . Dus wordt
bet eene geflachr van booswigcen afgefneeden, dan hunne opvolgers worden alleen door vreeze tot n•i euwe on .
derneemingen afgedreeven : do kunst der dievery neemt
toe met grooter verfcheidcnheid van bedrog, en words
verfynd tot de hoogfte trappen van behendigheid, en de
bedektfle wyzen van bedriegery. De wet vernieuwt dan
de vervplging in hot heetfte der drift, en ftraft de overtreeders weder met den dood . Door deeze handelwyze
zyn de ftraffen vertnenigdvuldigd, en de misdaaden, zeer
verfchillend in trappen van boosheid, zyn even zeer onderworpen aan de ftrengfto ftraffcn, die de mensch in zyne
magt hadt eenen anderen aan to doen .
De Wetgeever is ongetwyffeld verbonden de boosaartigheid, van eene belediging to rekenen ; niet alleen naar
bet nadeel of hot Teed 't geen byzondere bedryven kunnen voortbrengen ; maar naar de algeuteene verwarring
en onrust, ontflaande uit de vrees voor mishandeling on
onveiligheid van bezitting . By oeffent daarom het refit
't geen de maatfchappyen veronderftcld worden over bet
leeven van de zodanigen, die dezelve uitmaakon, to bezitten, niet alleen om een misdaad to itraffen, maar om
de orde to handhaaven, en den vrede to bewaaren . B y
verfterkt de Wetten , die het mceste gcvaar loopen van
gefchonden to zullen worden, met geftrengheid, gelyk
een bevelhebber eene bezetting verdubbelt aan de zyde,
die door den vyand gedreigd wordt .
De galg ontzet met de daad de zodanigen, die daar
aan fterven , van de magt, om het gemeen l`anger nadeel
to doen ; doch hun flood fchynt niet meer toe to bre,igea tot de h rvorming van hunne me .lepligtigen dan ee
nmge andere wyze van afzond ring . Een diet brengt zel_
den langen tyd door met overdenkingen ; doch by haast
zich

OVER DE REGTVAARI)IGBFID .

'35

zich van roovery tot ongebondenheid, en van ongehondenheid tot roovery ; en wanneer het eene graf zyn rnedegenoot inzwelgt, heeft by geene andere zorg, dan ow een
ander to vinden .
Hoe wonderfpreukig het moge fchynen aan to dringen op het naauwkeurig uitvoercn van Wetten, na dezelve met verrcgaande geftrengheid bekleed to hebben,
mag men 'er tot befluit byvoegen, dat wanneer zy blyken ongepast to zyn, dit eene genoegzaame reden is om
die to veranderen ; maar dat zy , tot dat zodanig eene
verandering hand grype en zo lang zy Wet ten blyven,
naar behooren rgoeten gehoorzaamd worden . Veelvuldige vergiffenisfen verzwakken den eerbied aan de Wetten
in het algcmeen verfchuldigd, flellen het gezag der burgerlyke Overheid aan verfiliaading bloot , maaken de
vo+orwerpen van kwalyk hefleedde gcnade flouter , enb,
gen, by gevolg, de openbaare rust in groocer gevaar van
floorenisfe.
A.
DR VOORNAAMSTE EN ZELDZAAMSTE LEEVCNSGEVALLEN VAN
MR . CHARLES CHUBCFIILL

Den Heeren Uitgeeveren der 41g . Tlad . L , tteroef.

Myn Heeren !
Schoon de Heer CBURCHILL hier to Lande mar enkel hekend
is by weinigen-, die fmakk vinden in de ftaatsverfchillen ,
welke Engeland voorheen ontrustten, to leezen, als waar in by
zich bekend gemaakt heeft door zeer iieekelagtige Dich•L ftukken, zal egter eenig berigt diens zeldzaamen Mans , de aandagt
van veelen, zo ik denke, niet onA aardig weezen . De vreemde rollen . die by gefpeeld, de vel fchillende charat&ers, die by
bekleed heeft, maaken hen zo hyzonder, dat een peifoon, als
hy, in een vercierd verhaal ingevoeid, !jgt gezcgd zou wor .
den, onnatuurlyk en gezogt to weezen . 't Is this own de zeld.
zaamheid alleen, en daar bet niet vercierd is, dat ik UP . dit
Stukje mededeele, zo als ik het onlangs in the Univerfal Mas~;m
~ ine gevonden hebbe ."
Mr. CHARLES CHTJhCFJILL framde of van een oud, en aanzien .
lyk, geflacht . Zyn V.ider flaw den pledikdienst waar in St . Jan
to Westminfler ; by werd in een huis naby de Abdy van Westmirkfiter •g ebooren , daar 7yne Moeder nog woont. Zo dra by leez~n
kon, - werd by to W_•s tmiir' ter Schoolc befteld, waar by in de
Latynfche taale zeer groote vooltganetn maakee ; den ouderdcm
bereikt hebbende om na de Hoogefchool to gam , br .igt zyn Va .
tier hem na Oxfort ; dan geftoord en to onvrede, wegens de geiI . DEEL . MENGELW. No S.
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meene en kinderagtige vraagen hem voorgefteld, in het onderzoek
om als Student to worden aangenomen, maakte by een fcherp en
vernuftig fchimpfchrift op zynen Ondervraager , en dit was v'an
die uitwerking dat hem do Hoogefchool ontzegt werd .
Hy vondt zich derhajven genoodzaakt weder na Londen te keeren, en op nicuw in t School to WPestminfler to g ian , waar by
geduurige blyken gaf van zyne vordering, tot groot genoegen van
zynen Vader en naastbeftaanden .
Zeventien Jaaren bereikt hebbende, werd by fterk verliefd op
een jong meisle , dat noch uitneemend fchoon noch by uitftek geestig cvas, maar voorzien met hoedanigheden, die de lichaamsfchoonheid en de gaven des ve:nufts verre overtrefFcn : zy was teerhartig, zagt, en go,daartig, brminnelyk, altoos zich/elve gelyk, en
van ongeveinsde Godsvrugt .
Her jong .: paar trouwde, na cone zccr korte vryaadie, en omtrent twee Jaaren gclukkig met elkandesen geieefd to hebben , vroeg
CHURCHILL'S Vadcr, die zyn' Zoon tot den Kerkdienst gefchikt
hadt , denzelven in crust, wat beroep by voorhadt to aanvaarden?
De jonge CHURCHILL gaf bier op een antwooid, dat met zyns
Vaders o gmeik over enkwam, die desweg n zyn genoeg n be
tuigde, en niet twyfelde, of by zou zyn' Zoon , fchoon deeze op
f;ecne Hoo,2efchool geweest, en dus geenen trap van waardighcid
bekloimnen hadt, georde7ul krygen, wauneer by de daar toe gelelde ja , ren beretkt hadt .
Dit gelulue oak , want drie en twintig jaareu oud zynde, werd
by door Dr . SHERLOCK, geweezene Bisfchop van Londen, n!a een
behoorlyk onderzoek, waar in by overvlocdige blyken van zyne
bekwaamheid gaf, geordend .
Wy hebben- reeds aangemerkt, dat een Schimpfchrifr, tegen zyn'
Ondervraager, oorzaak was, dat by op de Hoogefchoole to Oxfort
niet werd toegelaaten : doch 't blykt, uit een gezegde van den B s(chop, die hem ordende, dat men zyne onbekwaamheid om aan 't
onderzoek to voldoen hadt voorgewend, als de r ;;de waa :om hem
de Hoog2fchoal toen ontzegd werd : want Dr. SHERLOCK was
zo wel voldaan over de hekwaamheien van cHURCHILL,gebleekcn
in een ftreng onderzoek, dat by, 't zelve gedaan zynde, uitriep,
,velk een Ondervraager meet deeze gehad hebben, toen by niet weardig gekeurd werd ow als Student de Hoogefchool to betreeden!
Weinig tyds naa zyne ordening, kreeg by eene ftandplaats in
bales, die hem 's Jaarlyks 27Ponden fterling opbragt ; derwaards

begaf by zich met zyne Huisvrouwe . Weidra verwserf by do agting en toegenegenheid van do Leden zyner Kerke, en trok zo
veel yolks als een WPhitefield of Romaine . Hy was daarenboven
aangenaam in gezelfchap, en een liefhebbcr van vermaak . De
vrugrhaarheid der Landftreeke , en de daar uit volgende good .
koopheid der leevensmiddclen, maakte dat zyn 27 Pond daar zo
veel waar49ig was, als 120 Pond omftreeks Londen ; bier benevens
ontving by zomtyds cene en andore vereeriug van do inwoonders
zyns
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zyns Kerfpels, en hadt ook eenig geld medegebragt ; maar dit
was binuen korten tyd vooit, en zyne wedde, met de daar by
komende vereeiingen, Diet genoegzaam om zyne vertee,ing goed
to maaken . Ily was dieshalven hedagt ow iets to vinden ter vergoedinge van dit to kort fchieten,en zynekeuzevielomcenkroeg,
w aar in by Cyder (Appeldrank) verkogt , op to zetten , zo dat by
Predikant en Waard to gelyk was . Men zegt dat by deeze kroeg
aan zyn eigen huis hield, en dezelve zomtyds in eigen perfoon
waarnam . Domine, zeide men , geef my een kan van de echte - goed .
Geeft 'er nog een , ze is uitieekend . - Hoe 't zy, de kleine neering
ging naar wensch, en a,les in viede en orde toe, en CHURCHILL
bereikte zyn ongmerk ; by won geld .
Fly was natuurlyk goedaartig en by uitftek milddi'adig, doch
zonder in 't betoonen daar van regel of maat to houden, een gebrek vry algeween in menfchen van dat heminnelyk char &r . 't
Leeds des inaar weinig ryds of by befteedde meet aan zyne liefde .
giften on noodlooze verkwistingen, dan zyne «we 'de en kroeg
hem konden opbrengen, ja by flak zich zo diep in fchulden, dat
by geen hoop Icon hebbcn om 'er immer weder uit tc komen .
Mr . CHURCHILL, huiten ftaat om zyne fchu'den to voldoen,
word, door zyne fchuldeifchers, ter betaalinge gedrongen, met
cene geftrengheid, die men Diet zou'verwagten omtrent een man
in zyne omftan iigheden . 't Is zeker, dat by een gedee'te van zyn
goed en van 't hunne beftecd hadt in werken van liefsie, den
bongerigen to eaten, den doriligen to drinken geevende, en de
naakten van kleederen verzorgende ; en dat by 't overige verteerd
hadt in 't gezelCchap der lieden van zyn Kerrpel, die by heu,inde
en van welken by bemind word ; daarenboven war konden de fchuideifchers verwagten, door een man, then zy wisten ;-, t vrnlflru,,t
Diet betaalen kon, dus to plaagen : doch ie baatzugt itaat nergens
voor . Mr . CHURCHILL hadt geen vrienden maar, naardien by 't
meect fchuldig was aam hun, die hem to vooren de meeste toegcnegenheid betoond ha, 'den . Dus geprangd, Elude by hun voor,
al !c zyne goederen onder bun to verdeelen : maar zy wilden'er hunnc toeftewwing Diet toe geeven : zo Oat 'cr voor hem geen ander
middel overfchoot, om utt de gevangenis to blyvcn, dan dc; vlugt
to neemen, en de oogeu zyner g,eetige fchuldeifcheren to ont .
`vyken .
Ingevolge hier van gin g by fchielyk in flute weg, na Louden
kcerende ; daar by geen ander iniddel van beftdan hadt dan do g oed.
h . i d van zynon Vader en verdere vrienden, waar op by zich verliet .
Zyn Vader deedt veele poogingen om hem eene andere p'aats to
verzorgen : maar altoos zonder goeden uitildg : 't wel k hell toe .
fchryft can den jongen CHURCHILL zelveu, die- nict Icon nala,, ten,
Lou, zeer by begunllil ;ers n ;odig halt, fchirnpei d ti) fteekelig to
wce cri, ZOnder die g+_crrer, to Cpaaien, die him konden lielpen .
P,-vie fcst tnpende ad,r, zo ze ;,ecn crber n :am m .;et draagen,
Aa 2
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heeft zich vervolgens nog meer vertoond in openbaartler gevalfen .
Eindelyk flierf zyn Vader, en Mr . CHURCHILL verkreeg de
pl.iats, daar door opcngevallen . De inkomilen daar van bedroegen omtrent ioo Ponden flerling, en om deeze, die hem wat
goring voorkwamen, to vermeerderen, onderwees by de Jonge
Juffrouwen , op 't School van Mejuffr . Dennis, om naar de regeleil der Engelfche fpraakkunile en hevallig to fchtyven : dan zeventien maanden dtt uitgehouden hebbende, hadt by geen lust meet
oni den Schoolmeester to fpeelen, en liet dit opgenomen work vaaren . In den Winter vermomde by zich alle avonden, en ging na
den Schouwburg, naarflig lettende op de goede hoedanigheden en
de gebreken der Affeurs : dit gaf hem het onderwerp tot een Hekelfchrift, de Rosciad geheeten, 't walk in den jaare 1762 't licht
Z '1g.

Hot inkomen dat den Vader genoegzaam geweest was, om, naar
zynen that, welvoeglyk en geagt to leaven, was den Zoon to
weinig, fchoon vermeerderd door bet geld, 't welk by van zyne
lesfen trok . Niettemin hield by op met lesfen to geeven, zonder
iets antlers by de hand to neemen, en by flak zich in nieuwe fchulden . Zyn hull werd als afgeloopen door fchuldeifchers, en folllciteurs : daarenboven ieefde by in geduurige onmin met zyne
Huisvrouwe, 't work hem hot huffs, fchoon 't van de gemelde
plaagen hevryd geweest was, bang genoeg gemaakt zou hehhen .
Wat de oorzaak van deeze tweedragtigheid was, words
Diet gemeld ; maar een brief, then wy vervolgens zullen mededeelen, door CHURCHILL zelve aan den Befchryver zyns leevens gezonden, meldt genoegzaam dat by des grooten last leedt, en deeze ve .toont ons tevens den eigen inborst des Schryvers middagklaar .
Mr. Lloyd, zyn vriend , betaalde zyne voornaamfle fchulden, of
maakte een i'erdrag met de fchuldeifchers : deeze Hear is daar naa
overladen omtrent den tyd dat CHURCHILL zyn dichtftuk, de Acteur geheuten, in 't licht gaf, 't welk wein g voar zyn Rosciad
uitkwam.
Dit Iaatstgemelde fink viel zeer in den fmaak , en verfcheide
uitgaven volgden elkander , in korten tyd . Dit wel zelukken gaf
hem mood, en deedt hen het befluit neemen ow als Schryver voor
den dag to ko,nen, en hot Kerklykgewaad afte leggen . f)eezen flap
deedt hy, volge,is 't getuigenis vaa zynen Leevensbeichryver,, om
zi, .h met me2r welvoegelykheid to kunnen vervoegen op plaatfen,
w .iar by als Schryver noodzaaklyk moest weezen ; doch waar by
als cen Kerklyke zich Diet wel kon vertoonen . Indian dit zyn
oogmerk was, is by daar door agter geene ziaken gekomen, dan
die by wel kon geweeten hehbeu, zonder een Leek to worden,
eitgezgnderd utogelyk, eenige ftukjes in zyn Vers, 't welk ten
tycel voert, de Naclir ; do ;i 't geen, niet gefchikt zynde orn
doeei of geenen aauhang to hehatgen, noch ecuig ftaatkundig
oader,v :c~ b :ia:! end :, in `t
ia .+g geichit ~rci,l; zo weiir ig
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pig hebbe men de beroemdheid zyner Dichtilukken aan zynen uitfteekenden Dichtgeest toe to fchryven .
De Opftelier van Mr . CHURCiILL's Leeversgevallen is van
oordcel, dat by zeer we] decdt met het Geestlyk gewaad of to
leggen, en betuigt , niet to twyfelen, of elk verilan .,ig en onbevooroordeeld Leezer zal hier in met hem van ten gevoelen wee.
zen, na den volgenden brief, door Mr . CHURCHILL zelve aan hem
gefchreeven, geleezen to hebben .
Waarde . . . .

A A N

N . N.

„ Ik heb de twee icukken, van welken 1k, laatstleden by tt
„ zynde, gefprooken heb, volvoerd : Ik heb my onrllaagen van
„ twee dingen, die my zints lang verveelden : myn Wyf, die my
• piaagde, en myn Mantel, die my zo zeer tegenftond .
„ Gy hebt my dikmaals hoof en zeggen, dat ik geen kans ftond
• om in 't Kerklyke eenige aanmerklyke vorde :ing to maaken , en
• dat ik een innemlyken tegQnzin had c'm een arm Gaestlyke to
• weezen . Waarom zou ik dan langeiongeiukkig blyven onder't
• fober Geestlyk gewaad, daar myne bekwaamheden, en myne
• Zanggodin inzonderheid, my 't geluk van gegalonneerde ktee• deren kan verfchaffen.
„ Daarenboven,om welke reden zou ik den geveinsden Epee• len? en my houden als to vrede met myn' laagen ftaat, terwyl
„ myn eergierige geest na hooger haakt en tragt? Waarom zdu ik
• my als vergenoegd aanflellen met een bef en wollen kousfen to
„ draagen, daar ik veel meer zin heb in een degen en wittezyden
• kousfen? Waarorn zou ik als een naargeestig mensch, in een
• hock verhorgen, leeven, daar de veiheevenheid van myn' geest
„ my gefchikt maakt om met glans in de wereld to verfchynen?
Met een woord, ik heb my zelven beproefd , en wet aan„
d agtig, en by deeze proeve bevonden, dat her my veel beter
• dagtig,
• zal voegen een Heer, dan eon aim Geestlyke ie weezen . In .
„ gevolge van deeze ontdekkinge, dat by my Confcientie werk is,
• hob ik den ouden leelyken Mantel , met den zoethoutkleurigen
„ pruik en grooten hoed, een gewaad voor my zo lastig, afgewor• pen ..pen Ik heb geese knaaging in myn geweeten over deeze
• daad ; 1k vind my beter gemoed . Ik ben in den flaat van eon
„ tn,~n, die, naa een zwaaren last langen tyd ged~aagen to hebben,
• dies nederzet . - Zo ver van myn Wyf en Mantel .
„ Morgen avond hoop ik u by bet fpel van Shakefpeare to vin .
• den ; •i k zal my verheugen door u daar to onta,oeten . Vaarwel,
• en gelpuf dat ik ben en altoos zyn cal,

Uw Vriend
C. CUURCllrt L ."

.A a 3

Mr.
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Mr . CHURCHILL, dus hot Geestlyk gewaad afgelegd hebbende, vertoonde zich onder de Vernuften der Stad ; by verkeerde
gedaurig in fierbergen, Koffyhuizen, en de plaatfen van openbaare vermaaldykheden ; by maakte keunis met allerlei flag van
menfchen, tot de geringfte en langfte foort toe ; by ging, gelyk
men zegt, om de charakteis van de allerflegtfte lieden to leeren
kennen, in de ftille of verhooleae Alehuizen , waar by den drank,
op welken by verflingerd was, in de grootfte volkomenheid
aantrof.
De geest van partyfchap bezielde alle zyne Dichtftukken , dit
maakte dat zy fterk getrokken wierden, en hem een ruim inkomen verzorgden, ja binnen kort zo veel rykdoms verfchaften, dat
by in ftaat was zynen vriend Lloyd, op zyne beurt, onderftand to
do,n, en deezen, wanneer hy,in de gevrngenis zat, voor eeu
geruimen tyd, 's weeks een Guinje to laaten toekomen .
Het eerfte it" van eenige byzond , re merkwaardigheid, 't geen
by uitvoerde , was hot onteeren en fchaaken eener jonge J-Arrouwe . Men weet de regte byzonderheden niet van dit gel'al, maar
wel dat deswegen zeer flegt ten zynen opzigie werd gefprooken,
als hebbende zich openlyk fchuldig getnaakt aan verleiding en
overfpel .
Dim wat ook het zedelyk chaiaeter van CHURCHILL. mogt weeZen, zyne hekwaamheid, om Hekelfchriften to fchryven, maakte
hem, gelvk 'er verhaald wordt, van zo veel aanbelangs, dat hem
de aanzienlykfte aanbiedingen gedaan wierden, indien by zich aan
de zyde van het Minifteric wilde vervoegen, en ten voordeele
daar van de pen' opvatten, ja dat men hem eene wedde van 3ot))
Ponden werd toegezegd, indien by zich maar wiide ftil houden .
Deeze aanbiedingen, zegt men, floeg by van de hand, en zo
ae hero gedaan zyn, deedt by 't zeker : want by volhardde tut zy.
nen dood in dezelfde wyze van fchryven .
Dewyl zyne ftukjes zeer gewiid waren, ierden zy tot eenen
boogen prys verkogt ; maar zyne vei teering was naar zyn inkomen, op hoe losfen voet dit ook mogt fta n
Hy huurde een zeer
fchoon huis, 't geen by op 'c kostbaarfte meub,leeide ; by hield
koets en paarden, rydpaarden, houden ; by vischte , jaagde , ging
op de vogelvangst, met een woord, by nam alle vermaaken die
de tyd aanboodt .
Verder wordt 'er niets aantnerklyks van CHURCHILL verhaald
dan zyn gefchil met Howarth en Leach, tot aan zyne meis na
Boulogne, om zyneu Vriend Mr. Wilkes to bezoeken : alwaar by,
na een verblyf van vyf dagen, door eene kwaad,;ar ige koo :ts
aang tact werd, die eeu einde van zyn leeven maakte .
w3

Ul . leflendige Leezer .
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is zeker eene der edclfte en voortreffelykD eileMenfchenkunde
wetenfchappen : dog men kan ver gevorderd wezen in de
Menfchenkunde, en nochtans zich zelven niet kennen .
Ik heb meer dan eens gezien , dat men de allerernfligfle zaken
kan befpotten, en de allertederlie in cen belaggelyk licht fielMa :;r ik heb tevens opgeme ;kt, dat dit niet valley
len .
kan , den in d,- laagfle Geesten , om dat 'er weinig of pen verfland
toe noodig is, in luiden die pet' op geene andere wyze kunnen
vothouden ; en dat pet niet gefchied, dan door dezulken, die
van een bedorven fmaak, en een flegt gedrag zyn .
Men heeft geen zeer doordringend oordeel, noch cen groot
verftand noodig , om to kunnen hegrypen, dat men waarlyk iets
meer meet doers, dan zich alleen to bemoeijen met do dingendezer
werc;ld . Wy hebben flegts op hot onbeflendige agt to geven, oni
van deze waarheid overtu gd to woi den ; nadien de allergelukkigfle omftandigheden in deze beneden gewesten in ddn ogenblik kunnen verkeeren, en de dood con einde aan alles maakt .
Welk cone verwarring zou pet baren, indien de begeerten en
wenfchen aller ftervelingen eens vervuld moesten worden! de go .
heele orde verkeerde in wanorde, en de groote Formeerder zoa
de geheele Nataur pet ondeifte boven moeten keeren .
Wanneer een verwaand, een trotsch mensch eens bezefte,
hoe belaggelyk by zich door zyn gedrag maakt, by zou van
fchaamte net weten, hoe by zich pet veiligst verfleken zou
maar om dat by pet zelf niet ziet, word by wet eens gramilorig
op een ander, die met dat eigenfle gebrek befmet is . --- Dan
welk zou wel bet beste hulpmiddel wezen tegen de verwaand .
heid en trotschheid? Mogelyk geen peter, dan den verwaanden,
den Trotschaart, belaggelyk to waken.
Wanneer men zichzelven, en den Naasten regt hefchouwt, zal
men dra moeten hekennen, dat wy voor de Maatfchappy zeer gefchikte Wezens zyn . Laat men dan vry den blooten natuurflaat,
en pet leven der Wilden, verheffen , boven een befchaafden levensftand ; 1k vertrouw dat niemant nochtans, by moge 'er zo op roemen, als by wil ; gaarne zynen flaat in eene geregelde en befchaafde Maatfchappy verwisfelen zou tegens lien der Wilden .
De lydzame bezit een onwaardeerharen fchat ; dan hoe weinige
menfchen kunnen 'er zich op beroemen . De minfie menfchen zyn
zelfs met hun dragelyk lot to vieden , en worden op de geringfle
tegenheden onverduldig .
Uit de hefchouwing van de Nataur, uit de orde en nette gereeldneid van al het gefchapene,kan men befluiten dateenoneindig
ezen van dat alles de Almagtige Formeerder zy . En mogen
wy 'er met even regtmatig uit befluiten , dat wy aan dat Wezen
de grootfle verpligting hebben . - Dan om then Oneindigen
regt to dienen, moet de mensch nog eene verlichter Openbaring
hebben .
C . V. D . G .
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gezelfchap `a •i menfchen had zig to Scheep begeen
E enven,
om naar zckere haven to vaarcn . Naauwlyks

waxen zy ondcr zcil gegaan, of eenigen, die voor fpitsvindige gees ten wilden aangczien worden, hegonnen onder elkaridercn over deze cn gcene zaaken, het fchip, do
zee,, de winden , en de geheele reis aangaande, te redeneeren . Ondcr anderen opperde een uit hun de vraag,,

of hun ingaan in het fchip het middel dan de oorzaak van
hunne gehoopte aankomst in de bedoelde haven moest
genoemd worden . De meesten begreepen niets van deeze vraag ; doch eenigen, die zig de wysften agtten,
koozen party ; de een was voor hec middel, de ander
voor de oorzaak . Men twistte eerst nog al taamlyk bedaard, doch allengskens wierd hec gefehil met meer en
meer hevigheid gevoerd . Veelen, zonder to verftaan,
wat middel of oorzaak zeggen wilde, namen niet to min
party, naar dat zy nevens dozen of geenen zaten, of
dat hun de aangezigten der twistenden betcr of flegter
aanftonden . Hec gefchreeuw en gewoel wierd geweldig
in het fchip ; men trocpte to zamen, en zonderde zig
van elkanderen af. Men begon cindelyk cc fchelden en
to vloeken ; men beichuldigde clkanderen over en weder
van domheid, blindhe :d, haifterrigheid en geest van tegenfpraak . Eenigen , die in 'c begin om deezen dwaazen twist gelachen hadden , ziende dat bet gefchil zo
hoog liep, zogten de gemoederen tot bedaaren to brergen , en zeiden a „ Vrienden ; hoe kont gy zo dwaas
• zyn , van u over woorden zo driftig to maaken ? Uw
„ geheele gefchil is louter een woordenftryd . Gy hebt
• van weerskanten gelyk . Ons ingaan in bet fchip is de
• oorzaak van onze gehoopte aankomst ; want waren wy
• niec in 't fchip mgegaan, waren wy aan den wal ge,~ bleven , wy zouden in de haven, waarheen wy vaaIt . DLEL . MENCELW . Na . g .
B b
„ ren,,

560

DE HAIRKLOOVERs .

„ ren, voorzeker niec aankomen . Ons ingaan in bet

„ fchip is ook het middel tot onze gehoopte aankomst ;
,, want zonder dat zouden wy nooit aan geene zyde
„ der zee komen . Praat liever van war anders, dan zulke
• harrewarrige vraagen to opperen : of ontbreekt u betere
• ftof van gefprek, om den tyd to korten, wilt dan ten
• minften met bedaardheid zintwisten, en harrewarren,
• zonder uw bloed to verhitten . Wat doer het 'er toe,
„ of ons zyn in het fchip bet middel dan de eorzaak on• zer aankomst zal zyn ; gy vaart 'er immers flier to
• min om mede, en zult niet to min behouden aanko• men ."
Te vergeefs ; de minften hoorden naar
deeze reden ; fommigen noemden ze dwaas ; zelfs fcheelde bet weinig, of zy, die zo fpraken, wierden door
beide de partyen to gelyk aangevallen . Zy hielden iig
dan verder in een hoek ftil, terwvl de overigen voortgingen met kyven en raazen . 't Leed niec lang of die
en dezen der twistende partyen kreegen elkander by de
ooren, floegen zig de oogen blaauw en de neuzen aan
ftukken ; ja eenigen, dat meer is, geraakten buiten
boord, en verdronken, zo dat zy, voor zeker , niec behouden aankwamen, gelyk zy gedaan zouden hebben,
hadden zy zig buiten den twist gehouden : en anderen
bunner , die nog binnen boord bleeven en behouden overkwamen, moesten evenwel nog vecle dagen met gezwollene oogen en neuzen gaan . Alleen zy, die met de
twist in ftilte gelachen hadden, kwamen, zonder letfel,
gezond, en met bedaarde zinnen, over .

Indien ik nu myne Leezers ging afvraagen, wit zy
van deeze vertelling ep dit flag van menfchen denken ,
ben ik verzekerd, dat ze my eenttemmig zouden antwoorden, dat deeze twistzieke lieden volftrekt voor
dwaazen behooren gehouden to worden ; en bet antwoord
zou op hoede gronden fteunen . Maar dan valt de vraag,
wat men to oordeelen hebbe, van menfchen, welken,
in eene zaak van bet allerhoogfte belang, juist bet zelfde gedrag houden ?
Men hegrypt terftond, vertrouw ik, dat ik hier het
oog hebbe op den ftaat van den Christelyken Godsdienst,
en de heerfchende verdeeldheden onder de Christenen .
lieu
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Een Hemelsch Afgezant verfchynt in de wereld, oni
bet menschlyke geflagt to redden , uic dien hooploozen
ftaat, waar in het, door zyne verkeerdheid, zig zelven
geworpen had ; en waaruit de poogingen der fchranderlie vernuften van dien tyd het niet redden konden .
Die Afgezant, met de blykb2arfte bewyzen zyner zending voorzien, doet den menfchen uit Gods naam beloften van vergiffenis voor hunne zonden, en van eenen
eeuwigduurenden gelukftaat, mits zy zig opregtlyk, en
met aanwending van alle hunne vermogens, wilden toeleggen om deugdzaam to leeven .
Die Afgezant, om zyne leer to doen verftaan, moest
noodwendig zig van zodanige fpreekwyzen en redeneeringen bedienen, die van de menfchen, tot de welken
by in de eerfte plaats gezonden was, het best konden
verftaan worden .
Het Been by geleerd heeft, is, door eenigen uit zyne leerlingen, verder verkondigd, en to boek gefteld .
De gefchriften dezer lieden, ook bevat in fpreekwyzen
voor hunnen tyd gefchikt, zyn tot ons overgekomen en
zyn nog in onze handen .
Wanneer wy deze gefchriften inzien, vinden wv daar
in zo klaar, dat niemant, welken die gefchriften 'voor
echt houdt, daar aan twyffelen kan, dat die Afgezant
een zeer buitengemeen en verheven perfoon is geweest,
in de allernaauwfte betrekking tot de Godheid ftaande,
met voile magt van God bekleed, om den mensch vergiffenis zyner zonden en een eeuwig geluk to belooven ;
mils hy, deze leer geloovende en aanneemende, met al .
le zyne kragten aan zyne zeedlyke verbetering arbeide .
Deze leer is nooic in twyffel getrokken door iemant,
welke geloof gaf aan de gefchiedenis van dezen Afge_
zant . Gelukkig zoude hec geweest zyn, indien men,
met deze kundigheden vergenoegd, getragc had, in eenvoudigheid van geest, naar die voorfchriften to leeven .
In het begin gefchiedde dit . Men nam de leer van 't
Christendom aan , zonder daar over to filofofeeren .
Maar helaas ! dit duurde niet lang, De menschlyke
nieuwsgierigheid werd welhaast genoopt tot bet doers
van veele vraagen . Men lag zig toe op bovennatuurlyke onderzoekingen , omtrent cenige voorftellingen dier
Leere, en wilde dezelven, met cene wysgeerige naauwkeu.
B b 2
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keurigheid bepaalen . Men wilde weeten, welke de ja -lste zin was van deze en geene plaatfen , die na verloop
van tyd , door verandering van omftandigheden , en verwisfehng van denkwyze en fpreektrant, al vroeg min of
meer duister begonden to worden , en her nu nog racer
zyn . Men wilde eene menigte dingen, die de heilige
Schrvvcrs mooglyk nooic bedoeld hebben to bepaalcn ,
uit hunne gezegden beflisfen : in den woord, men deed
veele vraagen, welken misfchien boven 't menschlyke
vcrftand gaan, en van gccn of weinig nut in de beoeffening zyn .
Op zig zelve was deze nieuwsgierigheid niet nicer to
laaken, dan alle verregaande wysgecrige weetlust ; en
hadden de menfchen zig vergenoegd met eene befcheidene nafpooring, zonder het wezenlyke, naamlyk de betrag .
ting, uit het oog to verliezen, zy waren volflrekt niet
to berispen geweest .
Maar de menschlyke Eigenliefde openbaarde zig welhaast op eene verkeerde wyze. De een meende decze,
de antler geene begrippen in de Heilige Schriften to vinden . Dit verdeelde' de gemoederen ; men begon elkanders gevoelens to beftryden ; de geesten wierden warm ;
men wierd moeilyk en of keerig van elkanderen . Men
zag om, naar aanhangers ; formeerde partyen ; en de partyen geformeerd zynde, was de vrede uit de Kerk gebannen .
Toen bet zo verre gekomen was, vond men, al etlyhe
Eeuwen geleeden, good, of uit een loflyk inzigt, ten
einde den vrede der Kerke to herftellen , of met cen
godloos oogmerk, om zyne tegenftanders, daar men
wist dat men de fterkfte was, to onderdrukken, kerklyke vergaderingen by een to roepen ; om de in gefchil
faande vraagen to onderzoeken, en to beflisfen, wat
vervolgens in de Kerk zoude geleerd worden .
De uitflag deezer kerklyke vergaderingen was juist
zo, als 'er natuurlyk moest verwagt worden ; naamlyk,
de fterkfce party verklaarde haare gevoelens voor waaragtig, en ftelde vast, dat die voor altyd in de Kerk,
als grondwaarheden, zouden geleerd worden .
Een ieder, welke deze gevoelens niet wilde aanneemen, wierd uit de Kerk gezet : en, even als of die lieden door hunne wezenlyke of vermeende dwaaling de
groot-
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grootfte guiten geworden waren, Diet zelden to vuur en
to zwaard vervolgd .
Dit is de oorfprong van die verdeeldheden , welken
men in de Christelyke Kerk vindt ; mitsgaders van alle
die geloofsbelydenisfen en formulieren van eenigheid,
welken de onderfcheidene gezinten doen onderkennen, en
voor altvd van elkanderen verwyderd houden . Hier uic
zyn ontftaan die rampzalige vervolgingen, welken de
Christlyke Kerk zo menigmaal met bet bloed haarer
edelfte belyderen heeft befmet .
De vraag, of die belydenisfen, of deze formulieren
van eenigheid, in de tegenwoordige gefteldheid van hec
Christendom , goed dan kwaad zyn, willen wy thans
daar laaten . Goed of kwaad, zy zyn 'er ; en al waren
zy Dog zo verdervelyk, zy zyn zo wel gevestigd, en
zelfs in de borgerlyke gefteldheid der mceste Christen
Landen, zo fterk ingevlogten, dat hec zeer bezwaarlyk
zyn zoude, ze weg to neemen . Een wys Man doet best,
met zig, uit alle deze verfchillende Gezinten, aan die
to houden, welke , of volkomen, of bet naaste by van
alien, met de overtuiging van- zyn geweeten overeenkomt ; en verder aan een ieder die vryheid to faaten,
welke by voor zigzelven begeert . Maar bet grootfte
kwaad ligt hier in, (en niemant zal dit ontkennen,) dat
men veeltyds dezulken, die van andere gevoelens zyn,
om dezelven min of meer haat, ja, als men 'c do;;n
kan, anderdrukt en vervolgt .
En als dit gefchiedt, handelt men dan wel anders dan
die menfchen, in de boven opgegeevene gefchiedenis
deeden, welken zo hevig twist ten, dat zy elkanderen
floegen en over boord wierpen ? Menfchen, die zo he .
vig twisten over Godsdienflige onaerwerpen en ftukken,
welken men goedvindt, met of zonder grond, tot het
Christendom to brengen, dat zy daarom de broederlyke
liefde verzaaken, die ontrusten hunne eigene gemoede_
Ten en die van anderen ; zy trekken hunne gees ten of
van bet weezenlyke in den Godsdienst, de aanhidding
van God en de liefde des naasten : en op deze wvze verliezen zy noodwendig al de vrugt van 't Christendom,
de zaligheid hunner zielen ; wclke, volgcns Christus
Leer, zonder de broederlyke liefde, en liefde 0mcrent
alien, Diet kan verworven worden .
Iait is de vruet der heethoofdigheid in bet twi ;ezt
Bb 3
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over den Godsdienst ; eene heethoofdigheid, welke dikwyls zo verre gaat, dat men niec alleen verdoemt en
vervloekt, maar zelfs, wanneer men de magt in handen
heeft, onderdrukt, gevangen zet,verbant, ja hangt,en
ten vuure zendt .
Het vervolgen om den Godsdienst is in alle opzigten eene verfchriklyke zaak ; en daarom nog to meer ,
omdat de onderdrukking byna niec valt , dan op de
beste en eerlykfte lieden . Een Man, die om zynen
Godsdienst vervolgd wordt, kan in dwaaling zyn ; by
kan een dweeper weezen ; maar met dat alles moet by
een eerlyk en godsdienftig Man zyn . Indien ik geene
waare liedde voor mynen Godsdienst heb ; indien ik my
niet volftrekt verpligt agt , voor mynen Godsdienst
openlyk uit to komen ; en indien by my bet befef van
mynen pligt niet boven alles weegt ; dat is, in andere
woorden , indien ik geen naauwgezet deugdzaam en
Godsdienftig Man ben , zal ik my om mynen Gods_
diensc niet laaten vervolgen . Veel liever , dan myne
ampten, myne goederen, myne vryheid , myn vaderland, myn leeven, aan myne belydenis op to offeren,
zal ik, wanneer ik 'er, door bet befef van mynen pligt
niet volftrekt toe bepaald worde, veeleer myne belydenis opgeeven ; my naar de eisfchen der vervolgeren
ichikken ; en, den huichelaar fpeelende, den meeningen
der magtigfte patty toejuichen . Zeker, om alles voor
den Godsdienst veil to hebben, moet men den Godsdienst boven alles ftellen : en hoe verkeerd ook die
van zulk eene Man, welke alles aan denzelven opoffert, moge wezen , in zyn hart huisvest toch de grond
van her weezenlyke van den Godsdienst ; naamlyk, her
vaste voorneemen van alles to do-.n om Gods wil .
Het was een fraai -zeggen van den beroemden POPE,
't welk wy in eenen zyner brieven vinden (*) . Zo arm
als ik ben, zegt by, die, gelyk bekend is, (en bier in
but de fraaiheid van 't gezegde ,) van de Roomfche
Kerk was ; zo arm als ik ben, zoude ik met vermaak ee-

nen Franfchen vlugteling, die een man van gewisfen is, byfland verleenen . Zeker , een Bramin, die, ter eere van

Vistnou, of cen Turk, die, om den naam van Mohamca,
(

~ Letters to E„r, . Mount, in rorz s l oris, VA . V . p. 31 r .
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med, vervolging leed, zouden to beklaagen zyn , dat
zy voor eene zo kwaade zaak moesten lyden ; maar zy
zouden waardig weezen, als deugdzaame en Godsdienftige Mannen geeerbiedigd to worden .

VERHAAL VAN BEN CEBROOKEN BORSTBEEN .
Door GEORGE BORTHWIRI{', Heelmeester van het
Peertiende Regiment Dragonders .

(Medical and Philofophical Commentaries, Vol . V . Part. II . p. i8S .)
Man, hehoorende tot het Veertiende Regiment,
E enkwetfte
zyn horst tegens een Kreb, terwyl by be_

zig was een kwaad Paard in de Stal to dresfeeren . Wanneer ik hem, io , minuten naa dat het toeval gebeurd
was, bezogte, klaagde by over geweldige pyn in de
Borst , die zig tot in de beide zyden uitftrekte, en heir
de ademhaaling moeijelyk maakte.
Ik onderzogte het Borstbeen, en vond dat bet zelve,
onmiddelyk boven de vereeniging van de Kraakheenderen van de vierde Rib, dwars door gebrooken was .
Mer. ontdekte duidelyk, by de in- en uitademint<, een
knarsfend geluid, en men konde, op bet aanraaken, de
Breuk nog duidelyker ontwaar worden ; daar was echter
geen de minfte uitpuiling van een of ander fragment .
Ik liet, naa dat 1k de bovengenoemde omfandigheden
aldus gevonden had, den Lyder twaalf Onzen ibloed aftappen, en bragte hem zorgvuldig na bed . Vervolgens
lcide ik een flenelle Compres, die de grootte van bet
Borstbeen had, op de borst, en wond , voor 't overige,
de geheele Thorax in een breed flenellen lap, die echter
marensover lkandergflagenwas,ten ide,'ingel
val van noodzaakelyk, de Bandagie gemakkelyker los to
kunnen maaken . Deeze Bandagie was niet zo vast aangelegd dat ze de ademhaaling konde beletten ; niaar diende
a.lleen om de deelen eenig fteunfel to geeven, en aan dit
oogmerk voldeed het volmaakt, vermits men zedert
bet knarsfende geluid niet nicer konde hooren .
Den eerften na t fliep de Lyder niet wet, en toen ik
he as des morgens bezogte, klaagde by over cen hoest,
Bb 4
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die, fchoon op zig zelven Diet fterk was, echter zeer
veil pyn in bet geheele Borstbeen veroorzaakte . Na
cene tweede aderlaacing, en een zagt zweetmiddel, verdween deeze hoest wederom . Van den derden dag na
bet coeval, tot den negenden, bleef de Lyder wel ; na
dien tyd beviel hem eene flaapziekte, die, zonder de
minfte blyk van gevoeligheid, IS uuren duurde : ik liet
hem Zuurdeeg aan de voeten leggen, en, na verloop
van den zo evengenoemden tyd , had de Lyder wederom
volkomen her gebruik zyner zincuigen .
De Lyder klaagde alleen nog over eene ongevoeligheid in de regter zyde, welke zo groot was, dat men
met cen naald door de huid konde fteeken, zonder dat
by bet gevoclde . Van deezen tyd of wierd by dagelyks beter, zo dat by in den tyd van zeven weeken weder volkomen wel was . De ongevocligheid in de regter zyde duurde nog twee maanden eer dat ze geheel
over was . Geduurende den geheelen tyd van dit toeval,
was de pyn van de Fraccur, en de belemmcrde ademhaaling, veel minder dan men zoude verwagt hebben .

NATUURLYKE HI5TOI08 VAN DE ORTOLAAN,

(Volgens den Heer i1E aIONTBEILLARD, Mcdefchryver van
den Heer DE BUFFON-)
s zeer waarfchynlyk dat onze Ortalccan Been andere Vogel is dan de Miliaria of Gerstvogel van VARRO,
this geheeten om dat men denzelven met Gerst vet mestte ;
en 't heefc niet minder gronds dat men de Cenchrainos van
.ARISTOTELES en PLINIUS voor denzelfden Vogel to houden hebbe : want die naam is blykbaar gevormd van het
wNoord vyxe1 s 't welk Gerst betekent ; en 'c geen veel
hragts byzet aan deeze waarfchynlykheden , uit de woordtjfleiding Qpgemerkt, is, dat onze Ortolaan, alle eigenfchappen bezit, welke ARISTOTELI.:S aan zynen Cenclara.
sgos, en vARRo aan zyne Miliaria, toekenc .
Voor cerst is de Cencl;rairos een Treevogel, die, vol,
Pens ARTSTOTELES en rLINII5s, de Kiaartels en andere
Trekvogels vergezelt . -- Ten tweeden laic do Can
jbraws zyn gelilid by nagt haoren : 't Yye11. do ;wee g~7
't
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rnelde Natuurkundigen heeft doen zeg en, dat hy, .zon .
der ophouden, zyne reisgenooten den tocht herinnert,
en dag en nagt aanport om den weg to vervorderen . --Ten derden maakte men, ten tyde van vARRO, de Miliarias vet, even als de Kwartels en Lysters, en verkogt ze
gemest aan de HORTELVSIUSSrN en LUCULLUSSEN .
Dit alles komt met onze Ortolaan overeen . Deeze is
een Trekvogel, een menigte Vogelbefchryvers en Vogelvangers zyn des getuigen ; - deeze zingt by nagt,
volgens het berigt van KRAMER, FRISCH
en eindelyk levert by,vetgemaakt, een zeer lekker beetje uit .
In de daad, de Ortolaanen zyn niet altoos vet, wanneer
men ze vangc, doch 'er is eene wyze am ze vet to mes,
ten, welke zeer vast gaat . Men zet ze in con zeer donker vertrek, dat is, een vertrek waar in hot daglicht
niec kan fchynen : bier houdt men Heeds lantaars brandende, ten einde de Ortolaanen dab en nags niet kunnen
onderfeheiden : in dit vertrek laat men ze loopen, zorgdraagende am ze genoegzaam van haver en gerst to voor,
zien : op deeze wyze leevende, worden ze huitengemeen vet , en zouden aan overmaat daar van flerven,
indien men dir niet voorkwam met ze tydig to dooden .
Heeft men dit tydflip juist getroffen, dan leveren de
Ortolaanen, een keurig lekker vet brokje uit : waar van
men , ter oorzaake van de vetheid, zeer weinig kan ee .
ten . De altoos wyze Natuur fehynt altoos wanfmaak
by 't buitenfpoorige gevoegd to hebben, am ons voor
onmaatigheid to hocden .
Men kan niet lochenen , dat de lekkerheid van bet
vleesch, of liever van het vet, deezer Vogelen, meer
,, an derzelver berocmdheid heeft toegebragt, dan de
fraayheid van hun Zang . Ondertusfchen zingen zy , in
cone vlugt opgeflooten , in bet voorjaar , omtrent even
als de Geelgorsfen ; en doen het oak , gelyk ik bier boven aanmerkte, des nagts , wanneer de Geelgorsfen zich
niet laaten hooren . In Landen, waar deeze Vogels veelvuldig en by gevolge wel bekend zyn, al's in Lombardye,
worden niet alleen voor do tafel gcrr.est ; maar ook oni
den tang gehouden . De Heer SALERNE vindt eene ftree1 :-•n de zagtheid in de flew deezer Vogels . Deeze laatsii=
geinelde verordenirg is voor hun de gelukkigfte, maakc
'I at zy beter behandeld word'.n, en to langer leeven :
ylant men IEccft 'ct beiang L\ , ow, siooz ze :l to vet
Ia b ;~
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teme$ten, niet van den zang to herooven . Wanneer zy
een geruimen tyd by andere Vogels zyn, neemen zy
wel iets van derzelver zang over, boven al, zo zy 'er
jong by geplaatst worden : doch ik weet niet dat men
ze ooit geleerd heeft woorden to fpreeken of airtjes to
zin gen .
Deeze Vogels vertoonen zich doorgaans met de Zwa.
Iuwen, of een weinig naa dezelve, in Frankryk , en verge .
zellen de Kwartels , of gaan ze een weinig voor . Zy komen uit Neder-Provence en tot in Bourgogne, bovenal in
de warmfte ftreeken, waar Wynftokken zyn ; egter raaken zy de Druiven niet aan ; maar eeten de InfeCten,
die op de takken en bladeren kruipen . By hunne aan .
komst zyn ze vry mager : dewyl het in den paartyd is
ondertusfchen kan men ze, ondanks dit nadeelig tyd .
perk, vet maaken,met ze eerst haver, vervolgens hen.
nipzaad, en eindelyk gerst, to geeven. Zy vervaardigen
de nesten in de wyngaardranken, en maaken ze flordig,
omtrent even als de Leeuwriken ; het Wyfje legt vier of
vyf grauwe eitjes en broeden meesten tyds tweemaal
's jaars . In andere Landen, als in Lotharingen, maaken
zy het nest op den grond, en kiezen daar toe boven al
de Koornlanden .
Het jonge Gezin hegint de eerite dagen in Augustus
uit de Zuidlyke Landfchappen op to trek-ken, de Ouden
gaan niet weg voor in September, en zelfs op 't einde
dier Maand . Zy houden zich op omtrent Saint Chaumont, en vallen in de Haverlanden, op welk Veldgewas
zy zeer gefteld zyn ; daar onthouden zy zich tot dat de
eerfte koude komt , worden 'er vet, en zo log, dat men
ze met ftokken kan dooden : zo ras de koude zich laat
voelen , zetten zy hun weg voort na Provence : als dan
zyn ze goed om to eeten, inzonderheid de Jongen ; doch
het valt bezwaarlyker deeze over to houden, dan die
men by de aankomst vangt . In Bearn heefc men desgelyks twee overtochten der Ortolaanen, en by gevolge
twee tyden dat men 'er jagt op maakt, de een in de
maand Mey, dc ander in Offtober .
Eenige agten deeze Vogels uit Italic herkomftig, van
waar zy zich over Duitschland en andere Landen zouden
verfpreid hebben : die is niet onwaarfchynlyk, fchoon
ze thans inDuitschland nestelen , waar men ze met de Geelgorsfen en hinken vangt : maar Italie is cen veel vroeg-
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tydiger bebouwd Land : daarenboven is bet Diet zeldzaam to zien, dat deeze Vogelen , wanneer zy, op hunnen weg, eerie Landflreek ontmoeten, welke hun aanftaat, zich daar vestigen, en 't zelve voor hun Vaderland
neemen, dat wit, zeggcn, daar voortteelen . Volgens den
Her LOTTIN1.ER, is 't niet veele jaaren geleden, dat zy
zich nedergeflaagen hebben in een kleine flreek van Lo.
tharingen, tusfchen Dieufe en Mulee, waar zy broeden,
hunne Jongen kweeken, en tot bet Najaar blyven, wanDeer zy vertrekken om in den voorcyd weder to verfchynen .
Haare reistochten bepaalen zich Diet tot Duitschland.
L,NN .xus zegt dat zy in Zweeden voorkomen, en by bepaalt de maand Maart tot den tyd huns vertreks . Dxh
men hebbe zich geenzins to verbeelden, dat zy zich algemeen verfpreiden in alle landen tusfchen Italic en Zweeden . Zy komen beftendig in de Zuidlyke Landfchappen
van Frankryk, zomtyds neemen zy den web door Picardye : maar men ziet ze bykans Dimmer in het zuidelyksc
!eel van Bourgogne, en Brie in Zwitzerland, enz . Zy
worden met netten en den lymflang gevangen .
Het Mannetje heeft een geelen pals met een aschgrauwen rand : rondsoin de oogen 'c zelfde geel ; de borst,
de buik, cn de zyden rood met eenige vlekken, van
waar zy in 't Italiaansch den naam Tordino draagen : de
onderdekveeren van den Staart hebben dezelfde kleur ;
aoch helderder ; de kop en de hals zyn olyfkleurig, bet
bovenlyf is kastanje bruin met zwart doormengd ; de
ft,uit en de bovendekveeren van den ftaart zyn eenpaarig
kaftanje bruin ; de vleugelpennen zwart, de flagpennen
van buiten grauw, de middelfte rood ; de bovendekveeren bruin en rood door cen gemengd : de benedenfle
zwavelgeel ; de ftaartpennen zwarc , met rood geboord,
en de` twee buitenfte met wit, en eindelyk den bek en
pooten geelagtig .
Het Wyfje is aschgrauwer op den kop en aan den
hals, en heeft de geele vlek niet onder de oogen : over
't algemeen is de Pluimadie van de Ortolaanen aan zeer
veele verfcheidenheden onderworpen . Zy zyn een wei.
nig kleinder dan de Huis .mosch.
BE-
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BEDENKINGEN OVER DEN NATUURLYI{EN STAAT
VAN DEN MENSCH .

(Overgenomen uit de

Litres Phyfiques & Morales, par T . ADE LUC .)

Mensch zoekt, gelyk alle andere gevoelige weeD zens,
boven al, zyn Geluk : dit is de alge .neenfte

en de fchoonfte der wetten,welke'ons de beocfeningder
Natuure aanbiedt . De Mensch Belt een weezenlyk deel
zyns Geluks in zyne Natuurgenooten to verpligten : dic
is de ecrfte en verwonderenswaardigfte van de Natuurlyke
Wetten, en die het meesc toebrengt om de Maatfchappy
to vormen .
Maar, wanneer de Maatfchappy gevormd is, hangt
's Menfchen geluk van een v eel grooter aantal voorwer .
pen af ; by vermengt zich , by beftaat meer in onder_
fcheidingen I in verwisfelende en uitfluitende genietingen : by kan niet dan bezwaarlyk verdceld worden, en
't is onmogelyk dat by aan alle Menfchen gemeen zy .
Van bier de fioogmoed, de trotsheid, de jalouzy by
bun die genieten : van bier -de nyd , de haat, de ongeoorlofde poogingen by hun, die vrugtloos wenfchen,
en noodwendig het meerendeel uitnmaaken .
Om tot een tegenwigt van deeze onverrnydbaare verJokzclen der wyduirgeltrekte Maacfchappy to dienen,
zyn de ftellige Wetten van GOD gefchikt .
Hoe eenvoudigcr, derhalven, de Mensch is, en ont_
flaagen van alle die verbintenisfen, dat wil zeggen, hoe
meer zyn Geluk verknogt blyft aan de eerlte behoeften
der Natuure, des to meer gevoelt by dat anderen re
verpligten, hat voldoen t, an deeze cerfte Wet, daar
toe noodig is . De Mensch, die zyne vermogens in een
werkzaam Iceven wil beoefencn, en geene andere belooning verlangt din huisvesting, kiecding en voedzel,
en deeze behoeften gemaklyk verkrygt, bemint altoos
zvns gelyken, en fchept altoos vermaak in han to ver.
pligten : dot apes komt overeen met de eerlte neiging
ryner Natuure .
Deeze Mensch is ook uit eigen aart en ongedwongcri
C;o .tsdienilig, I et is zvn roem, en gcenzinszyu fchande,
dac
T
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dat by zich ter plaatze der Godsdienstoefening begeeft .
De Mooning aan den Goeden beloofd om de Menfchen
in hunne natuurlyke Goedheid ftaande to houden , is .een
good 't welk by beftendig voor odgen heeft, want by
verwagt het met een vast vertrouwen .
Wy moeten deezen Mensch niet verwarren met den
Dorpeling, die menigmaal de Steden bezoekt : wy moeten den Koopman in leevensmiddelen, niet langer den Eenvoudigen Mensch noemen, en veele zwaarigheden zullen
verdwynen .
Desgelyks moeten wv ons niet verbeelden, dat de
voor hec oog allereerivoudigfte leevensftanden, als by
voorbeeld, die der Wilden in de bosfchen, ontheeven
zyn van de verbmtenisfen der Maatfchappye . Onder
de driften die de natuurlyke neiging der Menfchen tot
Medelyden en I'J7eldaadigheid het meest bedekken, moe .
ten wy de Wraakzugt en het Punt van Eer ftellen : deeze
doen zich het eerst op by mer fchen , die, in den fchoot
der ledigheid liggende, zich tot eene Maatfchappy ver+
eenigen, en eene zekere fierheid, den Mensch natuurlyk
eigen, regcvaardigt dezelve gereedlyk in hun oog . Inthen nu ongelukkig deeze twee Driften zich vereenigen,
indien , door een ongelukkig vooroordcel , de wraak roem_
ryk, of ~, Eeen het fchenken van vergiffenis fchandelyk
worde , is 'er niets meer noodig om Tweegevegten onder hefchaafde Volken voort to brengen, en een ftap
meer dan heeft men den Menfcheneeter in de bosfchen ;
genoeg wanneer by geproefd heeft dat Menfchen.vleesch
lekker finaakt . De Hemel verhoede het dat de voorftander van hpt Tweegevegt het zo bevinde!
Indien wy, ondertusfchen, deeze zelfde Menfchen,
van nader by befchouwcn, zullen wy, hoe wreed hun_
ne driften , door derzelver ui twerkzelen , zich aan ons
oog opdoen, zien dat zy de flegtfte en verderflykfte gevoelens der Menschlykheid niet zyn . Gelyk een bol
glas, tegen de zonne gehouden, dezelve in een punt za .
mentrekt , ten nadeele der nabygelegene, die in de
fchaduw komen, even zo trekken zekere vooroordeelen
de algemeene Menfchenliefde zamen, bepaalen die tot
cen zeker aantal Menfchen , de rest zomtyds als vyanden vertoonende . De haat van Volk tegen Volk, en
van Party tegen Party , zyn bykans altoos de fchaduw,
veroorzaakt door de fterkfte genegenheden . Hoe zeer
be-
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beminden Grieken en Roineinen elk zyn eigen Volk, ter
zelfden tyde als zy alle andere Volken haat toedraagen !
Dit gedrag bewyst,derhalven,niets tegen de neiging der
Menfchen om buns gelyken to beminnen .
Ik breng deeze hedenkingen alleen in 't midden voer
de zodanigen, die in den Mensch het tegenovergeftelde
van de Natuurlyke Goedheid meenen to zien : maar ten opzigte van hun, die den Mensch aanmerken als onverfchillig uit zyn aart, en als een Weezen, 't welt: zyne
aandoeningen en denkbeelden alleen ontvangt van do
zamenvoeging der indrukken , die de uitwendige voorwerpen op hem maaken , moet ik nader verklaaren wat
ik bier door Goedheid verftaa .
Het fchynt my toe dat men verre of is van zedelykc
verfchynzels to v erklaaren ,wanneer men in den Mensch niet
ziet een Aandoenlyk weezen , vatbaar voor vermaak en fmerte
wy vinden meer dan dat in zyne Natuur. Voor eerst
bevindt hy, gelyk alle andere gevoelige weezens . l7ermaak, in 't geen met zyne natuur overeenkomt, en Smert
in 't geen daar mede fbryd : de Mensch alleen, in ftaat om
to oordeelen, tot een punt 't welk wy niet kunnen be.
paalen , kan zich bedriegen omtrent het geen hem voege
en zich in overmaat to huiten gaan : doch dit hoot de
algemeene ftelling niet omverre. En deeze overeenkomst
van Vermaak, met het geen onze Natuur voegt, en van
Smert, met het geen daar tegen ftrydt, toont duidelyk
bet oogmerk der Natuur, met gevoelige Weezens .
Eene andere hoedanigheid, in den Mensch duidelyk
zigtbaar, is, dat onder de voorwerpen, die tot zyn
vermaak ftrekken, zyn Natuurgenooten een der voornaamfte uitmaaken . Ik wil bier mede zeggen dat dit vermaak geene volgende wyziging, maar dat de Mensch
dusdanig gefchaapen is, gelyk de meeste andere gevoelige Weezens . Wilde ik bier uitweiden, ik zou, met
duizenden van voorbeelden , kunnen bevestigen, dat dee .
ze natuurlyke gefteltenis van gevoelige weezens, in 't
algemeen, in den beginne onaf hanglyk is, van de voordeelen welke zy kunnen aantreffen, door met hunne
foortgenooten to leeven ; dat dit een weezenlyk Inge-

ftortte Trek is .

Ik onderzoek hier niet hoe verre deeze Trek bepaald
is by de Seesten : maar ik ontdek duidelyk, dat by den
Mensch, het Gezelfchap zyns gelyken, 't welk by verlangt,
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lukkig zyn, en zelfs cen last worde wanneer zy zich in
ongeluk bevinden . Ik fpreek hier bepaald alleen van de
eerfte neiging, daar van uitmonfterende all-, volgende
verbintenisfen in de Zamenleeving veroorzaakt, boven
al door nyd, jaloufy en toorn , en eenige zeldzaam voorkomende gevallen van Menfchen, die met eene tegenovergeftelde neiging fchynen ter wereld gekomen .
Deeze algemeene en oorfpronglvke neiging der Menfchen is, het welke ik Natuurlyke Goedheid noem . Door
deeze zoekt de Mensch, zyne andere hoedanigheden to
werkftellende, zyne Natuurgenooten gelukkig to maa .
ken, ten einde hun byweezen en hun ommegang hen genoegen verfchaffe ; by tragt hun Teed en druk to verzagten , om zich van een fmertlyke aandoening to ontheffen . Dit heeft de Mensch van de 1\ratuur ontvangen, in
then zin heeft GOD den Mensch goed gefchaapen .
MIDDELEN OM NIEUWCEBOUWDE HUIZEN, ZONDEt
OEVAAR, BEWOONBAAR TE MAAKEN.

(Getrokken uft eene

Yerhandellng

van den Graaf

DE MILLY.)

e uitwaasfeming der muuren, bet fchilderwerk, en
D
vernisfen veroorzaaken dagelyks ontelbaareongelukken, vooral in groote fteden ,
de

alwaar men altyd
haast maakt met de nieuwgebouwde huizen to bewoo .
nen ; en egter heeft men tot nog toe geene voldoenende
thenrie over den aart dier uitvloeizelen gegeeven, noch
over de middelen om derzelver doodlyken invloed voor
to komen .
Tot het bouwen van muuren bezigt men of de kalk
of pleister ; het is aan die twee zelfftandigheden dat
kundige lieden de ziekten toefchryven, welke die geene
ondergaan , die een nicuw huis to vroeg bewoonen .
De pleister en de kalk belaaden zig, geduurende hurane kalkwording, met eene groote hoe~.eell,eid phlogiston,
dat zonder ophouden wil vervliegen . Dat phlogiston,
volgens het gevoelen van den Schrvver, meer oc.ereenkomst hebbende met de zuuren, dan met de twee aardagtige ftoffen, waarmede het vereenigd is, verlaac dezel .
ve
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ve ligt, om zig met het zuur der lugs to verbindcn .
Van deeze vereeniging komt con zees vlugtigc zwavel
voort ; zwavel die zig op zyn beurt met de loogzouti e
aarde van de kalk en pleister vcreenigt, en cone vermenging maakt, in de Scheikunde bekend, onder den
naam van hepar fulphuris . De tegenwoordigheid van dezelve is merkbaar, wanneer men de kalk in eene beflooten plaats bluscht .
„ f . Men riekt welhaast een reuk van verrotte eieren,
• welke die is van de ontbonden hepar fulphuris. 2 . Wan• veer men een zilver tafelbord aan den waasfem bloot .
• ftelt, die geduurcnde de fmcitin r van de kalk opryst,
• zal het daarin gephlogistifeerd en zwarc worden . 3 . Het
• zelfde verfchvnzel zal plaats hebben , wanneer men
• het eetlige weekcn tegens een nieuwgebouwdcn Inuur
• hangt ."
Volgens de waarneeming vah alle Scheikundigen, ont_
binds de hepar fulphuris niet alleen het grootfte gedeelce
der metaalen , maar ook de dierlyke en groeiende Zelff,
ftandigheden : Iw doorknaagt, en verdclgt voornamelyk
de dierlyke ftoffen ; en men kan des gemakkelvIc be'grypen, welk ysfelyk kwaad by in onze ingewanden kan veroorzaaken , en wczenlyk veroorzaakt, wanneer wy den=
zelven inademen .
Men moot dan eon middel uitvinden, om deeze Zelfftandigheid to fcheiden , em vooral om 'er de vernieting van to verhaasten . De Schryver zegt, dat de waasem van azyn en de hitte van eon kagchel, door lang}Ieid van tyd, dit oogmerk zouden kunncn vervullen ;
maar de volgende manier befchouwt by als veel vaardi=
ger en kragtdaadiger .
„ Wanneer men een huis of kamer wil bewoonen ,
„ waarvan de muuren nieuwlings gebouwd zyn, moot
• men beginnen met de venfters, deuren en Schoorftee• nen to fluitcn ; vervolgens zal men in het midden der
„ kamers kagchels piaatfen , welker pypen men in dd
„ fchoorfteenen of door de venfters zal leiden, om den
„ rook uit to doen vliegen . Men zal die kagchels nagt
„ en dag ftooken, zo fterk als mogelyic is . Men zal to ge„ lyker tyd vet fcheiden potten neemen , van porcelein ,
,, aardewerk of verniste aarde, welker openingen wyd
„ zyn, gelyk de melkpotten, waarin men de melk zec
ry om er den room of to fcheppen . Men zal die potters
,, langs
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„ langs de muuren plaatfen, op omtrent twee of drie
• voeten afttdnds van malkanderen ; men zal in elken
„ orntrent vvf of zes oncen ruwen Salpeter doen, van
„ het eei ftc kookzel ; en cen gelyke hoeveclheid Zee .
• zout, d,-It men to vooren wel zal hebben laaten drop• gen . Na die ecrile fchikking zal men de venfters
• fluiten, en men zal alleenlyk de dour openlaaten .
,, Men zal vervolgens, in cene flesch, Vitriool-olie heb• ben , van welke men door verfcheiden perfoonen to ge• 1`k vyf of zes oncen in elken pot zal laaten gieten,
,, en dat zoo fchiclyk als mogelyk zyn zal ; ten einde
• die perfoonen den damp niet inademen, welke niet
• zal toeven op to ryzen . Deeze bewerking gedaan
• zynde, zullen zy vertrekken en de deur fluiten .
,, Alsdan maakt de Vitriool-olie, die meer overeen• komsc pact do bafis van de Salpeter en het Zee .zout
• heeft, dan die twee zouten met hunne cigen bafis
• hebben, zig 'er aanttonds meester van . De twee zuu„ ren vry geworden zynde, vliegen in de kamer op.
„ Het Salpeter-zuur vereenigt zig met het overfchietend
„ phlogiston van de kalkagtige ftoffen der nieuwe muu„ ren , en het Zee zout fcheidt den vlugtigen hepar
• phuris . Die twee zuuren zelve, vlugtig zynde, zullen
• zig in de lugs verfpreiden, wanneer men de venfters
„ opent ; en zullen de vlugcige zelfftandigheden, die
• nod niet vereenigd zyn, met zig neemen .
„ Men zal dezelfde bewerking drie of vier reizen
„ daags moeten herhaalen, geduurende een maand of
zes weeken ; en de warmte van de kagchel op 35 of
• 40 graaden moeten onderhouden . Door dic middel
„ zullen de muuren van hunne nadeelige uitvloeizelen
„ ontbloot 7.yn, en men zal een nieuw huis in zes wee„ ken of twee maanden, zonder eenig gevaar, kunnen
,, bewoonen ."

ful.
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KORT BERIGT DER LOTCEVALLEN VAN EYLEs IRWIN ,
EsQ. OP EENE REIZE NA DE ROODE ZEE, EN DE KUSTEN VAN ARABIE EN EGYPTE, EN OP LEN TOCHT,
DOOR DE WOESTYNEN VAN THE[3AIs, UIT ZYNE
BRIEVEN ONTLEEND .
. I R W I N , een Edelman, in dienst der Engel.
M i fche
Oostindifche Cornpagnie, werd, in den Jaare

MDCCLXXVII van Madras na Engeland afgevaardigd .
fly ping aan boord van het Snauwfchip de Adventure, .
Kaptcin BACON, in 't gezelfchap van drie andere Heeren, de Majoor ALEXANDER, Mr . HAMMOND en den Luitenant ****= , een Hcer,, wiens naam, am reden, die
vervolgens zal blvken, verzweegen wordt ; het fehip
was beil;emd na Mocha op de kust van Gelukkig Arabie,
met een befluit om to Suez to komen door de Roode Zee
op to zeilen, of to land na de Haven van Alexandrie to
gaan, en van daar to fcheep na Europa to vertrekken .
Den tyd van echt weeken bragt,en zy door op hunne
rei`; na Mocha, door then hot zo laat in' 't Jaar r,,eworden
was . Van Mocha geeft Mr . iRwiN de volgende befchry .
ving.
Mocha, de nude HoofdfLad van Gelukkig Arabie, is
gelegen op een zandigen grond , omcrenc twaalf myleii
van de Straat van Babelmandel . Decze Stad is zcer oud,
en m~akt nan den zee ant eenc hecrly! :e vertooning .
Doch deeze fchoonheid mag geen nauw ondcrzoeic vee_
len . Gelyk do wanftailigheden dikwyls door ecn uirwendig welvoeglyk kieed hedekt worden, is het met deeze
Stad g elegen, de Gebouwen van binnen bcantwoorden
in geenen deele aan de verwagting welke men daar van
vormt . Wanneer men de woestyn, waar in de Stad ligt,
in opmerking neemt , moot een reiziger verbaasd fl :aan
wegens den overvlocd op de N arkten . '%r is geen boom
to zicn, die ecnige, vrugt dray gt, behalven den Dadeli nom ; geen gras grocit 'er, om het Vec , 't welk men
cageivks to troop velt, to voedcn . Dan (lit heKc men
V )e to fchryven aan de ecnvoudigheid van de Zeden der
Aravieren . Naarde,; -,aal de 1„w,>onacrs cc vrede zyn met
liet ruwf$e vocclzel , 't weik het Land voortbrengt , is
hot dan nict to ve.~ondareri d t cie vein ge Z uropeaanez ,
die
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die deeze Kusten bezoeken, gereed een' overvloed van
uicgezogter leevensntiddelen bekomen `i' En, in de daad,
als wy weeten, dat de Scaaapen, die bier vcrkogt worden , alle van de tegenovor kust van Abyrfinie [omen ,
en de eenvoudigfte Moeskruiden van geen minder afftand
dan vyftien mylen van Moclia, zou de gisfing zelve zich
vcrlegen vinden, om reden cc geeven van zulk een overvloed, hadden wy den draad nict gevonden, die ons het
kl , i,ven , tot oncdckking deezer verbor enheid, in handen
geeft .
Jloiha ftaat onder bet gebied van eenen Bcvelhebber,
tcrwvl de hnaun, die de Waardigheden van Priester en
Boning van Gelukkig Arabic heide bekleedt, zich altoos
onthoudt to Sennaa, eene Stad omtrent den mylen van
daar , in eene aangenaame valei gclcgcn, en dusdanige
valcien zyn 'er overvloedig in dit bergagtig Gewest . De
Tarken hebben den invloed, welken zy voorheen op dit
Koningryk hadden, verlooren, zy fchynen tegenwoordig ce vredc met hun aandeel der helascingen van de andere Landfchappen van Arabie to ontvangen, zonder hun
cigendunklyke overheerfching to betoonen, welke de
Gewesten, meer onmiddelyk onder bet bereik hunnerwapenen , op 't drukkendst gevoe'len . Een voorregt is 'er,
't welke de Imaun zich toeeigent , door de gewoonte,
draaglyk gemaakc aan de Ouderdaanen van een' willekeurigen Regeeringsvorm, hoe drukkend bet ook moge
voorkomen aan de denkbeelden van een Europeaan . Hy
heeft cen onbecwisthaaren eigendom
opal bet PaardenVI
vlecscih . Zo dat, indien een
eemdeling zin heefc in
een Paard, bet onverfchillig is wien bet toebehoort ,
ais by maar to vrede is den prys to betaalen, then de
I;evelhebber , in den naam zyns Meesters , daar op map,
ftellen . Maar zelden is de ei enaar in de noodzaaklyk ..
h : id om van zyn eigendom of cc ftaan : dewyl de waar .
dy van bet beest, hoe fchoon bet ook'moge weezen,
zeldzaam eenigzins den daar voor gevorderden prys eve .
naare.
Hat meeste genoegen en de grootsheid der Arabieren
heftaat in hunne Paarden . Met eene zorgvuldigheid en
tederheid opgekweekc, welke dezelve gefchikter maakc
tot pronken dan om to gebruiken, ftaan ze op de ftallen,
of aan de deur hunner Heeren, van den eenen Sabbath
cot den anderen . Maar op deezen Feestdag worden ze
C c 2
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pragtig opgefchikt , en praalen , van den morgen rot den
avond, op de ftraaten ; en is dit de eenige tyd dat ze bereeden worden . 's Bevelhebbers Paardenftoet, uit een
aantal der uitgeleezenfte Paarden beftaande, worden op
het plein voor zyn huis gebragt, in fmaldeelen gefcheiden , en tegen elkander overgefteld ; op het gegeeven bevel
zetten de Beryders het in een voile galop, en ftreeven elkander voorby ; met veel behendigheids fpeeren werpende .
Wy gaven, by onze aankomst, het gewoon bezoek
aan den Beveihebber, wy vonden hem ecn deftig oud
Man, rank van Iichaamsgeftalte en flordig in zyn voorkomen . Maar, niet tegen ftaande dit weinig beloovend
uiterlyke, is by cen verftandig en good Man, die zich
racer toelegt om de Zeden en ontdekkingen der Europeaanen to kennen, dan de meesten zyner Landsgenooten.
Deeze byzonderheid vertoont zich terftond door het
Huiscieraad in- zyn voorkamer , beftaande in een Engelche Klok, een Franfche Thermometer, en een Engelsch
fQuadrant
. By ontving ons zeer beleefd, en is een betrend vriend van de Engelfchen, wier verftand en aart by
bewondert . Dit verftonden wy uit onzen Refident albier, die ons tevens eerie Leevensbyzonderheid van deezen Man mededeelde, welke verdient gemeld to worden . Dezelve levert niet alleen een blyk op van den
doortrapten aart der Arabieren ; maar zet in hot voordee .
jigsr licht hot CharaEter van eon Man, aan wien de Engelfilren zeer veel verpligting hchbcn .
Onder do Regeering des Vaders van den tegenwoordigen Koning van Sennaa, was dceze Man de Vizier en
Gunfteling. Zyne regeerwyzc droeg dcrmaate de goedd
1ceuring weg, en de oude Koning oordeelde hem zo noodig tot het welvaaren van dat Ryk , dat by hem , op
zyn doodbedde, op 't allerernfligst der befcherminge
zvns Zoons aanbeval . De Vorst vondt zich diep getroffer) door eon bevel hem gegeeven in eon zo aandoenlyk
oogenblik, en beloofde zynen Vader, zich altoos van
de kunde en den raad des Viziers to zullen bcdiencn .
Deeze belofte hieldt by getrouwlyk in d .°, cerfte jaaren
naa dat by den Throon hekiom .
M1 et den tyd hadt de jonfc Vorst onvoorzigtig cenegenheid opgevat voor Hovelingen van zyn cigen jaaren
en geaartlieid . Schoon dit geenzins onmiddelyk {Ireedt
ra,cc des Staatsdicnaars inrloed op de zaaken der Regecrin-
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ringe, vertoonde het egter aan eon doorziend oog, een
naderende ongunst en val . Om, derhalven, do volvoering van iets, 't welk by als onvermydelyk aanzag, to
voorkomen, als by in zyn post bleef, befloot by wyslyk het Hof to verlaaten . Een befluit, door de gezond .
fte Wysbegeerte ingeboezemd, ftelde iiy niet nit to volvoeren ; maar bediende zich van de eerfte gclegenheid .
Op zekeren dag zich, aheen by den Koning bevindende, nam by de vryheid om to fpreckcn over den langem
,yd in 's Vorften dienst befteed, en de hooge jaaren ,
welke by bereikte . Zedig gewaagde by van zyne betoonde genegenheid en yver voor de cer zyns Opperheers,
en verzogt verfchooning by zyne Majefteit, wegens hot
verzock 't geen by hem hadt to doen : en befloot met
cone nederige bode, dat bet hem mogt vcrgund wordcn
zyne Bediening of to ftaan aan ecnen, diens bekwaamhcden meerder, en wiens kragten flerker waren , onn do
gewigtige zaaken, dus Lang door hem waargenomen, to
beftuurcn . Om to beter zyn oogmerk to vermommen,
geliet by zich genegen to zyn om na Mocha to gaan,
waar by voor hadt to blyven tot dat zyn naam vergeeten, en de kwaadaartigheid der partyfehappe door den
tyyd geflcctcn was : deeze is toch de onaffcheidelyke go .
zellin van 'c beste Staatsbeftuur . De Koning gaf, nict
zonder wedcrzin, zync toeftemming aan dit onverwagte
verzoek . Hy ftelde zee :• veel in ,en hadt groote agting
voor„ den Staatsdicnaar, en was verre van gerced to zyn
om diens dienst to misfen ; fchoon deeze listig genoeg
geweest ware om een der eerfte Gunflelingen zyns, Vor .
ften tot zynen Opvolger aan te .pryzen . De tweeftrvd
duurde , nogthans , niet lang . 's Konings hoogmoed
vondt zich geraakt door hot denkbeeld dat by om eon
Dicnaar zou verlegen zvn, en by haastte zich Din den
aangeduiden Gnn1 eling met de waardighcid van den
ontflaagen Staatsdienaar to beklecden .
Weinig dagt do Staatsdicnaar op de gevolgcn van slit
neJerleggen zyns tempts . Weinig voorzag hv, dat zyn
Opvolger zich zou bedienen van zyne betuigdc be eerte
om na Mocha to gaan, en hem weder• den last des Bewinds
op ale ichouderen to leggen : door hem in cone waar .
digbeid to ftellen , die grooter fcheen dan zyne voora :urlc, fchoon zyne magi vecl minder was . De nice .
we Vizier bckleedde zyn amps niet,of by bAoot, voor
C c 3
a?

g80

LOTCEVALLES

altoos, zich tc ontflaan van cen' braaf Man, wicns no,
by in 't waarncemen des Rvkshefluurs fchroomdc . Vcrgif of bet zwaard konden niet , dan met reel ;ev,a m, tCgen zulk een Character gebruikt worden . Hy nam zyne
toevlugt tot cen middel, 'c weik volkomen aan zyn
oogmerk beantwoordde . Het verblinden van de oogen
zyns Opperheers , en het verwekken van goede denkbeelden wegens zync beginzclen onder het Volk, moeten
beide voor een meestcrftuk van Staatkunde ten Hove
aangezien worden .
Met cen groot betoon van yver ftelde by den Koning
voor hoe zeer het hem tot fchande zou gefprooken
worden , indien by gehengde dat een oud Staatsdienaar
zyns Vaders, en de 13efchermhecr zyner jeugdige jaaren,
na Mocha liet trekken , zonder hem met eenig openbaar
gezag te bekleeden . Hier op fprak by van de gunftigc
gelegenheid, welke zich aanboodt otn de gedaane dien,flen to beloonen met het Rewind over Mocha . 't Was
onmogelyk de verraadelykbcid van deczen trek to vcrmoeden, en 't is geenzins to verwondcren, dat de Monarch zich daar door lice verflrikken . Op lien eigenften dag lief by een bevelfchrift na Mocha afgaan,'t welk
de oude Staatsdienaar, tot zyn hartzeer, by zyne aankomst vondt . Fly begreep het oogmerk van deezen handel . Hy drong terftond door tot het plan zyns Opvolgers, die, over anderen naar zich zelven oordcclcnde,
cenen onnoodigen flap gedaan hadt , om hem van 't H of
to verwyderen . De kwclling des Bevelhebbers was onbefchryflyk . Doch liever dan de rust z`, ns Vorflen door
klagten tc flooren , verkoos by den last des bewinds ,
zo ftrydig met zyne neiging, op zich to ncemen : en
vergenocgdc zich met in eerie vrywillige ballingfchap buite zyne geboorteplaats to leeven , zeker van de gene`g,cn .
heid des Volks en overtuigd van de ageing des Konirrs„
Een Koning, die nog leefc in den waan dat b ;1 ccn getrouw Ondcrdaan , naar zyne eigene verkiezing, be6
loond
en verheeven heeft . Wclk cene n .itte ics vcrfchaft die aan de Vorf1en van verlichtcr Volken ! die alle
reden hebben om to dugten voor de ftrcckcn van 'ooze
Hovclingen, daar dc kunilena ar y en der partyfch :appe in
den engbepaalden kring van de Staatkunde der j1 :avieren,
haarc rol fpcclen .
Dc Vrouwcn in Aratie worden flrikter ohgefloot, n
J `•
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gehouden dan die van haare Godsdienstbelydenisfe in Indic .
Dc Vrouwen van rang zyn bepaald in haare kamers, en komen Diet buicen, dan by enkele elegenheden, om haare
Mannen als zy zich in de valcien verlustigen, to vergezellen . By die geiegenhcden zyn ze van 't hoofd tot de
voeten bcdekt, en worden 's nagts to paard verzondcn .
Doch dic Bering vermaak gebeurt haar flegts zeldzaam .
De befchaafde Arabieren zyn de werkloosfte Menfchcn
op den aardbodem, en men mag vry veronderftellen,
dat Vrouwen, hier gebooren, leeven en fterven zonder
immer den voet buiten Mocha to zetten . Dit is een last
aan geboorte en grootheid, zelfs in het afgclcge Arabic,
opgelegd . Hoe kunnen wy ons dan verwonderen over
de lastigheden, die het leeven drukken der Aanhangercn
van cen magtig Hof? Indien vrouwlyke fchoonheid, in
deeze ruwe ftrecken , tot ecnzaamheid gedocmd wordc ,
is de vryheid , welke men daar aan in befchaafder Landen geeft, Diet al to dikwyls de bron van jammerlyker
onheilen, dan een opge(looten leeven, van vervolgingen
ondraaglyker dan de bevelen van eenen gezagvoerenden
Meester . Ik twyfel geenzins of 'er is meenig ecne
fchoonheid, welke in de gczclfchappen to St . 7anzes
fchitccrt, die haakt na but voorregc van onbekend cc
leeven en gaarne de overblyfzels van cen gekreukte agting zou verbergen in een Arabiesch Serail!
Vrouwen van een laager rang ftappen eenigzins of van
de ftrengheid deezer gewoonce. Schoon 'er gcene openWare Hummums voor de Vrouwcn, werwaards zy zich
begeeven, zyn, als in Turkyen, ftaat het haar vry haare b aur .
vouwen to bezoeken , als de donkerheid des vallenden
avondftonds haare perfoonen voor hec begluuren van hec
oog der Mannen dekt , fchoon de digtheid des fluijers ,
waar in haare aangezigten omwonden zyn , de mogelykheid, om de weezenstrekken waar to neemen, geheel beneemt . Wy hebben ze meermaalen op flraat ontmoct ,
en uit de wclgevormdheid haarer Leden een gunflig denkbeeld van haar gelaad gevorrnd .
Ontugt words by de ongetrouwde Vrouwen misdaadiger gerekend,dan by de getrouwde . Schoon men het
overfpel met ecne zwaare geldboete ftraft, is op bet
verlcidcn van ecne IMIaagd een erger f'raffe vastgeiteld .
Hicr in verfchilien zy van do Wetten, die by verlichtcr Vuiken ftand grypen , waar ecne misdaad van lien
aart
C c 4
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aart niet alleen, volgens de Wetten, ftrafloos is ; maar
voor eene beuzeling gehouden wordt . En 't is in .dit
fluk dat hot charaE er van den Ambiefchen Wetgeever
zich verre verheft boven de hooggcprcczcne Staatkunde der Europeaanen . Aan zyne regtmaatigheid heeft men
bet dank to wecten, dat hot verderven der onfchu!d
eene zo affchuwelyke zaak is ; en aan zyne goedc denkwyze, dat de medepligtige van cone cerlooze Vrouw,
min ftreng behandeld wordt, dan de laage bcderver van
onbedreevene onfchuld . Het oordeel over de juistheid
deezer aanmerkin .ge, laat ik gaarne aan de beflisfing ccner Juffrouwe , (lie onderfcheid weet to maaken tus .
fchen de dwaasheden en de ondeugden haarer Sexe ,
en tusfchen de dwaalingen uit ervaaringlooshcid oncfaande, en de aandriften van een bedorven hart1
Wy ftonden verfteld over het aantal van Christen-Rcnegaaten to Mocha. Niet dat wy ons verbaasden, over
den afval van Menfchen, die misfchien geen denkbeeld
van eenigen Godsdienst hidden , voor dat zy den Mahometaanfchen beleden ; maar hot vcrwonderde ons, hoe
zy hun tydlyk belang door die verwisfeling konden
bevorderen . Genoodzaakt zeer fchaars to leeven, en
by de Ingeboorenen naar verdieniten veragt , zouden
wy hun afval geheel aangemerkt hebben als do uitwerkzels van wanhoop ; en dat de voortvlugtigen, door
bet geregt vervolgd, hunne veiligheid tot deezen prys
kogten, hadc hoc voorbeeld van ecnen Griekfchen Priester ons niet eenigzins tot andere gedagten gebragr .
Deeze Priester , ANANIAS geheeten , then ik als ecn
wonder van Godsvrugt to Bengale hadt hooren ophemelen, zwoer, in zyn zeventigite jaar, openlyk, den Christlyken Godsdienst af, als by op weg was om een bedevaart na den Berg Sinai to docn . Ily word befnecden,
in de Mahometaanfche Kerk aangenomen, en, orn dit
vreemd bedryf het vol beflag to geeven, dric dagen
fang in de Stad omgevoerd, volgcns gewoonte op ccn
Ezel gezeten, om de aalmoesfcn der geloovigen to ontvangen , op welke ieder Belccerde en Ingelyfdc re, ;t
beeft . Dit gebeurde, ftaande ons kort verblyf tc M cha : en is eon der doorflaandilc bewvzen van do zwakheid der menschlyke natuurc , wells ik immer ontynoette.
De Enge fchen zyn de eeniglie van alle vrcemde Vcjlk ii ,
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ken, die bier cen Rcf lent hebben , en dit is cene zcer
onlangs geraai.t c fcha,hing . Dc Ooct •I ndifche Conapagnie was gewoon alle j,earen cen Schip hcrwaards re zc i.
den : maar nu wordt de Koffv, in Va irtuigcn , van dic
Land na Bombay gcbragt, van waar onze Oostindaf he
S.hepen ze na Europa overvocren . Hier door winn-rt
zy hoogloopende kostcn uit : dcwvl de bezoldin e der
Supercarga's en de zwaare belastingen, die in dce' c
haven mocten betaald wordcn, de voordeelen van d,cn
handel niet weinig befnoeidcn .
Onze Schryver gccft ons bet volgende natuurl<,"k
verflag van her woesc cn ongcdaan voorkomen der Ara-

bief he Kust .

Aan onzen Rcfident ben ik cenc weluitgedagte gisfing verfchuldir,d, ten opzie;tc van do ruwe Dust van
Gelukkig Arabie , met wcllcc ik myne aanmerkine~ •e n ,
omtrenc dit Land , zal befuiten . Ter langte van vvftien of zestien mylen van hot ftrand, loopt bet Land
allengskens opwaards cot aan den voct van 't gebergte.
Hier verandert hot tooneel fchielyk, van ecn zandige
woestyn, in cen groenen en vrugtbaaren grond, en daar
then voorheen zeer fchaars nauwlyks drinkbaar water
vondc, ontmoet men ovcrvlced van heldcre bronnen
en frisfe ftrooincn . In lien woesten voorgrond zict
men eene menigte van fchelpen en andere voortbrene -zels der Zee, die 'er veelc ceuwen gelef ;en hebl ;en ;
deeze, gevoegd by de fchuinsafloopende gefteidheid van
den grond, maaken het denkbeeld, dat dit Land, allengskcns, door een natuurlyken loop der dingen, dir
Zee onttoogen is . Van dit voorval kan men geefie bcrigten aantrefen by cen Volk, welker jaarboeken geen
ditidelyk verflag opleveren, dat hooger loopt d,an den
tyd van hunnen Propheer . Maar do rechtttandige oevers van de daar over gelegene Africaanfc1ie Kust, op
welke hot water naar evenredigheid inbrcuken gemaakt
heeft , doen dit denkbeeld nog waarfchynlyl :er worder,
teen Vreemdeling, dit ftrand langs vaarende, zou aan
bet Land den bvnaam van Gelukkig tockennen ; doch
plants hem in de binnengcwesten, onder de bosfchen
van Palmboomcn , in 't midden der vcrrn aklyke va .
lcien , waar de gcwa, fen van alle lugtltrecken zyn
fmaak ftrcclen, do gvur van Casfia zyn reuk verkwikt,
C c 5
en
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en by zal terllond tocitemmen , dat dit Land, den bevalligklinkenden ecrnaam , door de Ouden daar aan gegeeven, met bet hoogite rcgt, verdient .
(fret Vervolg by eene nadere gelegenheid .)

ZAMENSPRAAK TUSSCHEN CICERO EN CHESTERFIELD .
OVER DE WAARDY VAN WEEZENLYKE IIEKWAAMFIEDEN .
Esfe quam videri.
SALL .
(Uit bet Engelsch .)
CICERO .

my niec verkeerd
l k weet op
Verfla
hoe hoog een prys men de aangenaame befchaafdheC HESTERFIELD .

den des Icevens moec flellen . Gefpraakzaamheid, Oplettenhe.id, Voeglykheid van gedrag worden, door de
Wysgeeren, fchoon niet in den rang der Deugden geplaatsc , daar toe betrekkelyk gemaakt, en hebben ccnen kragtdaadigen invloed op de hevordering van het geluk der Maacfchappye . Ik heb ze zo wel als gy aangcpreezen . Maar ik beweerde, en gcen drogredenkunst
zal in flaac zyn om my dit fluk to doen opgeeven, dat
zy, om met de daad beminnelyk to zyn, nit Braafheld
van Ziel moesten voortkomen . Door listige Bedriegers
voorgewend, orn oogmerken van byzonder belang to be .
r ::iken, veranderen zy in veragtlyke gebaarden en ver .
focilyke geveinsdheid .
CHESTERFIELD .

Verfchoon Iny, myn waarde CICERO, ik kan , voor tegenwoordig, my niet dieper in dit gefchil inlaaten . 1k
heb ten minften honderdmaal myn woord gegeeven, ilk
zic daar ginds myne fchoone Franlche Comtesfe . . . . Ik beloofde haar cn my zelven bet vermaak van cen anngenaarrc
wandering . In der waarheid, wy hebben bier, in de Elifeefche
Velden, verrukkelykc wandeldrceven . En zo vcel gocd
gczcfchap, dat, indien bet la-age Gcmccn ons niet lascig
viol,

ZAMENSPRAAK TUSSCHEN CICERO EN CHESTERFIELD .

3 85

viol, ik my hot gemis van do Tlrulleries niet zou beklaa,
gen . Doch vaar wcl, mon cher Aid
want ik zie
l\Ievrouw *** ` zal van do party wcczen .
Vaar
wel
vaar we!.
CiCER0 .

Veragtlyke ;legthoofd .

CFlE STERFIELD .

Ach! welk een fmaadnaam moot ill- hoorcn! Bodenk
dat ik een Man van Ecr ben, nict -ewoon hot voorwerp
to wcezen van hot mcdelvden of den hoon van con uic
laagen rang fchielyk groot geworden , con novus porno Maar misfchicn betrof uwe uitboezeming my nict . --Indien ja - waarom ?
CICERO .

Ik heb zo weinig ten oogmcrke u to hoonen als u to
vleien . Uwe ligtzinnigheid verwekte myne verontwaardiging ; maar myn medelyden met de verbastering der
Menschlyke natuur, in uw voorbeeld zo duldelyk zigtbaar, verzwolg myne veragting .
CHESTERFIELD.

Ik zou een weinig geCtoord kunnen weezen : doch dewyl de Welleevenheid zulks verbiedt, zal ik dens voor
den Wysgeer fpeelen_ .
Om tot de zaak to konien
hoe brengt gy uwe
hoe zal ik hot noemcn ?
uwe ongcfehikte aanfpraak overeen met die regclen van 't wclvocgelyke, met die hefchaafdhcid van Zcden, wclke gy zegt zo wel to kenncn, en zo wcl geleeraard to hebben als ilk ?
CI CERO .

Om u de waarhcid rondborftig to belyden , ik wilde
de kunflen der befchaaving niet tot de uiterfte verfvning
gebragt hebben . Een al to opgefmukte opvoeding, en
to verregaande nauwlettenheid op hot htvallige, grenst
aan verwyfdheid . Om een befchaafd Eleer to worden ,
moot iemand nict vereceren dat by een Man is . 'Er
doct zich cene bevalligheid op in een nnanlvk Charater,
en ccne fchoonheid in een openhartig vdorkomen , welke alien, die zich uitgeeven voor Lcermetsters in de
kunst van behaagen, niet in ftaat zyn in to ftorttcn .
CIiES-
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Wy hebben eleefd in een ftaat der Zeden zo v er .
fi hillend aic do' tydperken, waar in wv helonden, van
elkander ondcrfcheiden waren . Gy Romeinen, vergcef
bet my, n)yn waarde cICERO, hadlden lets ruws in zich
overgehoudcn . Kom, kom, dic moet ik over-'c hoofdd
zicn . Gy hadt hot noodig de Volksgezinden to hehaagen, om hunne flemmen to verkrygen ; en, indien Similis
Simili gaudet, moet men bekennen, dat de grootften van
u zich van hunne gunst verzekerd mogten houden . Floe
een Zwierige Jonker zou uwe CATO'S en uwe RRUTUSSEN
uit de zaal vcrdreevcn hebben, indien zy hunne • ouder_
wetze hoofden daar in geftooken hadden ; en Mylord
NODE, vast vertrouwende op de welbewuste verdienften
van de groOtfte of kleinfe hairkrulken, naar dat de fmaak
bet eischte, zou POMPEJUS DE GROOTE van, 't fluk gebragt hebben . Och! CICERO hadt gy geleefd in eenig
hedendaagsch Hof van Europa, gy zoudt zeker cenigzins u eigen gemaakt hebben , die onbefchryflyke bevallighgid, welke niet alleen hot cieraad is, maar de plants
kan vervullen van alle die zo veel moeite kostende begaafdheden, door de dwaazen wcezenlyke verdieniten
geheetcn . Doch dit was uw geluk niet ; en ik ben 'er
zeer op gefteld orn infchiklykheid to gebruiken .
CICER0 .

De leevendigheid , welke gy u eigen gemaakt hebc
door u in de Schriften en Zeden der verbasterde Gaulen
to oefenen, heeft u eon to hoogen prys doen ftellen op
I , :,j . . .I - I, k- - -lie de vlugge verbeeldingskragt op 't ooii+
. h ioj.i r en aanzet, ow die foort van waar,
u`e to verfmaaden, welke noch verkreegen noch begreepen kan worden, zonder ernflige oplettenheid, en dikwyls niet zonder hot aanwenden . van veel mocite. Maar
ik wil met u geenzins in gefchil treedcn over de voeglykheid of onvoeglykheid der uitwendigc Modes, die een
aapagtig Volk v ermaaken . l k wil geene bewysredenen
fpillen, om aan to toonen dac Goud meer waardyye heeft
dan Klaatergoud , fchoon het laatfle meer fci itterr .
lIaar ik kan niet nalaaten u to herispen , en dat wel met
cone icherpheid, welke uwe zugt voor hut zagte en bevallige niet zal goedkeuren, am dat gy de Ondeugd als
bchaagclyk, in uwe Brieven, aanpryst .
Cii ES
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CHEST ERFIELD .

Dat de groote CICERO zo weinig van de wereld weet,
verbaast my met de daad . Een weinigje iVrygecstery,
myn waarde, dat is het al : hoe kan iemand een Heer
van fatzoen weezen zonder ecn weinigje Vrygeestery to
bezitten ?
CI CE R 0.

Ik had my altoos verbeeld, dat men, om een seer
van fatzoen to zyn, een Zedelyk goed Man moest weezen . En gy , die het voordeel genoot van ecn Licht
om u to geleiden, 't welk my ontbrak, gy zyt zeker tc
befchuldigen om dat gy Godsdienst en Deugd in uw
Stelzel geheel over 't hoofd ziet .
CHESTERFIELD .

Hoc! nog bygeloovig daarenboven ! Gy hebt niet omgcgaan met den Wysgeer van Ferney, die u verre over .
treft . Ik dank den Hemel, dat het my gebeurde in de .
zelfde Eeuwe met dat groote Licht to leeven . Vooroordeel hadt my anderzins aan de begrippen van myne Grootmoedtr flaafsch gekluisterd. Myne dagen waren verlichte dagen, en ik vind iets tot de algemeene verl'ich .
ting toegebragt to hebben, door de Brieven, naa myn
dood in 't licht gegeeven .
Poch daar niet op .
waart .

CICER0 .

Bedenk dat gy een Vader

CHESTERFIELD .

En deed ik myn best niet om myn' Zoon het bevorderlykst to weezen, met Item de hoedanigheden aan to
wvzen, noodig in een Afgezant aan een vreemd Hof,
tot welk6 waardigheid ik hem altoos fchikte? Weinig
Vaders hebben meer gedaan dan ik om hun Zoon to voimaaken . Niets was 'er, of ik fchikte my om het hem
aan to wyzen .
CICERO .

In de daad, uwe infchiklykheid was groot . Gy waart
zo veel als koppelaar voor uw Zoon . Gy leerde hem
nict alleen de laage kunften der veinzery, en de bedrieg .
lvke ftreeken , we lke den Adel fchandvlekken : maar gy
bedierft zyne beginzels, ftookte zyne driften op, hem
de
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de voorwerpen tot voldoenin,, derzelven aanwyzende,
Gy moogt de taak, orn hem hcerfchende Ondeugden to
lceraaren , wel aan cone zondi`go VTercld hcbhen overgclaaten . Voorbecid, en de bedorvene driften der menschlyke Natuurc, zullen altoos in ftaac zyn orn dat onnatuurlyk oogmerk to bereiken . Maar een Vad,r, door
de Natuur gefchikt orn de Bcfchermheer to weezen van
zyn onbcdreeven Kind, in eon evaarlyke Wereld in .
treedende , di° hot work der verleiding op zich neemt,
is met de daad een wangedrocht .
Ik had mode
eon oos . Ik was teder hezor,-d voor het recht beleid
zvner Opvoedinge . lk betrouwde hem aan CRATIPPUS
to Athene ; doch ik kon , even min als gy , nalaaten, hem
Lesfen to geeven door Vaderliefde ingeboczemd . Deeze Lesfen zyn vervat in myn Book over de Pligten : eon
ork, 't welk men zints dien tyd altoos aangehaald
heeft, als een blyk van de hoogte waartoe de Zedekunde der Heidenen, zonder behulp eencr Openbaaringe, was
opgeklomu._n . - Ik heken hot, ik vocl bier over een
aandoening van grootsheid ; niet ter oorzaake van de bekwaamheid, welke 'er in mag doorftraalen ; maar wegeus de beginzels daar in geleeraard, en her goede, 'c
welk ik hoop, dat het to wege bragt .
Gy hebt
Been oogmerk gehad om uwe Lesfen der Wereld mode
to deelen ; doch daar gy ze gegeeven heht aan uw Zoon,
then gy beminde, mogen wy daaruit befluiten dat gy ze
voor de waare Wysheid hieldt, en alleen der Wereld
ontcrok, om dat ze ftreeden met de gevoelen der weinig verlichte menigte . Men heeft ze zeer algemeen geIcezen, en zy ftrekken om de Zeden, de Ondeugden,
de beuzelagtige Hebbelykheden van het Volk, 't wells
gy bewonderde, in to voeren by uw cigen manly ken
Landaart, die, van alle Volken , ten eenigcn tyde bet
naast kwam aan de odele eenvoudigheid der Romeinen .
CHESTEItFTELD .
Spaar my cicERo? ik ben nimmer gcwoon geweest
aan de nicts ontziende gefprekken van cen oud Romein .
1k voel myne geringhcid in zyn gezelfchap . l k fchyn
tc krimpen in zyn edele tehcnwoordigheid . Nimmer
voelde ik mvne niersbeduidenh,id
zo flcrk als tegen_ 72,
f,_ nfclie l;.'~sgecren zyn
wvoordig . Franfclre 1101 , C 11g,
uiyne voorbeelden gcweest ; en ce midden van de verwil
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'wildering des vermaaks, en de vervoering van gemaakte
Icevendigheid, merkte ik nimmer op de bevalligheid der
Deugd en de fchoonheid van een Manlyk Character . Ik
had zugt om uit to munten, en met beter voorbeelden
to gebruiken, zou ik daar aan voldaan hebben . Ik zie

en eerbied zulks in u , en ik bid u, uwe welfpreekenheid niet aan to wenden om myne bcuzelagtigheid to
verguizen, daar ik des beiydeni,,fe doe : want ik hot)
nog, en zal altoos behouden, die ag,~tin,g voor myn Charmer, welke niet toclaat , dat it: n y vry willig aan

hoon

en veragting bloot geeve .

VERTOOG OVER HET OOGMERK DER MENSCHEN, OM EEN GFDEELTE DES LEEVENS VOOR ZICHZELVEN DOOR TE BRENGEN, EN WEGENS 1)E NOODIGE VEREISTEN TER VOLVOLRINGE DAAR VAN .
Aan de Heeren Schryvcrs en Uitgeevers der Algemeene Vaderlandfclie Letteroeferringen .

MYNE

IIEEREN,

®m, volgens eene reeds tang geheerscht hebbende mole, hot
VeLtoog, dat ik U in deezen mededeel, met eene fpreuk, die
als een Text op den inhoud past, to beginnen , zal ik my bedienen van de woorden, in eenen der Brieven van FLINIUS ('w)
Nam & prima vitc tempora & media Patrix extrema nobis impertire debemus, deeze woorden, die zo veel zeggen als hat eerfle en
middelfie tydperk des leavens zyn ivy den Vaderlande, doch her laatle aan ons zelven verfchuddigd, bevatten twee hoofdregels van
gedrag, elks overweeging waardig ; naamlyk ooze verpligting,om,
zo fang wy in den bloei en in de ktagt onzer dagen zyn, ons to
bevlytigen om ten nutte der zawenleeving mede to werken ; als
mede hoe wy, dit gedaan hebbende , bet ovcrfchot onzes leevens
meer onmiddelyk ten nutte van ons zelven moeten annleggen .--De zugt tot, en de bedoeling van , dit laatfte, als ook de volvoering daar van zal de ftoffe weezen , waar mede ik deezen Brief
voorneemens hen to vullem ; 't aan uwe keuze laatende , of gy
dien waardig oordeelt eene plaats in uw Mengelwerk to geeven .
Ik zal niet zo zeer myne eigene gedagten opgeeven, als die van
mynen Oom RUSTLIEF ; en zy hebben veel meet gewigts dan myne eigene ; dewy! die enkel op de bKAhouwing eons Jongelings
zc'tt~~'~ hLJti(1 Ec . Lmm . V . Ep, q,
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zouden fteanen, daar deeze op rope ervnarenisfe gegrond zyn .
Eerie korte melding van d ;. gel .:genheid, by welke by dezelve aan
my mededeelde, keur ik niet ondienftig voor of to laaten gaani
w aar op ik vervolgens zyn gefpiek mct my, za als myn geheugen
zich den draad daar van weet to herinneien, zal voordraagen .
1k hob in deeze Academifche groote Vacautie geen goring gedeelte van den tyd doorgebragt, op de aangenaame Buitenplaats
van mynen Oom, then ik den naam van RUSTLIEF goof. 1)e ftilte, du eenp arigheid, ik had bykans gezegd, de cenzelvigheid ,
die daar he_rschte, kon niet nalaaten , op mynen geest , aan 't huis
myns Vaders in de drukte van 't koopgewoel opgebragt, en ntl
ziuts twee jaaren aan bet Academie-leeven gewoon , eenen dieperl
indruk to m^,ai;en, en iet ; merle to declen van de fomberhcid dcczer verb Iyfplaatfe . Myn Oom , die met geen ander oogmerk plan otn
my piaifier to doen, my verzogt hadt, en ook alles aanwendde wat
men van con Man, die d,ep in de zestig jaaren is , knit verlangen,
bemerkte wet dra dat de lustigheid en vrolykheid trapswyze by
my afhaut ; hoe die laaten, welken i1 in den beginne met veirukkig doorwandelde, voor my onvei fchillig wierden , hoe de wyduitgeftrekte gezigten over 't water of over 't veld , waar van ik ,
in 't eerst, met veal genoegen fprak, myne aandagt niet nicer
trokken : coo myn hart' opging als by eon voorflag deedt van etns
ttit to ryden ; met dan woord , hoe aan alles duidelyk block dat my
hot eeuzaam en afgezonderd Buitenleeven niet zeer behaagde . Iit
had my egter wet gewagt oin den woord daar van to reppen ; weetende hoe zeer myn Oom, wien ik groote agting en liedde toedraag, daar op gefteld is , en can gedeelte van -bet overfchot
Zyns leavens, gelyk by hot noemt, bier met bet lireelendfte vergenoegen, en bet meeste nut voor zich zelven, doorbrengt . Wanneer de tyd op hauden was dat ik weder zou vertrekken,
zaten wy op'eenen vroegen morgen aan bet ontbyt, en myn Oom,
die, tot nog, wagons myne betoonde, fchoon niet geuitte, onverfchilligheid, of Hover wederzin, niets hadt laaten biyken, deedt
met eon ernftiger gelaat, en can firenger Loon, dan hem doorgaana
eigen is, my deeze vraag . „ Wel Neef Studiofus, hoe is u hot
• buiten leeven bevallen? my dunkt gy zyt niet rouwig, dat de
• tyd voor u hier zo naby veritreeken is ? fpreek uw hart regt
• uit, komt bet u, 7o als ik bet aanleg, niet fomber, en, om in
„ de taal van lieden van awe jaaren to fpreeken, niet wat oudmanagtig ce vooren?' - 11t zorgde dac myn afneemend genoegen
• agtig
hem to fierk hadt in 't ooge geloopen . en maakte nit zyne hooding op, dat by eenigInts op my verfioord was ; dan weetend
dat by altoos de openhartighuid bemint, befloot ik , fchoon niet
wcinig verleegen, mynen Weldoener, als in 't aingezigt , to zeggen,
dat by my niet zeer onth ald hadt, vrymoedig to betuigen, das
ik , ozn can zyn verzoek van znyn hats tegt zsis to fi)reeken, to voldoen ,
,lao , at verklaaren : als nag den rechten f naak in die leevenswyze pier
to kunnen vinden, dat ik darn inede in,deeness leek zyne verkieziuag
9vraa4-
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"aakte, maar dat verfchil van jdaren en omflandigheden my voorkwarnen, bier ' in grootlyks mede to werken ; en 't my niet vreemd
torfcheen, ten eenigen tyde dear in zo grout genoegen to zullen
fsh,ppen, als ik met genoegen tag dat myn waarde Oom daar in
vondt, en betuigde allengskens meer en meer to vinden . Len aaugenaame glimplach outfrontle hoc pelaat van mynen Oom , en by
voerde my, op cenen gunftigen coon, to gemoet . „ Wel geant• woord, Neef, gy zyt voor de vuist, en fpreekt ge'yk bet u
,, op 't hart ligt ; dat had ik cok verwagt ; want bet is onzer
• Familie eigen : ook bob ik nog niet verdreten dat ik certyds over
,, dit ftuk dagt, even gelyk gy tegenwoordig doer ; 't is myii oog• merk merk reeds eenige dagen geweest wegen,, dit onderwerp met a
• to fpreeken, maar deeze en geene tusfchen beide opkomendo
• voorvallen hebben my tot nog belet . Gy zult my pla(fier doen ,
• als gy de vi aagen , welke, des betreffende I u in den geest ko• men, met dezelfde openhartigheid voorftelt die gy in uw ant• woord op myne vraage betoo : de." Ik v erklaar .i e
over 't onderwerp 't geen by als eon foort van affcheidsreden hadt
aitgekoozcn .
,, Lieden van jaaren," hervatte by daar op, , hebben hot
„ zwak
doorgaans
veel't van
to fpreeken
ik tee
hen
'or niet
vry van,omdoch
zal zich
u nietzelven
verdrieten,
wanneer; ik
•

„ opheldering van 't een of 't ander myrr eigen voorbeeld aanhaal .
• t Is zeer wel door u aangemerkt dat verfchil van jaaren en om• ftandigheden hier veel afdoen : en , myns oordeels , is bet zo
„ onverfchoonlyk in den eerften en besten tyd zyns leevens zich aan.
„ die ruste over to geeven, welke ik nu geniet, als bet my pligt„ tnaatig voorkotnt, dat iemand , in den ouden dag rust kunnendc
„ neemen, met de daad zich van dit voorregt bedient ; en de
,, wyze Maaker heeft, buiten twyf l, overeenkomftig met bet
„ oogmerk waar toe by den mensch op aarde plaatfte, ook zyne
• neigingen gevormd . Hot oogmerk itrekte zeker om ons in eene
• zamenleeving met elkander to doen woonen ; en underling to
• doen werken tot hevordering des hells van dat groote lichaam,
„ van 't welk ieder mensch eon lid uitmaakt, en waar aan by ge• houden is bet zyne toe to brengen , om hot algemeen welzyn to
,, doen gebooren worden . Dat derhalven de jeugd, en die in de
• kragt hunner dagen zyn, zich bekwaam maaken tot eenig nut
„ beroep, handel of handteering ; dat zy bun best doen om daar in
• to vorderen, voortgangen to maaken, en hunnen ftaat to verbe„ teren, en, is 't mogelyk, zo verre to komen, oni een gedeelter
• buns leevens in cen flit genoegen voor zich zelven to kunnen
„ doorbrengen" .
Zou, vroeg ik bier, volgens de gegeevene vryheid, dit laatfi
niet vry algemeen beoogd worden?
„ Ja zeker," ontving ik ten antwoord-, „ uit den mond van eon
„ zeer grout aantal Heeren, waar mede ik voortyds op de woeligo
„ Koopheurs wan de grootfte T£oopftad onzes Vadeclands handelII . DELL, WENOELW . N O. 9 .
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„ do , bob ik dit voorneemen gehoord ; deeze hadt zich dit, de
„ andere dat tydperk voorgefteld, als bet begin der beoogde ruste
• van hunnen arbeid . Mar hoe veelen myner kennisfen zyn ten
• grave gedaald, eer zy 't zelve bereikt hadden? hoe veelen vin• den zich, door cone en andere omfl :andigheden, belet, om bet
• immer uit to voeren ; of kwamen, door hot Reeds verfchuiven
• van den tyd , ow hot rustend Iceven aan to vangen , zo laat ,
„ dat zy'er weinig of geeu genot van trokken? de bekooringen,
• van nog een flag to doen, fleepten hun weg ; om niet to fpree •
• ken van eenigen die, hoe veel zy voorgaven van bun oogmerk,
• om met den tyd den handel to quiteeren, zich allengskens dieper
• in denzelven begaven . Dit laatfte, ik beken hot, is my cen
„ en andermaal als myn eigen misflag verweeten ; doch ik meen my
• daar van wel gezuiverd to hebben , met op myn zestigfte jaar
• aan uwen Broeder, die my zeer trouw was bygebleeven, in
• weerwil van veele aanzoeken , om met anderen in Compagnie to
• handelen, myne zaaken over to doen" .

My fchiet bier een vers uit

HORATIUS

to binnen, was myn

woord, (toen by bier eene tusfchenpoozing maakt, en met genoegen herdagt aan dat tydftip waar op by rnyn Brooder als verrastte)
't

welk bier op uitkomt.

Onefla, by tyds, bet paard, eer 't oud en kreupel zy (*) .
„ Zo dagt ik 'er ook over, Neef," vong by weder aan, „ fchoon

ik deeze coepasfelyke les uit then Dichter Diet in 't hoofd had ;
doch hot Paard, own in die niet onaartige zinfpeeling to blyven ,
moet, eer het ontfiagen wordt, boven alles cenen genoegzaamen
voorraad hebben, ow op to kunnen teeren ; 't waar anders beter oud en kreupel nog lets to doen, dan van hartzeer, zo niet
„ van hunger, to (terven. Te vroeg is kwaad, to bat geeft geen
• baat, van pasfen komen is 't al, en zo meen ik hot gehlaard to
„ hebben . 't is Du ruim zeven jaaren geleden dat ik my aan do
„ ftilte overgaf, en ik bob nog do eerfte reis to good om my des
• to beklaagen . Ver bet grootfte gedeelte des jaars, weet gy,
„ breng ik door op deeze my zeer aangenaame Buitenplaats , om
• welke bevallig to maaken de Natuur meer doet dan de kunst ;
„ bier vond ik reeds, in den laatt'en tyd myner bezigheden, ee• no genoeglyke uitfpanning, na dat de week in afmattende koop• zorgen was doorgebragt ; en nu fmaak ik hier hot zoet der rus„ te, dat ik my lang beloofde . Mogt uwe Tante, die my in de
• dagen der bezigheid tot een waardfte en teerbemiNdfte weder• helft verfciekte, in myne zorgen deelde, en, naar maate van
• vermogen, den last verligtte, ook haar deel in dit aardsch go .
• uoegen hebben ! . . . doch waar toe deeze fnaar geroerd, 1k hoop,
•
. . . .tkverouw,zyisngvelukir

•
•
•
•
•
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Tie traanen van droef heid of vergenoeging, mogelyk van bride, ftonden, op dit zeggen, in de oogen van mynen Oom, en
by hield op met fpreeken . Myne begeerte, om meer van dit onderwerp to hooren, fpoorde my aan om dit zwygen door deeze
vraage of to breeken . Zouden alle menfchen, gefleld zynde, dat

zy genoeg middelen overgewonnen hadden, om in hun voorgaande
leevenswyze to blyven ; (want zonder zulks komt het my voor een
dwaaze flap to weezen) wel gefchikt zyn, ozn dat genoegen in dien afgezonderden flaat to fntaaken, 't geen Oem RUSTLIEF betuigt daar
in to vinden?
„ Uwe aanmerking Neef," was zyn antwoord, „ is zo gegrond

„ als de vraag welvoegende ; ik zal 'er u met onderfcheid myne
• bedenkingen over voordraagen . 't Is 'er wel verve af, zo 'c
„ my voorkomt, en de dagelykfche ervaarenis hangt 'er het zegel
• aan, dat de menfchen, over 't algemeen,gefchikt zyn, om het
• regte genoegen van eenen afgezonderdon ftaat to fmaaken . 1k
„ behoef hier niet to fpreeken van die rustlooze geesten , die
• nergens rust met mogelykheid kunnen vinden, die door wispet• tuurigheid en veranderlykheid van aart, van den eenen tak,
• om zo to zeggen, op den andeien fpringen ; noch ook van lie.
• den, die, fchoon eenen veel voordeel aanbrengenden handel ged reeven hebbende, zich Met vry kennen van flinkfche ftreeken,
• dreeven
• en onregtvaardige handelingen : want voor' de zodanigen is de
„ afzondering een plaats van firaf, do ftilte geeft hun tyd tot
„ nadenken, en hot nadenken maakt het geweeten wakker : en g
„ vinden zich genoodzaakt, om de knaagingen daar van to ftil• fen, veel gewoels , omflags, en gezelfchaps in de plaats ter
„ ruste gefchikt in to haaleu : door zyn 'er ook van eon gezetter
• gefteltenis , en die zich geene fchreeuwende onregtvaardigheden
„ to wyten hebben, of genoodzaakt worden ow to denken, dat
„ een groot gedeelte van 't geen zy bezitten , volgens de regels
„ der Regtvaardigheid, aan anderen toekomt ; eene bedenking,
„ wetke alle voorwerpen, die anders vermaak veifchaffen, met
„ naargeestigheid moot vervullen ; doch menfchen, die, behalven
„ hunnen handel en arbeid, zich nergens op hebben uitgelegd, die
„ geen fmaak in overdenken, leezen en arbeid, vinden ; de zoda• nigcn deeden wyslyker met in hot gewoel der Stad re blyven,
„ waar zy, zich met den koophandel of cenig beroep niet langcr
• bemoeijende, egter de ledige vahken hunner ziele met hot dagelyks voorvallende nieuws kunnen vervullen, en nog ecn naagelyks
fmaak hebben van 't geen eertyds hun gedeete bedryf uitmaakte .
• -- Eon myner kennisfe noemde do zodanigen, niet onaar• tig, de Invalides van de Negotie ; en hadt opgemerkt, dat zy,
• even gelyk de verminkte Krygslieden, van hunne voorbedree• verse heldendaaden onder elkander met cen hartlyk genoegen
• fpraken , ook als herleefden, wanneer het gefprek op dien tak
• des handels viel, waar in zy deel gehad hadden . Kortom, wie
• gefchikt wil zyn om het laatfte gedeelte zyns leevens voor zich
D d 9
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zelven met genoegen to flyten, moat reeds vroeg fchikkingen
„ maaken oww bet to kunnen doen . De gronden van eenen gelukki.
„ gen Ouderdom moeten in de jeugd gelegd worden, las ik deezen
„ week nog in de verhandeling over de Letter- oefeningen in een
„ Amptloos leeven, van den Lord BoLtNGBROKE ; een Schryver,
„ Neef, die zich met veel fmaaks laat leezen, maar met omzigtig .
• held dient gclcezen to worden ; gy kent hem mogelyk wel,
„ althans 't is niet ongemeen, Schryvers van dat flag als de hand• boeken van onze jonge lieden aan to trefFen ; de Zoon van myn
• Heer ***, die hier naast zyn buiten heeft, verzogt my in 't be„ gin van deezen Zomer, ow zyne Boeken to zien, welke by
„ medegenomen halt tot con buiten Bibliotheek ; en waarlyk , ik
• frond niet weinig verf old, toen ik 'er, behalven eenige werketl
,, tot den Landbouw en de Natuurlyke Historie behoorende,
„ geene andere aantrof dan van Schryvers, die op foortgelyke
• wyze denken als de even gemelde Lord ."
Ik betuigde bier op myn Oom niet onkundig to weezen in dot
flag van Schriftcn ; doch hoe ik tevens verre was van alleen hot
link aan den eenen kant to befchouwen, hoe ik zo wel een' FosTeR Ias als eenen TINITnL .
„ Braaf Ncef," was bier op hot wooed van mynen Oom,
• doch ik ben van bet onderwerp oozes gefpreks afgeweeken :
• goof my den diaad weder, heb ik laatst niet gefprooken van
„ de noodzaaklykheid om reeds vroeg de heginzels to zoeken,
• waar op men in den ouden dag eenige dagen van zelfsgenie„ zing kan verwagten? - Ja, - by die gelegenheid haalde
„ ik Lord BOLINGBROKE aan.
Ik zal u nu toonen welke
• die beginzels zyn . Ik heb reeds aangemerkt dat een wispel.
• tuurig, een onregtvaardig mensch, of iemand die enkel een
„ Koopman geweest is, Seen gcfchikt voorwerp is tot het af.
• gezo Iderd leeven. Menfchen, derhnlven, van cone tegenover• geflelde geaartheid kunnen alleen, als dour toe bevocgd, wor„ den aangemer .:t, acne beflendigheid van character, eon gerust
• gemoed ; en een hart, aan befchouwing en • oefeningen van den
• geest_ eenigfins gewoon, kan hicr niet wel ontbeerd worden .
• 1k zal u dit weder door myn voorheeld opheideren .
• Lene befrendigheid van Character heeft zelden in jonge lie• den plaats ; en 't is 't gebrek hicr aan, dat oorzaak is van
• uwe toencemende fomberheid in dit vcrblyf myns genoegens,
„ waarde Neef ; ik heb ze wGl opgemerkt, fchoon a niet voor .
„ gehouden, of u deswegen bcfchuldigd ; gelyk ik ook nu niet
• doe ; ik had ze ool: niet, toen ik in uwe jaarcn was ; maar
• he'-lytigde my eater vroeg om then grond van geluk my eigen
• re maaken ; veel werks hadt bet in by iemand, van acne zo
• leevendige refreltenisfe als fk was, in don b,oei myns leevens ;
„ Cello getrelteuis, die my nog t ;iet geheel hccft vetlaaten, en,
Van onregvaardige
„ zo ik hoop, nimmer zal hegeeven .
,, han„
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,, t andelingen gevoelde ik altoos een' fterken afkeer,, en myne
• neiging, bier met mynen pligt medewerkende, bragt to wege,
• dat ik den weg der opregten, dien wisfen en zekercn we ,,, , he„ wandelde ; ik heb daar door vecle partyen niet gedaan, welke
„ eene ruime whist beloofden, en die ik zou hebben kunnen doen,
„ zonder, naar alien fchyn, immer het minfte van myn goeden
• naam to zullen verliezen ; 't woord Koopmans eerlykheid was
„ my altoos eene haatlyke uitdrukking, en ik heb, door 'er my
„ nooit van to bedienen , uitgenomen in twee gevallen , in den
• aanvang myns handels, waar over ik wel dra berouw kreeg, en
„ ze zo ras mogelyk op de beste wyzc vergoedde, wel maatiger
Daar en boven
„ doch beftendiger voordeelen gehad .
• heb ik my nimmer, hoe groot en uitgeftrekt een handel ik ook
• dreef, daar aan dermaate verflaafd, of ik wist eenigersuren nit
• to koopen, om to leezen, en mynen geest, met noodzaaklyke,
„ nutte en aangenaame kundigheden, to veriyken ; welke kleine
• afzonderingen ik altoos aanmerkte als vourbereidzels tot die
„ grootere, reeds vroeg van my beoogd, en nu verkreegen : en
„ de voorraad,toen opgedaan,is my niet flegts bygeblecven, maar
• ik heb 'er eene hebhelykheid van oefening door gekreegen,
• die my nu zo zeer to ftade komt, en, om zo to zeggen, het
• leeven van myn leeven uiuna-ikt . Noit hen ik een vyan l , dan
• even min een flaaf,van gezelfchappen geweest ; en de afzonde .
• ring, uit gees Mifanchroperie begonnen, heeft my ook geen
• Mifanthrope doen worden ; en ik verbeeld my no ; -geen nut• loos lid der maatf happye to zyn ."
y'erre van door, Oom, voerde ik hem bier op to gemoet, bier

van weet myn Bro,,der inzonderheid , en alien die u van naby kennen, web anders to getuigen, en ik aou my z :lven, als zeer ondankbaar, moeten befchuldigen, wanneer ik my niet onder h t getal
rekende der geene, die blyken ewer goedheid genieten. Ik heb niet
kunnen nalaaten den tyd, lien ik nu by a doorgebragt heb, met
verwondering en genoegen op to merken, hoe 't mogelyk was dot gy
dezelfde lustigheid en vrolykheid, in uwen afgezonderden /laat, zo
eenpaarig en beflendig behieldt ; mag ik, zo verre door u onderweezen in 't geen tot een afgezonderd lecven behoort, ook de v erd .re
geheimen weeten van w-lke gy u bedient ; hierin zyn voor my ver .
borgenhh, den , die ik wed opgeklaard wenschte, ik hoop 'er ten eenigen tyde gebruik van to maaken .
,, Goat u de Voorzicnigheid," zeide myn Qom, „ een long

„ lecven, 't geen ik voor u afbidde, bevlytigt gy a ill owe flulien , g lyk ik , tot myn ;root genocgen , boor , dat gy diet, en
•• ftelt gy u daar door in ftaat om uw Vaderland dienst to doers ;
• want ik de ik dat gy q tot de Regtsgeleerdheid, naa 't volbren• gen uwer Philofophifche ftudien, zult bepaalen ; dan hebt gy,
• u behoorlyk gcdrasgeude, met de goederen, die, by eiferis(e,
„ u to wagten ftaan, wei leans , om ook den laatften tyd uws
D d 3
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• leavens voor u zelven meer onmiddelyk to zullenkunnenbeftec .
yn rt • iets van
„ den , en ik he!) daal omtrent gr°rle ' H^+' *Pr 1' 'I
• myne Ieevenswyze met dien - --c . . . I . . .
dan die
• ik gereed ben n to opcnbaar . , -- All . 11111 .r t van het
• oogwerk, en de keuze der middelcn, om dat oogmerk to beici .
• ken . Myn hoofdoogmerk is, door dit afgezonderd leeven my
• bekwaamer en gefchikter to meaken tot, den toekomenden flag,
• in welken ik geloof, en then 1k, op de gronden van Rode on
• Openbaaring, verwagt ; bake,aarer en gefchikter, zeg ik met
• nadruk, dewyl 't 'cr janunerlyk wilde uitzien, kon men zonder
• zulks Diet bekwaarn en gefchikt tot dat groote einde onzer
• fcheppinge kon weezen : maar ontflaagen van de zorgen dce• zes leavens, heb ik, meer tyds, om met artist op de pligten
• van den Godsdienst to denken , die to betragten , en word hoe
• langs hoe losfer van de aarde door geduurig tie gedagten op den
• Hemel to vestigen : ik geniet de gunftryke_ gaven der milde
• Voorzienigheid met dankzegging, en bevlytig Diets met meet
• er'nst dan om my najr den wil van mynen eon to gedraagen .
•
Behalven de beoefening der H Schrift, waar van gy
• weet dit ik veal werks tnaak, vied ik Diets opweklyker dan de
• befchouwirg der Natuurc ; ik lees ik herlees de beste werken
• daar over gefchreeven, en vergelyk die befchryvingen met de
• voorwerpen zelve ; dit is eene onuitputbiare bron van leering
• en genoegen teffens : en daar ik bemerkt heb dat uwe neiging
• tot dat flag van hefchoLrwingen overhelt, en ik u een en antler• maal met genoegen befpied heb , terwyl gy bezig waart met do
• aandagtige hefpiegeling van deeze of geene plant, onder 't welke
• de verrukking als op uw aangezigt was to leezen ; hob ik be• flooten u can' brief over dat Onderwerp to laacen toekomen .
• Ik behoef u niet to zeggen, Ncef, dat 1k, ow, volgens een
• oude en wyze les, een gezond 1 chaam by eene welgeregelde
• ziel to bewaaren, zonityds onfchuldige uitfpanningen Deem , of,
• door in den hof to arbeiden, de vlugheid en fterkte myner
• leden, zo lang mogclyk, zoek to hehouden . En, fchoon
• ik my dus het grootfte deal des Jaars der wereld onttrek, word
• ik egter Been volkomen vreemdeling in dezelve ; de briefwisfe• lingen die ik bob, en de bczoekcn die my do een en ander
• geeven, verfchaffen my hot aangelegen(te nieuws . Ook verfchyn
• ik gedeel ;lyk weder in de Weield, wanneer de Winter de
• aangenaatnheden van bet huitenlecven verdryft ; deeze verwisfe• ling zet in can volgenden Zomer daataan nicnwe bevaltighe• den by ."
flier brak de aankomst van myn Brooder, met zyne Vrouw,
ons gefprek af ; ik was blyde &,r zy CDs nict eerder ftotrden .
Zo dra ik gelegenheid had om alleen to weezen , fchreef tk hat
voornaamilo op, met uogmctk om Let nadeihand to befchaaven,
geiyk ik gedcan heb, en hot IJL. tcezerd ; . 1k ben verzekerd ,
nmyn
I
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Oom zal 't zich niet belgen, wanneer by dit onderhoud in
Maandlyksch Werkje vindt ; en 't zal my ve .heugen onder
bet getal uwer medewerkeren , zo wel als order dat uwer Leezeren ,
to mogen behooren .
Ik blyf,
Myne Heeren,
UL. Dr . L . E.
FROEVE `OVER DE BESTE WYZE OM OPGANG IN DR WERELn TE MAAI(EN .

Uit het Engelsch.
vroegfte gedeelte van ons Leeven wordt dikwyls in verHetkwisting
en buitenfpoorigheid doorgebragt . Ooze begeerten ,

onze driften zyn dan terk ,en, op vermaak,'twelk al 't aanloklyke
der nieuwigheid heeft, kragtig gefteld , onze retie en verffand is
zwak, en door geese ervaarenis onderfchraagd . Maar, indien Jongelingen gezond verffand bezitten, en zich een weinig tot deuken
zetten, is die koorts van ydelzinnigheid zelden van langen duur .
Zy ontdekken de dwaisheid bier van, en hoe ongefchikt zulk cene
leevenswyze is, om middelen, agting en geluk to verwerven . Zy
bemerken, dat de vermaaken der zinnen flcgts eenige weinige oogenblikken duuren , en dat her leevensjaargetyde, om ze to fmaaken, ras voor by gaac ; als mede-, dat zy in geenen deele ten gefchikten grondflage ftrekken, op welken een redelyk en duurzaam
geluk kan gebouwd worden . Bedeukingen van deezen aart zullen
bun zomtyds bekruipen, wanner zy met voile teu gen nit don beker der weelde gedronken hebben ; zy zullen rond zien, hun eigen
f aat , en den toeftand van anderen, overweegen .
Dit doende, worden zy, aan den eenen kant, gewaar, hoe
Menfchen, die, in vermaak, verkwisting, en voldoening van zinlyken lust, de bronnen van geluk zogten, zich Reeds bedroogeu
en to leur gefteld vonden ; dat zy, in ftede van tot gent to geraa.
ken, tot gebrek en elende vervielen ; dat de uajaagers daar van
tot nietsbeduidenheid en veragting verweezen wierden ; en dat
zulk een leevensplan nimmer dc keus geweest hebbe,dan van on .
verftandigen, verdienstloozen, en laaghartigen . Aan den anderen
kant, loopt hun in 't ooge , dat Lieden , door de Natuur net fcherpzinnigheid en vooruitzigt bedeeld, hun good veiftand gcbr .ukende, eenpaarig zulke laage en vernederende voldoeningen verfmaad,
na genot en geluk geftreefd hebben, door blykeu van deugd en
bekwaamheid to geenen, door hunne poogingen aan to wenden,
om in de wereld voort to koinen, met de agting, en, indien h,t
mogelyk is, de bewondering to verdienen van hunne Medeburgeretl
en van bet 111enschdom .
D d 4
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Er doet zich cenig verfchil op in de wyze otn Opgang in dq
Wereld to maaken, onder Gemeenebest- en Monarchaale-regeeringsvorman . Hot valt bezwaarlyk , bet is onmogelyk, in de
ee!stgemclde to flaagen, zonder weezenlyke bekwaamheden en
volkbehaagende deugden . Onder deeze gelykmaatige vorm van
Staatsbeftuur, hangt hot in aanmerking komen,en de bevordering,
of van vlyt, van het betoonen eeniger gewigtige dicnften aan bet
Gemeen, van wysheid en welfpreekenheid in bet docn van vooritellen, van beleid en dapperheid in den kryg. In laatstgenoemdra
dienen deeze ook, dock in een minder rang : bet konit daar voornaamlyk aan op inneemenheid, op voorkomen, op een aorgvuldig
,I • : +
haiaLters,
, der zeden, der zwakheden, der
van lieden, door hunne bekwa ,lmheden, of
door blind fortu n, tot hooge en aanzienlyke bedieningen opge .
klommen .
Dit in agtneemen der zeden en chara&ers van uitfeekende en
beroemde Mannen, oordeelde men ook noodig in hot Griekfche
en Romeinfche Gemeenebest . Wy lecren uit crcRRO, dat eik
Jongeling van hekwaamheid, en edelmoedige booruitzigrcn, zich
vervoegde by eenig voornaarn Romein i oin diens gedrag, beginzels, en zeden, na to gaan, en die ten voorbeelde to neemen
om zich zelven naar to vormen . Deeze oplettenheid, die naarvolging,was een der zekerae en veiligfe wegen orn tot aanzien
in bet Gemeenebest op to klimmen . In deezer voege verkreeg
by hot opzigt en de befcherming, van hot voorwerp zyner eerbiedenisfe , en zyne Medehui gers waren geneegen en gereed , om
to gelooven,dat by die deugden en hekwaamheden,welke by zo
zeer fcheen to bewonderen en hoog to agten, zou naarvolgen .
Dus groeide, gelyk PLIJTARCIIUS aantekent, ARISTIDPS onder CLISTHENES, CIMON onder ARISTIDES, PHOCION Order CHABRIAS, POLYRIIIS order PHILOPEMON Op ( i') . Want deeze alien
vervoegden zich, in hunne vroege j .ugd, by de anderen hooger
in jaaren geklommen, en zy fchooten , 'nag ik deeze uitdrumiing
bezicen, nevens bun wortel, en wiesfea onder de fchaduw van
hunne befchutting en vooiheeld op . Dus word to Rome CATO under FARIUS MAXIMUS,PONIPLJUS Order sYLLA en CICERO ZtlVe Oilder sci-VOLA gekweekt .
Deeze zelfde handelwyze heeft men in Monarchyen goIlouden , en tot uiterften gevoerd : want oogelukkig zyn de voorbeelden daar zeldzaam zo vo!genswaardig . Deugd, de ziel stet
zynde dier Regeeririgs vorm, zyn vertrouwen, eer, bevorderirg,
geenzins altoos do belooningen van bekw .tamheid en verdienften ;
van onkundigen, en die 't aan verdienlien mangelt, in ma,t en
aanzien verheeven, ken men veel eer de gunst en befchermin„
win(*) Pr.t°r~.P.CHUS 4;c f' ;2i ecre%z r /It respt!!1ica . Ook beeft deeze fclnandne Sebr • . r Ver!abcid gm ; ,igc aanmeri:ii men , dit (t ik bctrcficnde,i!t iy+le
p. .
;c5 I:,ltl. ' s s' , .
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winnen, door bun een' blinden cerbied to hetoonen, hunne zwakheden, dwaasheden en ondeugden vieijend good to keuren, in alle
hunne maatregelen en inzigten to trecden , dan door blyken to
geeven van de grootfle bekwaamheid en ongekreukfle braaf held
ja deeze zyn niet zelden fterke hinderpaalen , die alle vordering
beletten.
Schoon Voiften en Mannen, in hoogbewindgefteid, eenelydelylte
enblinde gehoorzaamheid van alien die onder hun behooren,vorde .
ren , zyn ze nog'.hans op gees hunner voorregten nayveriger dan op
de uitwendige tokens van ontzag en eerbied . Het mag eenigzins
vreemd fchynen, dat hunne hezorgdheid voor deeze hulde, alleen
aan de Deugd vei fchuldigd , doorgaans toeueemt naar gelange hun
regt daar op vermindert . Doch dit ontftaat bier uit, om dat zy
zelve weeten en voelen, dat zy voorwerpen van veragting of haat
zyn, en dat die fchynbaare betooningen van ontzag en eerbie1
cenige verlichting fchenken aan hunne heimlyke knaaging en on .
genoegcn ; bun misfchien diets maakende, dat daar zo veelen bezorgd zyn oin hunne wenfchen to voldoen, ja zelfs to voorkomen,
door alle tekenen van verknogtheid en diep ontzr,g, zy eenige
deugd en verdieniten moeten bezitten . - Dan welke ook hunne
beweegredenen mogen weeze, deeze bezorgdheid en jaloufy is
nauwkeurig in agtgenomen, en gevierd, door alle fchrandere Perfoonen, die hot ongeluk gehad hebben, van onder eigendunklyk
heerfchende Voriten to moeten leeven . Deeze zyn niet over 't
hoofd gezien door Piinfen zelve, als zy van een magtiger Oppervorst afhingen ; en her ftrekte om hun op den Throon to houden,
en in 't bezit der Koninglyke magt to blyven, ondanks hct grout .
fle mishiuik d, .,r van gewaakt, en in fpyt hunner Mededingeren
en vyanden . Hier van levert dc Gefchiedenis ontelbaare voorbeelden op . . 1k zal my thans vergenoegen met 'er twee by to
brengen, ut XENorrtoN en josEPaus ontleend : zy zallen bet
voorgeftelde in deeze Proeve ophelderen .
De eei stgemelde Schi yver verhaait ons, in zyne GrieXfehe Gechiedenis, dat PFIAILNABAZUS, een der Landvoogden des Konings
van Perfae, de Landvocgdyfchap over Eolie fchonk , aan zt :NES van
Dardanus . Toen PrIAItNABAZUS ,by diens overlyden, be_iagt was
wien by tot opvolger zou benoemcu, verfcheen MARIA, do Weduwevan zENES,by hem, vergezeid van Kiygsknegten, en voorzien
van Tyke gefchenken, niet alleen voor P1IABNABAZUS, tna,r ook
vugr zyne Hofjufl'iouwen en Hovelingen . By haare aankomst,
fprak zy hem in deezer voege aan . „ Myn Egtgenoot, 6 PHAR• NABAZUS , was door u verhcceen, en heeft zo veel gelds ten
• uwen dienfte van 't Vollc gcligt, dat by ten alien tyde uwe
• ganst en befcherming waardig was . Indien ik , derhalven,
,, uwe belangen niet minder bezorgde, waarom zoudt gy dan de
• Landva gdy aan een antler opd aagen? Daarenboven, wanneer
„ ik dezelve niet befluur tot uw ganoegen, ftaac bet altoo ; •n
F, uwe wagt my van 't bewind to ontzetten , en bet omen andet to
ll , 5
„ fehen
f
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fchenken ."
Dit gehoord hebbende, befloot by de We .
duwe met ee Landvoogdye to begunfligen . MARIA, Landvoogdesfe gewnrden, hragt niet alleen dezelfde fchattingen op als haar
Egtgenoot ge ;laan hadt ; maar verzuimde geenzins , om , zo dikwyls zy PHARNARAZUS bezogt, hem een ryk gefchenk ter hand to
ltellen . Als by in haare Landvoogdye kwam, ontving zy hem
met uitbundmger tekenen van eer en agting, en kostlyker onthaal,
dan iemand der Onderbevelhebberen, hoe ryk en magtig ook,
Door dit gedrag deelde zy zo diep in de gunfte van PxARNARAzus , dat by hair niet alleen in fiet bei'uur der Landvoogdye
deedt blyven ; maar ook zomtyds zich van haaren raad bediende (*) .
Ten aanziene van bet andere voorbeeld , zal ik alleen opmer.
ken , dat , niet tegenflaande het geweldig en bloedgierig befluur
van IIERODES, ell aen daar uit met regt voortvloeijenden afkeer der
Jooden van hem, by nogthans, door dienstbetooningen, ii fchiklykheden, en kostbaare gefchenken, eerst aan M . ANTONIUS
(ondanks CLEOPATRA'S vyandfchap), en vervolgens aan AUGUSTUS ,
in 't bezit zyns Ryks bleef, en by de Romeinen, zo lang by leefde, hoog geagt. Deere afgerigte vleijer bouwde , behalves andere buitenfpoorige en bykans Godlooze hetooningen van agting,
ontzag en eerbied, ten heerlyk Theater, en flelde Feestfpelen in
ter cere van AUGUSTUS, op welke alle ryklykheid en pragt in vollen luister fchitterden .
1k heb niet ten oogmerke bet voorzigtig belcid van MARIA to
beoordeelen, of de behendigheid van ImRRonRs, ah zyn gedrag
lien naam mag draagen, toe to juichen ; doch het zal my vryftaan
op to merken , dat, in alle Monarchaale Regeeringen, byzondere
Perfoonen tot eerampteu en gewigtige posten verheeven zyn door
dergelyke en dikwyls min onfchadelyke flegter en fnooder handelingen . Dit zou ik door verCcheide voorbeelden uit de Gefchiedenis van alle Monarchyen in Europa kunnen toonen . Dan dit zou
mjne Proeve to lang maaken .
Wat my betr eft , ik heb 'altoos een' amptloozen en onafhanglyken
leevensfland, ja zelf bet leeven als een vergeeten Burger, verkieslylter en dierbaarder gekeurd voor een Man, dan de luosterrykfte
en voordeel,giie hedieningen to bekleedeu, als deeze de hezolding
run van flaafsheid, ondeugd en eerloQsheid . Allen, die op eene andere wyze over dit ftuk denken , en dermaate gedreeven worden
door ftaat-en cerzugc dat zy Groot in de Wereld willen weezen,
hoe het ook gaa, en welke middelen van duhbelharngheid, verraad ,
overfpel en andere dergelyke misdryven zy moeten gehru ;ken ont
daar toe to geraaken ; deezen vcrzend ik tot de Vaderlyke Lesfen, door een onlangs overleden Edelhecr aan zyn Zoon gegee .
ven (t), en tot dat gedeelte van r• . BACON'S Lesfen, 't welk (lie
grog„

(*) ?'rrrornov

. § . S . 9.
EA ;knYiY v . L)6 . III . Cap . I
(t) O :ract~%yfcld Milord cuu'iERIH :r,o .
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groote Wysgeer, doch flegte Buigcr en Staatsman, Faber Fottunce
DoEtrina de 4mbitu virx, tytelt . (*) Niettegenftaande het
vernuft en de gelcerdheii deezes l .iatstgenoemden, hebben wy alle
reden otn to denken, dat by zyne eigene daar voorgeftelde rege .
len volgde, en by kwam 'er in t einde zo inede uit, dat bet jammer is, dat niet alien, die , door dezclffe flaeffche, laage, en
fnoode handelwyzen, hun Fortuin zoekcn to maaken, dit zelfde
loon buns arheids genicten .
Alle die de effener en beter paden van braafheld, deftigheid
en deugd zoeketl to bewandelen, zullen een veilig en uitmuntend
Leidsman aantrefcn , in het onfterflyk Werkje N an ctcEao, over
de Pligten, waardig om niet alleen der jeugd vroegtyds in handen
gegeeven to worden ; maar tevens waardig om bet Handbook to
weezen van de veritandigtte bejaarden .
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DE DROEFGEESTIGE.
MYN HERREN,

lust my a mynen ongelukkigen toeltand eens aftemalen . Het
Hethart
wordt verligt door het klagen ; en ene bepaalde aandagt

op enig onderwerp to oeffenen, is misfchicn bet enige middel dat
my over is om gelukkig to zijn .
De Abt TRUaLET ge&t, „ alle menfchen zyn bekwaam om on„ gelukkig to wezen, maar alien zyn zy het niet om gelukkig to
„ zyn."
De waarheid van dit zcggen ondervind ik in myn
perfoon . Ik gevoele, dat ik bekwaam zou zyn om ongelukkig
to wezen, indien my maar de mintte ramp overkwam ; maar gelukkig kan ik niet zyn ; want anders zoude ik bet wezen, daar
ik alles bezitte om gelukkig to zyn, behalven bet lichamelyke geitel. Ongelukkig ben ik eigenlyk niet, ik hebbe weinig of gene
voorwerpen die my kwellcn ; maar gelukkig ben ik ook niet, want
ik hebbe byna noit vermaak of vreugd. Ik zie wel dat ik reden
heb, den Hemel to danker voor de zegcningen die my zyn to
beurt gevailen ; zegeningen, voorwaar! die men niet hoog genoeg
waarderen kan . 1k bezit gelds genoeg,om aangenaain en gemakkelyk re leven . Ik geniet cue goede gezoudheid, en tamelyke
Iichaamskiagten . Ik heb ene agtenswaardige Huisvrouw, die ik
bemin, en die my beinint . Myn gewisfen verwyt my gene gtuwelftukken. Ik kan niet zeggen, dat 'er jets is, t welk ik bepaa!de.
lyk begc-re . Ampten, roem, grote fchatten, zyn voorwerpon die
ik in den rang der ydelheden ftelle, en dat doet niet alleen myn
verftand, maar cok myn hart . Wat ontbreekt dan aan myn getup?
ik heb pet al gezegd ; niets dan een gettel, vatbaar voor gcluk .
Aan
(°~ F . ntcoee Sc ;mones Fidchs, Cap . LX . p . 3ro.
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Aan myn gel el alleen, myn Heeren, fchryf ik bet toe, dat ik niet
gelukkig ben . Myn geftel is to onaandoenlyk , to droefgeestig,
otn vermaak to gunieten . Evenwel, behoor ik niet onder hct Dog
rampzaliger r utal der Miltzieken . Ik voele gene hypochondriefche pynen of benauwdhe aen . Ik bell mede in enen ftaat
van Apnthi ., zo lang my mots onaangenaatns hejegent ; want
daar ben ik uititekend gevoelig aan . De minfte belediging
brengt myn ganrfche geftel in beweging ; myn' tanden knarsfen,
snyn' leden beven - en zo ik niet my op bet eerfte ogenblik bedwinge , ben ik gcen meester meer van my zelven . Een voorgezien ongeluk pynigt my gantfche maianden, voor hot my bejegent
of bejegenen kan, en tnaakt my rampzalig . Gelukkiglyk zvn myne oinltandigheden zoiianig , dat my weinig van die kwellende vcorwerpen ontmoeten . Maar omrrent bet vermaak ben ik onaandoenIyk . Zo hot twintiglte deel van myn geluk een ander to heart viol,
by zoude zyne hlydfchap niet kunnen bedwingen . Myta Neef GAUPFNS iS- in bekIompene omftandighe .ieu gepluatst . Een bankeroet
heeft hem volflagen geruineerd . Fly heeft Schuldeifchers , die
hem vervolgen . En at wat by onderneentt, ter verbererirrg van
zyn fortuin, valt verkeerd uit. Evenwel, GAUDPNS is vrolyk,
blymoedig . Hy fchrikt nict voor cen onzeker en hachlyk toekomende. Het gedenken aan zynen gewezenen en tegenwoordigen ftaat veroorzaakt hem geen dioefheid . Neen, by zal at
Iachende zyne gevallen veiteflen, en zync armoedige levenswys
in zulk een daglicht ftellen, dat zig niemant onthouden kan van
on) zyne vertellingen to lachen . Gelukkige GAUDLNS! In zyne
armoede, is by gelukkiger dan ik ben in alle myne gewenschte
voordellen. Wat een geluk is een vrolyk humour! Een vrolyk
humeur weegs alles op, rykdommen , grootschheden, vermakelykhed .n . At deren hakes naar pleizierparryen ; ik vinde niets fmakelozer, niets lastiger . Iic zit Never alleen in myne kamer, dan
ik my op 't pr .agtigfle hat bevinde . Wanneer anderen luidkeels
lachen, en fchrcuwen van hun vermaak , denk ik dikwyls, waar
lichen die menicl en om? Wit vermaak hebben zy nu? Voor my,
in abe die aardigheden , vind ik den meesten tyd niets dat my
treft ; onder alle die pleizieren vied ik niets dat my aandoet .
Evenwel , zal ik die vrolyke menfchc;n niet voor dwazen aanzicn ;
ilk weet to we! dat hot met my, en niet met hun, verkeerd gefield is . Hun vrolyk en aandoenlyk geftel doet hun vele genoegens fmakcn, daar bet myne my van berooft . In plaats van gomclyk tegens hut] to worden, om dat zy ate fchynen-zonder reden
to lachen, benyd ilc hun geluk, en wenschte wel al (lie bedaa,de
on e>nsthaftige wysheid, die ik my verbeelde to bezitten, voc,r
hunne vrolykhcid, hoe onzinnig zy my ook voorkome, to iuile) .
Wat kan men meer zyn dan gelukkig? Eu bet geluk hangtaf van de
nacnigte der veimaken die men gentet . Vermaken, t is wear, ge .
niet it- Ik ben gevoelig vocr de zedelyke vermaken . Peminnen en
benund to worden, we] to doeu, en my de vreugde voorteltellon ,
die
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die by gevoelen moot aan Men ik one weldaad hewezen bob,
zyn dingen die my aangenaam zyn. Een good hook , ene fraije ged.igte, ftrelen mynen geest . Dit zyn vermalcen, die ik dagelyks
neme, en die my de eenzaamheid doen woken, en verkiezen
hoven de gezelfchappen. In de eenzaamheid verveel ik my zelden, doch meest altyd by de menCchen . „ Een zot, zegt de fchry.
„ ver, lien ik heb aangehaald, ecn zot denkt , dat cen man van ver(land, die eenzaam leeft, zig verveelt ." De zot bedricgt zig.
fland,
Maar met dit alles, had ik de vrolykheid van den zot, myna
vermaken zouden veel menigvul tiger , veel levendiger zyn . Gelukkig is de man, dies een hal , dien een laf gefnap, lien
hot dagelyksch nieuws , vermalcen kan . fly kan Iigtelyk zig die
genoegens verzorgen . Ik, integen3 ;:el, heb maar zelden vermaak .
Zulke gedagten , die my treffen , ontmoet men niet op ieder hlad,
in elk book . En de gezelfchappen, ik herhaal her, hehben gem eenlyk voor my niets anders dan verdriet . Ook bemerk ik genocg, dat ik in de gezelfchappen met gezien ben, vooral ben ilc
ongefchikt voor de verkering der Vrouwen . Dit, begtyp 1k, kan
ook niet anders wezen . Het is onmoogelyk, dat een man, die zig
in een gezelfchap verveelt , anderen vermaken zoude . En hoe kan
een droge fuffeard de fchone fexe vervrolyken,daar by geenfmaak
vindt in hare grootfte vermaken, en dezelven veeltyds als kinderagtig by zig zelven aanziet . Op doze wys ben ik verfloken van
con der groot!cce vermaken des levens, dat der zamenleving . En
dit kwaad brengt weder een ander voort . Men kan, zonder vrienden en begunftigers, in de wereld niet ver komen . Nu, vrienden en begunfligers moot men zig door zynen aangenamen omgarg
verwerven . Ook dit maakt my myne koele en droefgeestige gefleldheid onmogelyk . Zulk one gefteldheid, zegt men, is gefchikt
om grote denkbeelden voort to brengen . Ik,gelove van ja, maar
bet blyft gemeeulyk by denkbeelden . Om werkzaam to zyn , en lots
aantevatten, moot men ene zekere maat van vuur en leven bezitten, dat ons voortdryft, en de ogen fluit voor al hot hachlyke en
onzekere dat 'er in den uitflag fteekt . Daarenboven komt men
met my,-,e gefleldheid zelden in de omflandigheden, van lots grouts
to kunnen verrigten .
Gy ziet, Myne 1Icren, dat ik doze myne gefleldheid aanzie als
enen groten hinderpaal van myn geluk . Dus heb fl.- gedagt, of
'er geen middel zyn zoude am dezelve to verbeteren . Onze lugts.
gefleldheid, dent; ik, doct 'er veel toe ; maar de levenswys niet
minder . De koude en vogtigheid onzer lugc verdikt hot blood.
Ook zyn de nooidfche volken veel koclder en droefgeestiger dan
de zuidelyker, gelyk de Franfchen, de Italianen en Grieken ; tea
zy de levenswys der laatflen hierin ene verandering veroorzaakt,
zo als dit ten opzigt der'['urken plaats heeft , die, in 't midden der
levendige Grieken, het peinsagtigfte en droefgeestigfle yolk van
den aardbodem zyn . Do fpyzen zyn hot ook voornamelyk, waardoor onze geflcldheid bepa,tid words . Ik hebbe al gedagt,van op
y31
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zyn Fransch, alleenlyk ligt verterende fpyzen to gebruiken . Zeker, myn geflel luistert veel naar hot voedfei dat ik neem . Een hah
ve vfe ch Champagne wyn brengt eon vuur en ]even in myne aderen . Altyd met eon halven knip to lopen, kan niet gaan . Maar,
als ik my gewennen kon aan lugtig eten, zoude fk zekerlyk vrolyker en levendiger wezen . Doch dan miste ik, zo lang ik onder do kuur was , een myner groottte vermaken, dat van fmakelyk
to eten . Ik ben enigfins eon Epikurist ; de vermaken der zin .
non zyu my het allerkragtigst . Die op to offeren, om een
vertnaak to kopen, dat my mis .chien evenwel ontgaan zou, islets
daar ik nog niet toe kan befluiten . Gedurige gezelfchappon to
hebben, zoo nog een ander middel wezen ; maar dat middel kost
mynen fmaak zo veel, en is my zo fterk tegen, dat ik 'er niet
toe komen kan van het to gebruiken . Dus Beef ik byna de hoop
op, van myn geftel, en gevolglyk myne vathaarheid voor 't geluk, to verbeteren . Ik moot dan blyven zo als ik ben . Bedroefde troost! Maar wat gedaan? Weet gy enig ander middel,
dan die welken ik opgenoemd, doch onbruikbaar gevonden hebbe,
zo zult gy, my dat bekend makende, how zeer verpligten, die
zig noemt,
MINE IIEEREN,

UE. dienstwillige Dienaar,
MOROSUS .

0 . 0.

Verandering van Lugt zal Morofus niet haaten, by zal dat geilel overal mede draagen . fly blyve des in zyne woonplaatze,
order zyne Bekenden, die, zyn huuieur kennende, nog al meet
infchiklykheid voor hem zullen hebben dan Vreemden . Hy moet
zig geen bepaald Diect voorfchryven, dit zal bem eer gemelyker
maaken, dan verbeteren . Laat hy, zig wagtende voor buitenfpoorigheden, eene ordentelyke Tafel houden . Gezelfchappen
to vermyden, zou zyne gemelykheid doen toeneemen : by ver.
keere onder menfchen van fmaak, die op eene verftandige wyze
vrolyk leeven, zo good en zo kwaad als by ]on ; trapswyze zal
by or nog wel wat van overneemen . Voorts eerbiedige by de
wegen der Voorzienigheid, en draage zyn lot geduldig ; veelligt
zou hy, daar by tog eenigzinc eon Epikurist is, met eon g, .n .
ftiger geflel voor zyn beoogd gcluk, inderdaad volftrekt ongelukkig worden .
BET
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Ik weet wien ik geloofd hebbe, en ik ben verzekert, dat by magby herrn weggelegt, to bowaren tot then dag .

tig is myn pand,

rAULus .

N ug inaar een korte tyd, en 't Lichaam ftort in 't graf :
Maar gy, myn ed'le Ziel, maar gy zult eeuwig leven!

Gy

keert dan weer tot hem die u bet wezen gaf,

Om d'oorfprongn
van uw zyn den hoogften ]of to geven!
Verrukkend denkbeeld! . . . ja, fchoon gy 't hier niet befeft,
Gy zult den langen loop der Eeuwigheid verduuren .

Gy

zult, als u Gods guust van 't logge ftof ontheft,

Op 's Hemels Majefteit met Hemelfche oogen tuuren !
Gy zulc, metal den ftoet, die 's Hoogften's croon omringt,
Ahoos vernieuwde ftof tot lofgezangen vinden ;
't Zy Goias teedre min uw dankb'ren boezem dringt ;
't Zy gy beneden vaart, op vleugelen der winden,
Om na to fpeuren, wat Gods groote wysbeid fchiep ;
Het gansch Heelal to zien, den famenhang der dingen,
Die zy, by 's tyds begin, nit niets ten voorfchyn riep ;
Dan doet bet kleenf'e ding u hemeltoonen zingen1
Hier ftrekt al menigwerf bet Lichaam u ten last ;
Maar, wen ge henen vaart naar 't Ryk der hemelbogen,
Zult gy, met een gewaad 't weak uwen heiiflaat past,
Als dat van 't Englenheir, voor eeuwig zyn omtoogen .
Dat dan bet uur genaak', 't welk uwen band ontbind,
Dat u in 't hoog gewest der Eeuwigheid zal voeren! --, •

V4
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Zie ginds Mesfias reeds, uw' gadeloozen vrind!
Uw rampftaat kon zyn hart, zyn teller hart beroeren ;
fly trad, uit enkle min, voor u, ten wreeden dood ;
Fly heeft voor u hot Ryk der Zaligheid verworven!
(Flier is myn ftem to laag. . . dees Liefde is to groot. . .)
Op dat gy leven zoud, is 's waerelds Heer geftorven!
Geftorven! . . . maar, Been nood, myn ziel, um Heiland leeft!
Hy is bet naar gebied des fellen doods ontweeken,
Om in bet Godspaleis (daar nog de He! van beeft ,)

Voor at den Hemelsftoet u ceuwig Vry to fineeken !

Volaalig uitzicht! hoe, boo ftreelt gy myn gemoed!
Nu fchroom ik 't woeden niet van 's Wacrelds holle baaren.
Myn Scheepken zal, hoe 't dryve' of flinger langs then vloed .
De haven myner rust toch veilig binuen vaaren I
1779 .
AAN DEN DOOD.
Doe nu vry alles bukken,
Voor uw gevreesden Schepter!
Het erode alter dagen
Zal 't eind zyn van uw woeden ;
Dan zal bet lieve leven
U, felle dood, verwinnen.
Triumf! de dood zal ftervea !

J

J.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETRERKELYK.

IIEDENKINCEN OVER BET NATUURLYK ONWAARSCHYNLYKL
IN DE GEBEURTENISSEN, OP WELKEN DE CHRISTLYKE
GODSDIENST S'l'EUNT .

de Christlyke Godsdienst, vooral in deze laatfte
D ittyden,
geweldige aanvallcn hccft moeten uitftaan,

vvelkcn uok veclen van die Hemelfche leer verwyderd
hebben, wcet ecn iedcr . Ondertusfchcn zyn de mees_
ten dier aanvallen, ten deele loutere vitteryen op deze
en geene gebeurtenisfen , of plaatfen in de heilige Schriften ; ten deele zwaarigheden tegen deze of geene leerftukken ; die grootlyks ontftaan. uit dc bepaaldheid van
hec menschlyke verftand, of alleen zekere ftellingen betreffen, welken van veele Christenen zelven worden in
twyffel getrokken of anders begrepen ; en ten deele onredelyke eisfchen van betoogingen in zaaken, die uic
haaren aart geese volkomene betooning toelaacen , en
reeds genoeg bewezen zyn, om eene redelyke toeftemming van den geest voorttebrengen ; ten minften in zO
verre, dat zy invloed hebben kunnen op ons hart , en ons
gedrag regelen . Met dic alles, evenwel, is 'er eene
bedenking, welke in den eerften opflag eenige zwaarigheid baarc, en ongetwyffeld by veclen van zeer groot
gewigt zal zyn ; to meer, omoat zy niet eenig byzonder leerftuk , niet eene zekere plaats of enkeld gedecite
van de Christlyke Openbaaring, maar bet geheele, het:
gantschlyke zamenftel van onzen Godsdienst, de geheele gefchiedenis waarop die rust, betreft ; en om deze
reden zullen wy bier eenige aanmerkingen opgeevch,
tot wegneeming dezer bedenking .
De zwaarigheid , welke wy bedoelen, is eigenlyk gelegen
in het natvurlyk onwaarfchynlyke der gebeurtenisfen , die
den grondflag van het Christendom uitmaaken . Zeker,
de geboorte des Zaligmaakcrs uit eene Maagd ; zyne
. AUNCELW . N O . 10 .
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voortreffelykheid boven andere menfchen, reeds in zyne
kindschheid doorftraalende ; zyne wonderwerken , de
wonderwerken zyner Apostelen ; zyne opflanding, zyne
hemelvaart, dit alles zvn gebeurtenisfen, die zo verre
afwyken van het geen in de wereld pleegt to gefchieden, dat het verfl:and ongenegen is om geloof aan dezelven to geeven . Wie onzer zoa geloof verleenen aan
een verhaal van diergelyke zaaken, als in onze dagen
voorgevallen? Voorzeker, niemant . Hoe veel to minder dan zyn doze dingen geloofbaar, nu zy ons verhaald worden als over bona twee duizend jaaren, in een
ver van hier gelegen land, en in eenen tyd gebeurd,
in den welken eene algemeene ligtgelovigheid heerschte .
De onwaarfchynlykheid is dan, zegt men, een grond
togen hat Christendom .
Deze zwaarigheid, dunkt my, is niet geheel to veragten ; en alle voorfanders van *het Christendom hebben
dezelve zo wel gevoeld, dat zy, om die reden, ook
hunne poogingen verdubheld hebben, ten cinde de gebeurtenisfen van het Christendom des to onwrikbaarder
to bewyzen ; naar maate zy in zig zelven onwaarfchynlyker en dus ongeloof baarder zyn .
Maar, wanneer men de zaak wat nader inziet, en onderzoekt , tot welk een einde doze ongeloof baar fchynende gebeurtenisfen, volgens de Euangelieleer, gefchikt
zyn geweest , dan zal men acne oplosfing van de zwaa.
righeid vinden, welke, naar onze gedagte, voldoende is .
Tot hoedanig con einde waren de wonderwerken van
Jefus en zyne Apostelen gefchikt? Hot Euangelium
geeft ons hot antwoord op deze vraag . Zy moesten dienen om de Godlyke zending van Jefus to bewyzen .
Nu, om de Godlyke zending van Jefus to bewyzen, waxen gebeurtenisfen noodig, welken van den gewoonen
loop der natuur afweeken . Zodra men veronderftelt,
dat God eene buitengewoone openbaaring wilde geeven,
kan men het niet anders dan natuurlyk vinden, dat God
aan zyne gegeevene openbaaring getuigenis verleende ; en
dezulken, die met deze openbaaring gelast waren, ken .
baar maakte nit hat overige gedeelte des menschdoms .
Wat zoude bet geweest zyn, indien Jefus in de we.
reld was gckomen gelyk alle andere menfchen, indien by
was opgevoed en geleefd had gelyk alle de overigen ; en
de.
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doze groote waarheden , dat 'er eene' opflanding uit den
dood, ecn leeven na dit geeven, en daarin eerie vergelding van bet geen de menfchen zouderi gedaan hebben,
to wagten was ; dat - God de zonden vergeven wilde aan
hun, die zig opregtlyk bekeerden, gepredikt had, even
als cen Wysgeer, zonder blyken to geeven van eene
Gcdiy? :e zeriding? Zeker, zyne prediking zou niet meer
hebben uitlrewerkt dan die van veele Heidenfche wysgeercn, dan die van cenen Socrates . Men zoude hem,
mooglyk met goedkeuring, hebben aangehoord ; doch
zyne leer zou bcfchouwd geworden zyn, louter als eene
wysgeerige veronderilelling ; of eenzamnenflel, niet onwaarfchyniyk misfchien, maar egter altyd flegts eene
menschlt'ke leer . Gentsch anders is bet geweest, nu
Jefus zeggein en met daaden tooner kon, ik ben een met

God ; God freekt door rny ; vat ik u leer, vordt u van God
gekerd ; eu nu de Apostelen zeggen konden, die ,7efus,
then wy u prediken, is Gods Zoon, door God in de weretd
gezonden om u zalig to maaken ; dit heeft God getoond door
de wonderwerken, die 7efus gedaan heeft , en door hem nit
den dood op to wekken en ten hemel op to neemen ; dit toont
God nog door de wonderwerken, die ivy in' .7efus naam voor
uwe oogen doen . Dit gaf aan Jefus leer een geheel ander

voorkomen : zy was nu niet ]anger een vernuftig wysgeerig , doch feilbaar, en mooglyk harsfenfchimmig,
zamenfl:el, ondcrworpen aan bedenkingen en tegenwer .
pingen . Neen ! zy was nu eene onfeilbaare leer, oorfpronglyk uit den boezcm der eeuwige waarheid ; her
waren geene wysgeeren, die flegts redeneeren, en zig
dus bedricgen konden ; bet was God zelf, die de menfchen leerde .
Wilde nu God zulk een getuigenis aan Jefus en zyne
Apostelen geeven, en hunne leer dus door een onfeil=
briar teken hekragtigen, bet was noodzaaklyk, dat 'er
buitengewoone , bovenmenschlyke omflandigheden by
de prediking van die leer, plaats vonden ; al wat niet
boven den gewoonen loop der natuure was, kon hfer
niet baaten . Ecn voorheeldig gedrag kon fligten ; eene
verhevene wyshcid, cene zeldzaame doordringendheid
van geest, konden de opireri;zaamheid opwekkcn ; maar
volhomcn tc overreeden, gerust to flellen , alien twyffel, alle tegenfpraak weg cc neemen , itond niet in hunne magt . Dc deugdzaamiic mensch k ,n met het beste
E e 2
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hart en de treflykfte voorneemens zig zelven bedriegen,
en dus anderen in dwaaling brengen ; bet grootfe verltand kan dwaalen, en dwaalt maar al to ligt, wanneer
bet oordeelen zal over, of liever gisfen zal naar dingen,
die afhangen van fchikkingen in de Godlyke regeering,
en de inrigting der fchepping, welke God alleen bekend
is . Zeker, wat ook de reden leeren moge omtrent
's menfchen onfterflykheid, de keurigite redeneeringen
daaromtrent zyn loutere gevolgtrekkingen, uit deze en
geene gegeevene ftukken ; en wie zal alle de gaapingcn
aanwyzen , welken daarin zyn kunnen ? Hoe veele gegronde bedenkingen komen daar niet tegen op ! hoe
twyfelagtig is niet de geheele zaak ! en met hoe veel
gronds hebben ook niec veele Heidenfche wysgeeren 'er
voor en tegen geredeneerd ! eene Godlyke beflisfing dan
was bier omtrent noodig . En niet alleen hieromtrent ;
maar ook omtrent bet beftaan of niet beftaan van Ondergoden . Om de afgodery uit de wereld to verdryven
werd volftrekt eene Godlyke openbaaring vereischt .
God alleen, de vermeende opperfte van alle Goden by de
Heidenen, by die de wereld gemaakt had, kon beflisfen, of by de wereld gefteld had onder bet beftier van
mindere goden, gelyk de verftandigiten uit de fleidenen
dagcen, dan met . Maar om dit to beflisfen, moest
God toonen, dat de leer van de valschheid van 't Ondergodendom van hem kwam ; en hoe kon dit anders gefchieden, dan door middel van ongewoone, gevolglyk
in zig zelven onwaarfchynlyke, en in den gemeenen loop
ongeloofbaare voorvallen?
Daar is dan geen grond om bet Christendom to verdenken, veel minder to verwerpen, uit hoofde van de vreemde en in den gewoonen loop der natuur ongeloofbaare
gebeurtenisfen, welken plaats hadden by deszelfs oorfprong ; dewyl die gebeurtenisfen volftrekt noodzaaklyk waren , zoude bet Christendom geloof vinden en
aangenomen worden .
0. 0.
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DE MOEIELYKHEID DER DEUGDSBETRACTINC, NIET STRYDIG
MET CODS WYSHEID EN GOEDHEID .

hoort men klaagen over de moeielykheden ,
Meermaalen
welke met de getrouwe deugdsbetragting vergezeld

gaan ; indien, zegt men, dbzelve minder waren, of liever in 't geheel geene plaatze hadden , het zedelyk kwaad
zoude zo grooflyk niet gepleegd, en het zedelyk goed
zo fchandlyk niec verwaarlobsd worden ; ja war meer is,
her fchynt zelfs bezwaarlyk deeze gefteldheid der zaaken met Gods wysheid en goedheid in volmaakte overeenkomst to brengen .
Ik wil niet loochenen, dat de betragting van deugd
en Godvrugt voor den mensch van alle moeielykheden
niet is vry to fpreeken , hoewel dezelve door zommigen
in een to perk licht dikwyls gefteld en to groot gemaakr
worden ; maar ik zal de fchynftrydigheid , welke daar uit
tegen Gods wysheid en goedheid gebooren word, geheet
tragten weg to neemen .
Ten then einde zal 't, vertrouwe ik, genoegzaam zyn
aan ce toonen, dat de redenen, uit welke deeze moeielykheid in 't algemeen ontftaat, met Gods wysheid er
goedheid volmaakc wel ftrooken .
's Menfchen vryheid is de cerfte algemeene reden, welke de deugdsbetragting met moeielykheden vergezeld doergaan .
Indien derhalven dit vermoogen, of de voortbrenging
van weezens, die zelfwerkers zyn, met Gods oneindiga
wysheid en volmaakce goedheid niet onbeftaanbaar is, za
zal duidelyk blyken, dat het geene daar uit noodwendig
voortvloeit, ook met dezelve in overeenkomst gebragt
kan worden .
De fchepping en voortbrenging van vrywerkende weezcns is zo verre of van eenigermaate ftrydig to zyn met
Gods wysheid en goedheid , dat niets meer noch beter
din her fcheppen en voortbrengen van zoodaanige weezens daarmede overeenkomt : immers indien 'er geene
f,~hepzelen gevonden wierden, die her vermoogen bezaten van zonder dwang to kiezen , en zig zelven tot deezc of geene daaden to bepaalen , zoude alles noodlottig en
aan eene volftrckte noodzaaklykheid onderworpen zyn,
he:
Ee 3
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bet ware ook gedaan met regtvaardigheid, goedheid en
gehoorzaamheid, met een woord, deugd noch ondeugd,
belooning noch ftraf konde 'er plaatze hebben .
Ook zouden verftandige fchepzelen, ontbloot van vryheid, voor de genieting van de zuiverfte en hoogfte gelukzaligheid bekwaam noch vatbaar gemaakt kunnen worden : deeze ontftaac alleen, en kan uit geene andere bronwel voortvloeien , dan uit de bewustheid, hot inwendig
gevoel en de overtuiging van onze weezenlyke goedheid,
braafheid en opregtheid, uit de vrywillige naavolginge
van Gods zedelyke voltnaaktheden, on uit de deelagtigwording van Gods welgevallen, gunst en goedkeuring .
Ondertusfchen dit vermoogen van vryelyk to kiezen
en to willen het geene deugdzaam, geed en loflyk is, gaat
in weezens van een eindlg doorzigc en beperkte volmaaktheden, gelyk wy zyn, noodwendig gepaard met
bet vermoogen van anders to kiezen en to willen, zo
dikwyls als zinlyk vermaak ons ecnen weg aanwyst,
well:e to gen then van pligt overgefteid is . D it gevaar
van mis to tasten noodzaakt ons moeite aan to wenden
om zulks voor to koomnen .
Deeze is derhalven eene der red -nen , die het getrouw
en onvermoeid bewandelen van de paden der deugd en
godvrugt voor ons zomwylen moeielyk doet zyn, en
waardoor wv op dezelve kunnen ftruikelen of daar van
geheel of vallen .
De tweede en wel de voornaamfte reden , waarom de
bctragtiog van deugd en godvrugt van alle moeielykhe:n in de
.
den niet is vry to fpreeken, meet gefteld WO'driften , welke de menfchen ingeplant, en de verzoekingen, waar aan zy bloot gefteld zyn .
Indien derhalvendeeze natuurlyke geaartheid en verordende omItandigheid, waarin de menfchen zig bier op
aarde hevinden, dac is, met andere woorden, indien de
ftaat van beproeving, in Welken zy door God geplaatst
zyn, met deszelfs wysheid en goedheid wederom blykc
niet ftrydig to weezen, zo zal ook de moeielykheid der
deugdsbetragting, welke hicr uit hoofdzaaklyk voort_
vloeit, daar meede in overednkomst gebragt kunnen wor .
den .
Alle verftandige en met vryheid begaafde fchepzelen
zyn zekerlyk bekwaam en vatbaar tot cone beproefde
deugd en 'o4vrjc i h" is dcrhalvetl iii zig zclvc ten
too
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hoogften billyk, goed en regtmaatig, dat deeze taakhun
opgelegd, of die proef van hun gevorderd worde . De
natuur der zedelyke regeering, en bet oogmerk onzer
fchepping, fchynt zuiks met zig to brengen .
Indien wy nu onwraakbaare blyken van deugd en godvrugc geeven, of de gemelde proef doen zullen, is 't noodig dat verzoekingen ons voorkoomen en moeielykheden
ons op den weg ontmoeten.
Het is bet wederftaan en overwinnen van verzoekingen, bet welk onze deugdzaamheid en godvrugtigheid
op de beste en fterkfte wyze zien laat . Deeze is de be.
proeving, toc welke onze Maaker ons gefchikt heeft ;
dit de firyd, welken wy ftryden, de loopbaan die wy to
loopen hebben. Drift en reden ftaan dikwyls tegen elkander in ons flagveld . Wy kunnen ondertusfchen geene, gelyk wy zeiden , kragtiger blyken en betere proeven
van onze zedelyke goedheid geeven, dan wanneer in
dusdaanige gelegenheid de reden de overwinning behaalt,
en ieder drift, welke kryg voert tegen de ziele , to ondergebragt words .
Gode to gehoorzaamen en deszelfs bevelen op to volgen, in zulke zaaken of gevallen, in welke onze drifter
meedewerken, ten minflen geene tegenftribbeling maaken,
en in welke geene verzoekingen ons aan boord klampen,
is cen zeer gemaklyke dienst, en van geene de minfte
uititeekendheid . Regte gierigaards, by voorbeeld, zullen
de rnaatigheid allezins , zonder eenige moeite , betragten ,
en groote verkwisters zullen gaartie anderen van hunnen
overvloed iets meededeelen, doch van welk eene zedelyke waarde zyn deeze daaden -in menfchen van zulke
geaartheden ? ik weet daar aan niets van die natuur toe to
fchryven .
Daarentegen, wanneer wy, uit beginzel van gehoorzaamheid aan onzen Maaker, onze gel iefdkoosde driften
opofferen, onze troetelzonden verzaaken, of ons van
die kwaade dingen zorgvuldig onthouden, waar toe wy
eerie byzondere en fterke geneigdheid hebben, dan kan
niemant twy£elen aan de goede gezindheid onzer barten ; in zulke omftandigheden word onze deugd beproefd,
en van groote waardc hevonden .
Bet is ondertusfchen altoos in onze magt bet gezag
der reden to handhaaven of op ons to laaten werken ;
de heerfchappy van zondige neigingcn en diep ingewor .
E e 4
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telde kwaade heblykheden kunnen wy tegenftaan ; met
een woord, wy zyn bekwaam de verleidingen der voorwerpen van buiten, en de verzoekingen der driften van
binnen, geen gehoor to geeven, noch haare infpraaken
op to volgen .
Ondeugd is nimmer in eenig geval het noodzaaklyke
uitwerkzel van onze natuurlyke geaartheid , of van de
byzondere omftandigheid in welke wy geplaatst zyn .
Zoodaanig iets to beweeren zoude cene blykbaare tegen_
ftrydigheid met zig brengen ; naardien alles, wat noodzaaklyk gedaan word, het denkbeeld van deugd en ondcugd geheel wegneemt, of het weezen daarvan vernietigt ; zedelyk goed en kwaad is iets waar van wy zelve
de werkers en uitvoerders zyn ; het kan nooit in ons op
cene onweerftaanbaare wyze gewrogc worden . Wy pleegen alleenlyk ondeugd, en maaken ons voor God ftrafbaar, wanneer wy zelve kwaalyk kieaen en handelen,
daar alle dingen , behoorlyk door ons in aanmerking genoomen zynde, wy anders konden hebben verkoozen en
geh audeld .
De menfchen zelve alleen zyn dus to hefchuldigen ,
wanneer zy de laagere voidoeningen hoven edeler geneugten verkoozen , wanneer zy eene groote en onbe_
teugelde opvolging van zinlyke vermaaken den voorrang
geeven boven de zagte en zielftreciende aangenaamheden
van zig deugdzaam en godvrugtig to gedraagen ; zy maaken zigzelven ftraffchuldig en elendig, voorwcrpen van
Gods misnoegcn, en van hunne eigcne zo wel als van
zyne afkeuring .
Dc meerdere of mindere fterkte van onze neigingen en
driften, welke in onze natuurlyke gefteldheden plaacze
hchben ; de grootere of geringere kragc der verzoekingcn en aanlokzelen, waar voor wy op deeze weereld en
in onze hyzondere omftandigheden zyn onderhevig, zal
in ons reeds gezegde geene verandering maaken , noch
cenige zwaarigheid baaren, wanneer wy flegts in aannnerkinge neemen, gelyk wy met grond doen kunnen,
dat de oneindig wyze en volmaakt goede God, die weet
wat maakzel wy zyn, en in welken ftaat wy ons geplaatst
bevinden, eene minder algemeene, eenpaarige en verhevene deugdsbetragting in gevallen van grooter nioeielykheden en minder zedelyke bekwaamheden, zo wel met zyne pnst en goc;dkeuring bcloQncn en verwaardigen zal,
als
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als sane getrouwer , onverdcclder en uitlteekender volbrenging van onzen pligt en omftandigheden van geringer
gevaaren en meerdere zedelyke vermoogens ; of dat anderzins deszelfs byftand, en de toekoornende vergelding,
ingerigt en uitgedeeld zal worden overecnkomftig die
verfchillende gevallen .
Zulk eene handelwyze is ten minften baarblyklyk, ten
hoogften tegtmaatig en billyk : God, derbalven, die de
wysfte en beste alley Weezens is, befchouwt ze ook als
zoodaanig, en Hy geen belang kunnende hebben om
daar meede firydig to werk to gaan, zal ongetwyfeld
zeker alzoo zyn beter en belooning over de zedelyke
weereld inrigten .
Daarenboven is bet cene waarhcid, die, ten aanzien van
onze zedelyke, zo we] als ten opzigte van onze natuurlyke vermoogens, door de ondervinalng bevcstigd en bekragtigd word, dat dezelve onder bet geduurig en regeimaatig gebruik, onder de geftaadige en onvermoeide
oefening, Reeds in kragt en fterkte toeneemen ; dus hoe
geweldiger en heviger de verzoekingen zyn, en hoe
meerder wy onze reden ter overwinning daar van moeten aanwenden, d ,-,q to grooter zal bet vermoogen van
onze zicl daar door worden, en wy langs then weg eigenaartig tot hooger trap van deugd en gelukzaligheid opklimmen, dan wy anders zouden bereikt hebben .
Ik oordeele het gezegde genoegzaam om de moeielykh°id der deugdsbetragting, voor elk onpartydigen, met
Gods wysheid en goedheid in voile overeenkomst gebrage
to zien .
A . V.
VERHAAL VAN EENE KRAMPAGTICE SLUITINO VAN DE
ONDERKAAK EN LEN OPISTHOTONAS,DOOR CLYSTEREN
MET LAUDANUM GENEEZEN .

Door P. WILMAR (*) .
in bet \Verkhuis, dic, zedert eenigen
E entydVrouw,
aan paralytique ongemakken laboreerde, krecg

et:nsklaps cen aanval van hevige Stuiptrekkingen, dic
ha ar
E e 5
(*) Zic deszelfs Cafes and Remarks in Surgery, Loud, .1779,
pag, 8a .
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haar ter aarde nederwierpen, en waardoor ze belet
wierd van to kunnen fpreeken en flikken .
• Ik
vond, toen ik de Lyderesfe bezogte, dat de Onderkaak
geheel geflooten was . De Spieren, welke de Onderkaak
aan de Bovenkaak brengen, waren geheel ftyf, en zo
hard als een plank . Het Hoofd was agterwaards geboogen, en de Spieren van de Ruggegraad waren zo flerk
t'zaamen getrokken, dat men den Rug met Been mogelykheid konde voorwaards buigen .
Vermits de Lyderesfe twee Voorranden in de Bovenkaak miste, zo bragte ik haar, door deeze opening,
twee lepels water in den mond . Zodra dit water in do
keel kwam, fchcen hot als of de Stuiptrekkingen wederom verheften,'t welk zo lange aanhield, tot dat, door
cone flerke convulfive beweeging van de Borst, het water weder to rug gedreeven wierd . Voor hot overige
behield, de Lyderesfe baar volkomen bewustheid, en
vorclerde hot geen ze begeerde door tekenen, op eene
wyze, dat ze het frededoogen van de omflanders ver .
we kte .
'1'erwyl ik geen hoop had, van haar lets door den
mond by to brengen , zo begrecp ik, dat 'er geen ander
middel over was, dan hot gencesmiddel en het voedfel
door Clysteren to appliceeren . Diensvolgens liet ik haar
driemaal 's, daags een Lavement van agt oncen Vlcesnat
zetten , en bovendien nog alle zeven a agt uuren een
Lavement, beflaande uit zes oncen water, met twee drachma Laudanum Liquid . Sydenh . Do Lyderesfe bleef echter vier dagen in dienzelfden toefland, geduurende welken
tyd ze niet bet geringfle konde doorflikken . Ik liet do
doffs van hot opium vermeerderen, en de getrokken
fpiercn van hot aangezigt met oly, waarin Canipher
ontbonden was, wryven .
Den vyfden dag, kon de Lyderesfe niet alleen fprceken, maar ook den mond eon wcinig opcnen . Den zevenden dag konde ze lets vote doorilikken . Ik
liet haar vervolgens , driemaal 's daags, telkens twee drachdoor middel van Clysteren, byIra Laud. Liquid . Sydenh"
Do
Lyderesfe
wierd dag aan dab beter, en
.
brengen
beyond zit, in weinig tyds, zo wel,, als ze to voorcn geweest was ; ondertusfchen duurde het wel zes weeken,
voor dat de Spieren van den Hals en Rugge haare voorgaande buigzaarnheid wederom gekregen hadden .
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(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medefchryver van
den Heer DE BUFFON .)

D

e Sneeuwvogel, in 't Latyn Fringilla Albicans ooh: Nivalis Avis, in 't Fransch l'Ortolan de Nez e, ih %
Hoogduitsch Schneevogel, in 't Engelsch Senlark, in 't,
Zweedsch Snoespurf , in 't Laplandsch Alaipy, in 1
Deensch Sneckok, in 't Noorweegsch Size-efugl ,'in to
Grocnlandsch Kopanoarfuch, gehecten, v erkiest .d e 11au
gen van Spitsbergen, ac Laplandfche Alpen, de Kusterl
van Hudfonsbay, en misfchicii nog Noordlyker gelegene
plaatzen , voor zyn liefte verblyf , geduurende hec
fchoone Jaarfaifoen, indien men, in zo guure lugtftreeken, anders van cen fchoon Jaarfaifoen mag fpreeken .
Men weet van welk een invloed de lugtftreeken zyn op
de kleur van het flair der Viervoctige Dieren, en op de
Pluimadie der Vogelen, en men behocft zich, derhalven,
niet to verwonderen, dat deeze Vogel, in den Winter, wit is, gelyk LIrN.IuS optckent, noch ook over
de verfcheidcnheden, welke men in deeze foort ontmoet, en welkcr geheel verfchit beitaat in mccr of min
wit, zwart of ros . Men bemerkc terftond dat de zamee .
voegingen van deeze drie hoofdkleuren geduurig moeten veranderen, naar gelange de Zomer-Pluimadie zich
met die des Winters verwisfelt : en dat elke waargenonnene zamenvoeging, voor cen groot gedeelte van den
tyd der waarnceminge afhangt : dikwyls zal dezelve ook
ofhangen van de maate van koude die deeze Vogels
hebben doorgeftaan : want men kan hun eon geheel jaar
dc Zomer .Pluimadie doer hehouden, met ze, geduureade den Winter, in eon Kachel kamer, of cen ander wart :i
vertrek, op to fluiten .
In den Winter Lecft het Mannetje, den Koh, den
Hals, de Dehvederen der Vleugelen, en 't geheele Benedenlyf, zo wit als Snceuw, alleen op den Kop met
cen ligt en als doorfchynend ros mengzel , de Rug
awart, de Vlcugel- en Staarrpennen half zwart en wit ;
in den Zomer verfprciden zich, over den Kop, den
Uals, hut
;n `elfs over den Rug, rosagtigo
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fireepen, meer of min donker van kleta ; doch nooit zo
donker als by hoc Wyfje, in welke die kleur, om zo to
fpreeken , do heerfchende is, en langwerpige ftreepen
vorkt . Eenige zyn aan den Hals aschverwig, en aschkleurig met bruin gemengd op den Rug ; zy hebben een
purperen kring rondzom de Oogen, en rood aan den
Kop . De kleur van den Bek is ook aan verandering onderworpen, tie eens gee], dan eens aschverwig, aan het
grondfluk, en bykans beftendig zwarc aan de punt . In
alle zyn de Neusgaten rond , een weinig verheeven , en
bedekt met kleine vederen ; de Tong is een weinig gevorkt, de Oogen zyn klein en zwart ; deeze kleur hebben ook do Pooten, doch nu eons donkerder, dan eens
ligter .
De Sneeuwvogels verlaaten hot Gebergte, waarin zy
zich onthouden, wanneer de vorst en do fneeuw hun
her voedzel ontneemt ; dit beftaat grootendeels uit de
vrugt eener foort van Berkenboomen, en eenige andere
dergelyke gewasfen . Als men ze opgeflooten houdt, gewcnncn zy Haver to eecen, die zy behendig uitpluizen ;
ook gebruiken zy groene Erweten , Gerst, Hennipzaad, enz . doch dit laatLe doer ze vet worden, en daar
door ongemak krygen .
In den Voorryd keeren zy weder na het Sneeuw- en
Y sgebergte ; fchoon zy niet altoos denzelfden weg houden , ziet men ze doorgaans in Zweeden, in Saxen, in Neder Silezie, in Poolen, in Rood Ruslard, in Podolie, in Engeland, in her Landfchap Yorck . Zeer zeldzaam vertoonen zy zich in her Zuiden van Duitschiand ; in Zwitzerland en Italic zyn ze bykans onbekend .
Ten tyde van hun overtocht, vertoonen zy zich aan
do groote wegen, aazende op 't kleine Graangewas en
alles war hun tot voedzel kan dienen, als dan worden ze
gevangen . Men zoekt ze om de zonderlingheid van hunno Pluimadie, en de lekkerheid van hun vleesch ; en
geenzins om hun zang : want men hoort ze in den opgeflooten ftaat nimmer zingers, en al hun bekende wildz.ang beftaat in cen niets betekenend getjilp, of eon
fcherp geluid, gelykende naar dat van eon Meerkol,
't welk zy doen hooren als men ze wil aanraaken . Voorts
mocs : men, om over deeze byzonderheid refit to oordeelen, hun hooren in den paartyd, wanneer do ftem der
Vogeien best is, en andere, dan do gewoone, tooncri
1hiat .
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!iaat . Men weet niets van derzelver broeden , noch
van de plaatzen waar zy dit work verrigten : buiten
twyfel doen zy hec op de plaatzen van hun Zomerverblyf ; doch men vindt in de Laplandfclae Alpen niet
veele Waarneemers .
Deeze Vogels hebben geen vermaak in op takken to
roesten, zy houden zich op den grond, waar zy loopen en fpringen , gelyk onze Leeuwrikken , waar van
zy de gedaante, de houding, enz . hebben : doch van
welke zy verfchill.en, door den Bek, de Tong, en, gelyk wy gezien hebben, door de kleuren, het doen van
groote reizen, en het verblyf in do Sneeuwgebergten .
Men heeft opgemerkt, dat zy 's nagts niets of althans zeer weinig ilaapen, en, zo ras het daglicht begint aan to brceken, aan 't beweegen gaan . Dit is,
misfchien, de rede waarom zy geduurende den Zomer
zich gaarne onthouden op de hooge bergen in 't Noorden, waar men in dat Jaarfaifoen geen nagt heeft, en
zy dus geen oogenblik van hun flaaploos leeven behoeven to verliezen . De langte van den Sneeuwvogel is zes
en een halve duim .
'BRIEF VAN DEN BEER MARC-THEODORE BOURRIT, Burger
van Geneve, AAN DEN BEER GRAAF DE BUFFON, OVER
DEN AANGROEI DER YS-BEDDINGEN IN HET ALPISCHE
GEBERGTE .
Myn Heer !

veel aangenaamer en dierbaarder wordt my de beHoeoefening
der Natuure, dewyl ik daaraan het voor •

deel verfchuldigd ben van myne waarneemingen door de
inzigten van uw doordringend vernuft bevestigd to zien,
en dat myne moeilyke reistochten beloond worden met
de eer, welke gy dezelve aandoct, daar gy ze aanhaalt ;
eene eer voor my veel freelender, dan die men my gefchonken heeft met ze to douI vertaalen (*) ; doch vergun
(*) Een Verhaal deezer Reize, 't welk den Leezeren der Reis .
>tefchryvitvgon en Liefhebbe - en der Natuurlyke Historie, eenen
ry.
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gun my, any n Heer , u to beri gten , dat ik nog veel help
to voegen by de reeds bekende bewyzen wegens den aangroei d :;r Ys-beddingeq in hct Allpifche Gebergte : alie my3te waarnemingen ftrekken om to bewy-zen, dat die aangroei geene veronderftelling is : zie bier nieuweproeven,
tterk gcnocg om melding to verdicnen .
r . De vermaarde Ys-zee van Montanvert to Chamouni,
bepaalt Savoije en Pieniont : zeer wyduitgcftrekc is die Tszee, men rrekt dczclve n ;et zonder gevaar over : van den
eenen leant loopt ze uit op Mont-Blanc, en aan den anderen op de groote Vs-bedding van Talefre, aan 'c chide
ziet men niets dan de fchriklyk{te ve-toonin-yen, door de
Gidfen van Chamouni met rede een Hel -an Ys geheeten .
Welke, ondercusfchen, de tegenwoordi ;e ftaat deezer
Valeie zyn moge, het gait vast dat de Inwoonders van
Chamouni, eenige eeuwen geleden , door dezelve gemeenfchap hadden met die van Val d'Aost, en dat zy, 's morgens ten vier uuren uitgaande, op hat uur der Misfe to
Cormayeur kwamen . Ik heb zelfs uit den Heer PACCAHD,
con Heer van omtrent tachtig jaaren , Notaris to Chamouni, in wiens handen de oudfte befcheiden des lands
zyn, verftaan, dat dceze Valei oudtyds zelfs tot Cormayeur behoorde : eene benaaming ontleend van Courmajeure , om dat de Regtcrs aldaar hunne zittingen hielden ,
en de gefchillen der Chamounards afdeeden : nu begaven
zy zich niet derwaards, dan dwars over Montanvert : tegenwoordig is de gerneenfchap met Cormajeur afgebrooken , en niet alleen de weg onbruikbaar geworden voor
de ftoutmoedigfle Menfchen, maar zelfs voor de Wilde
Geiten, die, n •i a dat het Ys denzelven geflooten heeft,
nict moor to Montanvert komen. Dc Charnounards kunnen
Der nict heen trekken dan over Bon-home , waar Tarentaife
bezint of door Wallisferland, 't welk op twee dagen
reizens to ftaan komt, eindelyk was deze zelfde Valci
van Montanvert, nu op 't hoogst dertig jaaren geleden,
con Peru voor de zoekers van Kryftallen : tegenwoordig
is de tak van eenen toen zo ryken on winstgeevenden
handel geheel vervallen, door den aangroei van Ys en
de
ryken voorraad van byzonderheden, elders to vergeefsch gezogt,
aanbieylt, is in den Jaare 1778 by de Drukkers deezes, YrJTEaaA CU
TrBBOEJ-, uitgegeeven .
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de opeenftapeling van Sneeuw, overal bykans de rotzen
bedekkende .
2 . Wanneer ik, in myne eerfte Reisbefchryving, de
onderfcheide Ys-beddingen , die by de fchoone Valet van
Chamouni zyn , opgaf, telde ik 'er vyf, die des Bosfons,
des Bois, d'Argentiere en Tourd : maar , zints then tyd, is
hot tooneel van cieraad veranderd, eene nieuwe heeft
zich opgedaan, Tacona geheeten ; deeze is tegenwoordig
de eerfte, die men ontmoet ; en reeds zo laag, dat zy de
Ingezetenen doet fchroomen, voor eene geheele bedekking hunner daar by gelegene bezittingen .
g . De Heer PACCARD, hier boven gemeld, heeft my
verzekerd, in 't geen veele Chamounards my vermeidden,
dat men, niet meer door Montanvert in Val d'Aost kunnende
komen, voor eenige jaaren nog derwaards ging, over
den top van Tourd ; van deezen berg komen zy in een engte, Col Feret genaamd, een weg dien zy in twaalf uuren
gingen . Thans is deeze doorgang geheel geflooten .
4 . Gy zuit , myn Heer , in myne Befchryving der Bergen van Wallisferland en Zwitzerland , gezien hebben , dat
'er in 't Zuiden van Wallisferland eene zeer groote Ysvalei gelegen is, Chermotane geheeten, eene allerverfchriklvkfte plaats . Ondertusfchen heb ik eene oude
kaart van dat woeste Land befchouwd, waarop verfcheide wegen liepen dwars door deeze Ys-zee, en over
die fteilten : deeze kaart is in thanden van den Kapitein
MIKELI TIIELUSF oN , to Geneve, die eene zeer aanzienlyke
verzameling van Kaarten bezit .
Indicn ik van de Ys-beddingen van Savoije en Wallisferland overga rot die in hot Canton Bern, zullen de
bewy'ell van derzelver aangroei no., fterker worden, en
eene meerdere maate van egtheid bekomen .
Aan het cinde van de Valei LauterLroun ftonden , togenwoordig,veertigjaaren geleden,verfcheidcwooningen,
veel verder op de Alpen gelez en dan thans die van Myrre
en Ghimmel : deeze wooningen zy n nu door 't Ys bcdckt .
Daaromftreeks was cen doorgang om in bet bovenst gedeelte van Wallisferland to komen, thans geheel weg ; ook
reken ik voor verloortn een doortocht , door welken PoI_TER DE noTTENS, Deken der Kerke van Laufanne , van Kandeieig na Lauterbroun, ging : althans weet ik zeker uit
her gecu my de Inwoonders van Kandeleig gezegd heb •
ben, dat her Ys op die bcrgen zeer vermenigvuldigd is .
C5 . Maar het is bovenal in de Valei vain Grindelwald,
dat

s.
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dat men een tastlyk bewys aantreft voor de vermeerdering der Ys-beddingen, die van daar nederdaalen : zy waren, eenige eeuwen geleden , nog bovc_, op de bcrgtoppen
bepaald, en de plaats, welke zy tugenwoordig beflaan,
word voorheen fterk bcbouwd . Dic is cone zo biykbaare waarheid, dat de Oecono,nifche Societeit to Bern, tot ccn
Prys voor het volgend jaar , beloofd heeft aan hem die de
beste bepaaling opgeefc van de tydperken, waarin bet
Ys, in die landen, do vrugtbaare landftreeken bedekt
heeft . - Hier by moet ik nog voegen, dat de Beer
CROUNER verklaart :
„ Hoe de oude bcfc,heiden uitwy„ zen, dat de Valei de l'Aar, op den berg Grinrfel, rhans
„ met Ys opgevuld, in oude tyden bebouwd wicrd ."
Ondertusfchen is die Valei eon van do hoo fte dur Alpen
ik heb dezelve in een dag geheel doorgegaan : de Zon
fehiet 'er haare ftraalen geduurende eenige uuren, en vermindert het harde Ys , 't welk dezelve in 't geheel bedekt, niets .
7 . 'r Is niet alleen op eenige deelen van bet Alpifche
Gebergte dat he-, Ys vcrmeerdert ; dic heeft plaats in derzelver geheele uitgeitrektheid : veele voorbeelden bier
van zou ik kunnen ophaalen ; ik bepaal my tot twee .
Ten Oosten van St . Gothard begint eene verzameling
van zeer hoo e bergtoppen ; bekend onder den naam van
Mons Adula . Deeze toppen zyn in veele amen verdeeld,
welker tusfchenruimten zo veele groote Ys-beddingen
zyn, die cen allcrberfchriklykst vertoon opleveren ; Been
Mensch durft 'er ingaan, en de Wilde Geiten zelfs houden 'er zich van verwyderd, en do Zon ichynt tefchroomen die akelige f'reeken to verlichten : niet ce min heeft
men berigten , dat dceze Landen , voor den Mensch verlooren, ecrtvds niet waren 'c geen zy thans zyn : de
Valci van Rhinwald, by voorbceld, van waar de Oppser.Rhyn voortkomt, droeg in oude tyden den naam
van Vallee de Paradis : dewyl hot con hoogst vermaaklyk
Land was : cen overlevering van geflaeht tot geflacht,
onder de lnwoonderen deezer ftrceken ftandgrypende ;
tegenwoordig is bet bovenfte gedeelte dier Valei hoc
Paradys der Wilde Geiten : dewyl hot aan dezelve cen ongenaakbnare vryplaats oplevert .
8 . Eene zekere zaak, cone geheurtenis, nog daadlyk
in weezcn, is, dat men geene Landen in E,aropa vindt,
waar men zo veele overblyffels aantreft van Huizen en
Kas•
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Kasteelen als by de Grifons ; deeze ruinen vertoonen
zich tegenwoordig in bet gebergee, in verwoeste vlakten, zeer verre van de thans bewoonde Landilreeken
afgelegen . Nu is bet geenzins waarfchvnlyk, dat de
Menfchen cen Land, zo fchriklyk, en van alle menschlyke hulpbieding afgefcheiden, zich ter woontlede zouden gekoozen hebben : daarenboven zyn bet de Gebouwen alleen niet , die ons ruinen vertoonen , 't zyn de
bergen zelve die ze omringen : derzelver verwoesting,
de Sneeuw en bet Ys, die deeze voor een groot gedeelte
bedekken, getuigen, dat de Menfchen van daar verdreeven zyn, door de verandering der Lands en Lugtsgefleltenisfe .
y. Met dit allies wil ik geenzins zeggen dat deeze Ysen Sneeuw-verzamelingYen, in zekere faifoenen, en zelfs
geduurende eenige Zomers, nice afneemen : (lit gebeurt
door aanhoud,gde hitte en flormwinden ; maar ik merk
deeze vermindcring flcgts aan, als vertraagingen van den
algemeenen aangroei der Ys-beddingen . Ik bedoel derzelver vermeerdering in 't verloop van een aanmerkelyk
Daarenbotydvak, zelfs van verfcheide eeuwen .
ven gebeurt bet menigmaalen, dat, indien bet afneemea
van bet Ys op eenige plaatzen der Alpen merkbaar is,
bet toeneemen op andere befpeurd words . Dit heeft
thans met de daad plaars . De geweldige Zuidewinden
van bet voorleden jaar hebben de Ys-bedding des Bosfons doen afneemen : maar nimmer is Buet zo zeer met
Sneeuw overlaaden geworden als in dat zelfde tydperk_
De Heer BERENGER en myn Zoon, die dcezen dit jaar
beklommen hebben , konden niet rusten op la Table du
Chantre, deeze was to eenemaal onder de fneeuw bedolven , benevens andere rotzen : zy gingen omtrent vier
uuren lang op de fnccuw, eer zy den top deezes Bergs bereikten.
Ten hcfluite zeg ik, met den fleer Dr, Lnc. „ Men
• Ran den aangroei van alle de Ys-beddingen der Alpen
• niec in twyfel trekken : derzelver beflaan is een be„ wys, dat, in de voorgaande Eeuwen, de veelheid der
„ gevallene Sneeuw in de Winters, de veelheid der ge• fmoltene in de Zomers, to boven ging ."
Ik heb de ecr van, met de diepfle hoogagtitog, to zyn,
en to blyven, enz.
Il. DEEL .

ME
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KORT BERIGT DER LOTGEVALLEN VAN EYLES IRWIN,
ESQ. OP EENE REIZE NA DE ROODE ZEE, EN DE KUSTEN VAN ARAI3I1 EN FGYPTE, EN OP EEN TOCUT,
DOOR DE WOESTYNEN VAN THEPAIS ; UIT ZYNE
I3RIE~ EN ONTLEEND .

(Vervolg van Bladz . 384 .)

Heer
met zyne Keisgenooten, allc noodigc
D
Vcoerusting tot de reis gemaakt hebbende, gingen
fcheep , orn de
en na
to zeilen , 't
IRWIN ,

Roode Zee in ,

Suez,

welk Inaar een korten day reizens van Groot Cairo afligt.
Het vaaren op de Roode Zee , weinig bekend aan de Europeaanen, is zeer gevaarlyk door de rotzen en ondiepten ; en tegenwind hebbende, konden zy niet meer dan
dertig mylen over een boeg zeilen . Zy waren gewoon,
omtrent zonne ondergang, land to maaken aan den eenen
oever, en dan weder of to fteeken, om, met bet aanbreeken van den dag, aan den overkart to zyn .
Wanneer het Schip in deezervoege eenigen tyd gezeild
hadt ; bevonden zv zich, met zonnen ondergang, op een
mistigen avond, door den Broom, tusfchen de rotzen en
ondiepten gevoerd, en in dreigend gevaar van 't zelfde
ongeluk to ondergaan, 't welk de Aurora, orntrent zes
maanden geleden, overkwam ; naa eenen zeer bangen en
haglyken nagt, en bet dooritaan van verfcheide tegenlleden, bergden zy zich in de haven van Yambo, welke z5
's morgens in 't gezigt kreegen . Hier wenschten zy
zichzelven geluk met het einde hunner doorgeworftelde
moeilykheden, dewyl zy gehoord hadden van de gastvryheid deezer plaatze, uit bet Scheepsvolk van het
ftraksgemelde verongelukte Schip, die bunne bchoudenis
aan de lnwoondcrs verfchuldigd waren . Deeze haven
lag in de nabuurfehap van Medina : en vermids de Adventure, to Mocha, een groote fomme gelds ingefcheept
hadt, een gefchenk van den Nabob van Carnatie, aan
den Tempel van Mecca, twyfelden zy niet of zy zouden
to Tambo een zeer heusch onthaal ontmoeten .
Toen nogthans de Heeren , met den Kapitein , door de
vriendlykfte noodiging van den Vizier der Stad, aan land
g,elokt, en opgehouden waren in hunne onderhandelingen,
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gen, over een Loots, om hot Schip na Suez to bren .
gen , weiuerde de Vizier hun alien b y ftand, tot dat by
van den X,-,rif van Mecca bevel ten hunnen opzigte zou
ontvangen liebben . Dc Kapitcin kreeg last , om het
Schip in de haven to brengen . Zy werden bewaakt, en,
onder voorwendzel van her gegecvcn bevel over to zenden, fchreef de Kapitein tan den Officier, die zich aan
boord bevondt, dat by zyn best zou doen om na 7udda
to komen, en het geval to melden aan de Kapiteins der
Engelfche Schepen, welke zich daar hevonden . Dit plan
word, egter , verydeld , door de Arabieren, die het Schip,
door de ondiepten beset , aanviclen ; indien but Scheepsvolk zich verdeedigd, gevuurd, en een Turk gedood
hadt, was hot nit geweest met alien, die zich aan land
bevonden . Eindelyic (loot men cen verdrag . Zy gaven
voor , hot oogmerk der Europeaanen to verdenken, vermocdende, dat zy kwamen om de armoede en zwakheid
des lands to verfpieden : en de Vizier aan den Xerif van
Mecca gefchreeven hebbende, om to mogen weeten , hoe
in deeze zaak to handelen, kwam men overeen, dat een
Loots het Schip zou inbrengen , dat men het gefchut en
alle de wapens zou overleveren, tot 'er antwoordkwam .
De Heeren werden daar op wat beter behandcld, en
kreegen verlof, om weder aan boord to gaan .
De Xerif van Mecca is, even als de Paus van Rome,
cen Kerklyk en Wereldlyk Vorst, waarfchynlyk een Op_
volger der oude Caliphs, en die de landen zyner heerfchappye van den Turk als leengoederen bezit . Bykans eene
maand verlicp 'er, zints hunne aankomst, eer men een
brief van deezen Prins ontving ; hot vertrek van het Schip
vergunncnde, mits then de Havenkosten betaalde, en dac
do Vizier do pa?,ken, met de 1-lccren, die 'er do bezorging over hadden , in een daar too gefchikte Boot, na
Suez zou doen vocren . Dc Golf van Suez, welke de
ndordwcstlyke uithoek van de Roode Zee uitmaakt, was
o,ntrent honderd vyftig mylen van daar gelegen ; en de
Vizier, die thans een air van gemaatigdheid aannam,
zondt cen Nokidah, of Boot •S chipper, aan de Heeren,
om met hem den prys to maaken . Zyn eisch was verbaazend hoog : by vroeg zcvcn honderd Dollars voor de
hour van een Boot, zonder dek, en een kleed voor hem
zelven . Maar, zich gelukkig a"tcnde, dat zy weg konden geraaken , betaalden zy zes honderd en vyftig Doli f 2
lars
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lars meer voor huur van het vaartuig, dan het waardig
was : het meerendeel van deeze fom ging hoogstwaarfchynlyk in de beurs van den Vizier .
Eindelyk verkreegen de Engelfchen, naa veele gezogte
uitftellen, gefchikt om des to meer gelegenheids to bekomen om hun to bedriegen, vryheid, om van Tambo to
vertrekken . Het gezelfchap, beftaande uit den Heer IRWIN, den Majoor ALEXANDER, en den Luitenant ****,
vergezeld van vier knegts , en IBRAHIM , een Arabiefchen
Tolk, ging aan boord van den Boot . Deeze Boot, welken zy, van wegen den huurprys, daar voor betaald,
den naam van de Inapofition gaven, verfchafte aan die
Heeren geen meer ruimte, dan een vierkant van omtrent
vyf voeten overkruis, gemaakt door hunne kisten, zonder eenig befchutzel tegen de brandende middagzon , of
den zwaaren nagt.dauw . Hunne knegts, en het yolk,
tot den Boot behoorende, hadden het overige gedeelte
hoogstnoodig.
By den aanvang der reize, ontdekte de voorgemelde
Luitenant, door bet begaan van veele buit enfpoorigheden, dat de behandeling, hem to Tambo aangedaan, zyn
verftand beroerd hadt . Toen by eerst in den Boot kwam,
betuigde by, voor leevensgevaar bedugt to weezen, en
verwylde het vertrek door na 't ftrand to vlugten , van
waar by wederkeerde tot den Onderkoning, om hem zy.
ne vrees to verftaan to geeven . Hy werd weder aan
boord gebragt, en alles aangewend om hem to doen be .
daaren, en de opgevatte vreeze to ontneemen ; doch met
zo weinig vrugts, dat de Arabieren voor zyne dolzinnige gebaarden fchrikten, en volftrekt weigerden de reis
voort to zetten , indien by aan boord bleef . In dit uiterfte waren zy genoodzaakt den ongelukkigen Man na
Tambo to rug to zenden, hem aan de zorg van den Heer
BACON, Kapitein van de Adventure over to geeven, en zy
hadden naderhand het genoegen om zyne herftelling to
verneemen .
Na eene verdrietige reize van een maand langs de Arabiefche Kust, ftaken de Seheepslieden , als zy aan de
Golf van Suez kwamcn, door den nagt begunftigd,
over, na den Egyptifchen oever, koers zetrende na de haven van Cofire, welke omtrent halfweg tusfchen Tambo
en Suez ligt. Hier bevonden de Heeren, dat de Boot
oorfpronglyk alleen na Cofire beiIemd was, en dat de Vi .
zier
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zier van Tambo, door een verbaazend vragtloon, voor
den tocht na Suez, to bedingen, hun dubbel bedroogen
hadt ; hun daarenboven bloot ftellende aan een veel langer en gevaarlyker reize to land, dan byaldien zy gebragt waren in de haven, tot welke zy de vragt betaald
hadden .
Cofire, op 26 gr. 20 min . Noorderbreedte gelegen,
words befchreeven als de zuidlykfle haven, aan de Egyptifhe Kust , die zeer beroemd geweest, en nog aanmerkelyk is, van wegen den uitvoer van Koorn na Arabie, 't welk, in Caravaanen, van den Nyl wordt aangevoerd . De Stad is, nogthans, in een elendig vervallen ftaat, en her omgelegen land is onvrugtbaar ; bet
oog kan 'er geen begroeiden plek ontdekken, en deeze
woestyn is de voormuur van bet bcroemd en vrugtbaar
VAN EYLES IRWIN, ESQ.
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'Er was nu geen middel, dan to landen op de plaats
werwaards men hun heenvoerde, en eene Caravaan of
to wagten, met welke zy na den Nyl konden trekkeu_
De nieuwigheid hunner Europeaanfche Kleeding verwekte veel opzigts en bezoeks ; om 't een en ander to
weeren, beflooten zy de losfer kleeding der Oosterlingen aan to lneemen, welke ook beter met de lugtsgeScaande bun verblyf aan deeze
fteltenis flrookte .
plaats, moesten zy Heeds gefchenken doen, welke bunne nieuwe kennisfen van hun aftroggelden, door beleefd- en onbefchoftheden, daar zy zich groote denkbeelden van hunnen rykdom vormden , uit hoofde van de
pakkadie, welke zy met zich voerden .
Het verwylen van de aankomst der Caravaane, by welks terug
kecren zy na den Nyl voorhadden to rrekken, gaf den
Arabiefchen Shaik goede gelegenheid, om zyn voordeef
to doen met hunne drift, om de reis voort to zetten .
ply boodt hun aan , zo veele Kameelen to zullen leveren,
als zy noodig hadden voor zichzelve en hunne goede_
ren : voor welken zy nogthans dubbel geld zouden betaalen tot Ghinnah : dewyl deeze Dieren op dien tyd
zccr fchaars to bekomen waren . Hier toe, nogthans,
zouden zy verflaan hebben, hadc de prys, then by vor. :erde, nict driemaal meer beloopen, dan dezelve, naar
-yne eigen berekcning , doen moest. De tyding , dat 'er
eene Caravaan kwam, maakte cen einde aan deeze ondcrhandeling ; doch verfchafte hem gelegenheid tot bet
F£ 3
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ginnen van eene andere, to weeten hot opfchieten van
twintig Dollars, welke by noodig hadt om Koffy to koopen ; dit verzoek, 't welk hunne kunde van de Arabieren
hun leerde aanmerken, als eene bedeling van ter zyde,
willigden zy in, uit hoofdc van de omflandigheden, waar
in zv zich bevonden : en de bedrieglyke Shaik ontving
do Dollars , met veele betuigingen van dankerkentenisfen , en beloften om hunne reis to bevorderen .
Op den volgcnden morgen kwam do Shaik, vergezeld
van de voornaainfle Arabieren, to Cofire woonagtig, de
Vreemdelingen een bezock geeven, din to beproeven,
wat zy van hun , voor hun vcrtrek, konden of knevelen : dewyl 'er twee hondcrd Kameelen van de Caravaane , den voorgaanden avond, waren aangekomen . Toen
do Heeren beflooten, hem de gcheele fom to laaten opgecven, die zy zouden moeten betaalen, om na Ghinnah, met hun goederen, to vertrekken, kreegen zy de
voigende rekening
Dollars
Aande Regeering van Cofire, voor de befcherming ioo
Voor twaalf Kameelen, van Cofire na Gliinnah
8o
Voor twee Soldaaten tot een lyfwagt . . ,
10
Tot cen gefchenk aan den Shaik, voor zyn
gezelfchap
, rs
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Men merke hier op, dat de gewoone huur van een
$ameel, cot die reis, maar twee Dollars was ; zy betaalden, nogthans , terflond de gccischte fom , tot groot
i-noeget, hunner bezoekers ; al dit hun bezwaar op rekening des Viziers van Yambo flellende.
I-Ict vermocden van hun bedekten rvkdom bewoog
deezen Shaik, om die Reizigers nict to laaten trekken,
zonder hun nog meer of to persfen : want by vervoegde
zich den volgenden morgen weder by hun, zeggende,
met ronde woorden, dat 'er meer gelds moest weezen .
I-lv ilelde deczcn eisch op rekening der Inwoonderen
van de Stad en het Land, die hem aangeweest waren om
gefchenken van de vreemdelingen ; hot was hun ongeluk, da* dit yolk hun aanmcrktc als fchatrykc J,icden,
w1cr kofiers gcvuld waren met Goud, koscbaare Edelge,
ileenLCn, en ryke Koopmanfchappcn , van welke zv gc
woon warcn belastingen to heffen . Het was vrugtloos
zich
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zich daar tegen to verzetten : de dienaars van den Shaik
moesten het hunne nog hebben : en by verklaarde ftellig, dat by hun niet veilig na den Nyl kon laaten vertrekken, tot by bevel van den Bey van Cairo ontvangen
hadt, zo by het yolk niet to vrede ftelde, met eene
gift van vyf- en twintig Dollars . Wanneer men in deezen eisch toe(tctnde, verdweenen, op 't oogenblik,
de donkere nevels, die het gelaad van den Shaik bedekten, en by heval, zeer wet in zyn fchik, dat de Kameelen, die voor de dcur gereed #onden, de vragt zouden
opneemen . Zo als zy weg reeden, bevonden zy, in fte .
d e van twaalf, flegts tien kameelen to hebben, en om
alien onderhoud daar over to vermyden, zondt by zyn
Zoon, om bun to vergezellen, daar by beloofd hadc het
zelve to zullen doen . Naa vyf dagen reizens, door een
zandige woestyn, kwamen zy to Ghinnah, op den oever des Nyls, en namen den intrek in cen huis, voor
hun gereed gemaakt .
Te Ghinnah bevonden Mr . IRwIN, en zyne Reisgenooten,dat zy in nog veel erger handen, dan to Cofire,vervallen waren . Hun Waard, en de Vizier der Stad, fpan .
den zamen, en zogten door verfcheide kunftenaaryen en
vcrzonne bezwaaren, hun het vaaren tangs de rivier to
beletten, en, tevens het geld met alle kostbaarheden,
welke zy by zich hadden, to ontneemen : deeze plaagery en moesten zy zich getroosten ; by ondervinding
weetende, dat wederf'and to bieden onder dit yolk nooic
baat toebragt . Naa dat zy meer dan een week gevangenl
gehouden waren door hun Waard, en blootgefteld aan
openlyken roof, kwam 'cr eenig yolk in hun vertrek ;
een van 't zelve, met ecn purperen mantel omhangen,
verklaarde hen dat by de Hakeein, of Beftuurder der
Stad, was, en last ontvangen hadt van den Shaik ur:
ARAB, zyn. Meester, om hun onder zyne befcherming
to neemen , onderzoek to doen op de beledigingen,
hun aangedaan, en daar van cen getrouw verhaal over
to zenden . Den volgenden dag verfcheen deeze Ha .
hcem, vergezeld van cenige Soidaaten, en een Katneel,
en bragt de Hecren, met hunne goederen, na een oude
Ifaram, in een ander gedeelte der Stad, voor welks
deur by cenc wagt ftelde . Binnen weinig dagen verlooren zy nogthans dcezen cerlyken Ovcrhcidsperfoon ,
dewyl een ander hem den voet ligtte ; en de Reizigcl s
r f 4.
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von6en zich, op nicuw, blootgefteld aan de inhaaligheid zyns Opvolgers , die, voor eenige gefchenken,
welke by van ter zyde verzogt, hun beloofde aan zyn
Meester den Shaik to zullen fchryven, om verlof, van
to land na Groot Cairo to trekken ; dewyl hot vaaren
op den Nyl onveilig was, door de inlandfche onlusten .
Eindelyk werden zy gelukkig ontilaagen van die knevelaaryen, door de fang verwagtce aankomst van deezen
Arabiefchen Prins, van wiens charaEter en bedryven Mr .
IRWI14 de volgende befchryving geefc .
ISMAN ABU ALLY, de Groote Saik der Arabieren, (want
dus vercaalen wy Shaik Ul Arab) was een dik man, wat
meer dan vyf voeten lang, en telde, zo wy verftonden,
reeds meer dan vyf- en zeventig jaaren . Zyn oogen waren
graauw, zyn kleur was fris ; doch zyn zeer dikke en
ligt geele baard, gaf hem con zonderling en jeugdig
voorkomen . Dit gelaad, 't welk bet rneeste niet beloofde, zou afkeer verwekt hebben, indien de goedertierenheid, die hem ten ooge uitfchittcrt, bet hart der
aanfchouwers niet gerust ftelde . Ook kan de ruwheid
van zyn item, die fterk en wanluidend is, de fchoonheid
zyner gevoelens , welke dezelve ongefchikt voortbrengt,
niet fchaaden : dewyl de gepastheid der woorden hot gebrck van den coon ruim vergoedc . Hy is zeer vlug en
vaardig voor een man van die zwaarlyvigheid en jaaren
en by betoont zo veel leevendigheids, dat' by, zo de
tyd hem de tanden niet ontnomen hadc, voor twintig
jaaren jonaer zou kunnen doorgaan . Uitgenomen de Viziers van Ycwnbo en Ghinnah,wier fchelniagtigheid wy maar
al to zeer ondervonden , hadden wy duslang met de, heffe des yolks to doen gehad . Thans mogt bet ons ge .
beuren den befchaafden en den eerlyken Man aan to treffen, in den Perfoon, then deeze hoedanigheden voegden , in den Opperbeftuurder .
Wy vonden ras reden , dat wy van de braafheid des
Shaiks ons geen to hooge denkbeelden gevormd hadden .
Zyn brandend ongeduld, om, ten onzen behoove, onderzoek to doen op bet gedrag zyner Dienaaren , ken
nauwlyks beteugeld worden, door de welvoeglykheid,
die bet voortzetten ;van zaaken, geduurcndc het ontbyt , verboodt . Maar dit was niet gedaan, of by wendde hot gefprek terftond op hot ftuk, waar in wy za vcel
belangar hatiJe r . fly beklaagde zich over de behande .
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ling, ons aargedaan, en alleen door zyn afweezen ver
oorzaakt ; by veer hevig uic tegen zyne Dienaars, die
by befloot, op de voorbeeldlyktle wyze, to flraffen .
Naa bet beantwoorden van eenige weinige vraagen,
ftrekkende om bevestigd to worden in bet verhaal, hem
reeds, wegens ons wedervaaren , gedaan , betuigde by,
dat by zyne to rugkomst na Ghinnah, om onzent wil ,
verhaast hadc : hoe zyn voorneemen was, ons ftrikc re`c
to laaten toel:omen tegen onze verdrukkcrs , en ons onder vry geleide, na Cairo to zenden . Ten blyk zyner opregtheid beval by, dat ALLY, Brooder van den afgezetten MANOMIET, your hem zou gebragt worden . Hy
was reeds in hegtenis genomen, en wagtte buiten , urn
ondervraagd to worden . Met deezen knaap kwam sAuKER, een der fchurken, die de hand gcleend hadt om
ons to plun,leren, en, uit eigen beweeging, de goederen
hem in 't verdeelen van den buit to beurt gevallen, wederbragt . Hy lag zc voor de voeten van den Shailc neder, en verklaarde, met de grootite onbefchaamdheid,
ze alleen genomen to hebben, om ze voor de dieven in
huffs to bewaarer_ : dat de waarheid bier van bleek, uic
de zorg, voor onzen cigendom gedraagen . Schoon zyn
rr isdaad handtastlyk bleek, was deeze ftap genoegzaam,
Om hem voor flratfe to beveiligen , in een land, waar de
wedergeevin(, alles is wat de vcrvoiger kan eifchen, en
het refit zich doorgaans met geldboeten vcrgenoegt .
Doch de flegtberaadcne ALLY kwam 'er zo gemaklylc niet
a£ Hy lochende voluic, ons van geld of eenige kostb=iarheden beroofd to hebben, en verzette zich , met
veel ophefs, tegen de onregtmaatigheid der befchuldieing ; de Shaik verhief zyn flem, en twaalf Abyfinifhe
Sleaven greepen tertlond den fchuldigen, en voerden
hem uic bet vertrek . Toen wy over den knaap verlegen waren, en by ons zelven dagten over de gevol(ycn
van dit vatten, werd by weder in onze tegenwoordigheld gebragt, gebonden aan handers en voeten, met
eon keten om zyn pals , by welke men hem vast hieldt .
By ftondt op bet punt om ltokflagen to ontvangcn,
teen by, op zyn knicen, de misdaad belec'dt, en be .
ioofde alles, wat by ons ontvreemd hadt,weder to zullen geeven . De Shaik bond gereed om hem de beooede
ftraffe aan to aoen ; doch, do )c tusfchcnfpraak der omltandercn, meet welkeu WY,Y ons verz(.)t;k paardcn I kreeg
k'fs
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by voor tegenwoordig ontflag : en werd na huis gebragt,
om de goederen voor den dag to zoeken . Onze zegepraal was volkomen . Een onzer oude vyanden hadt voor
zyn misdryf geboet, op eene wyze, die alien wraaklust
koelde . De ander was voor onze voeten vernederd . Hy
leefde nog : doch alleen om voor ons to bukken, en zyne veiligheid aan ons to danken to hebben .
Binnen omtrent een half uur kwam ALLY weder, en
bragt eenige der minst kostbaarc goederen . Nederig
verzoekende, tot morgen uit(lel to mogen hebben, om
de rest to brengen, en hot geld, 't welk by ons ontftoolen hadt . Dit werd hem, op ons verzoek, toegeftaan, en de gevangene, in zyn eigen huis, onder een
fterke wagt, hewaard .
Verfcheide der Hovelingen van den Shaik waren,
f}aande dic onderzoek, gekomen, en onder deezen zyn
Neef, den voormaaligen Hakeem . Wy ontdekten dat
deeze battle in ongenade vervallen was, en weder in
genade zogt to komen, door zyneu Opperheer to verftaan to geeven , hoe veel verpligtings wy aan hem
hadden voor de zorge over onze Perfoonen . Ter beantwoording, fchudde de goede oude Man alleen het
hoofd ; en maakte zich van deeze zaak af, door cover .
klaaren, dat by ons , tegen 's morgens ten zeven uuren ,
op den naastkomenden dag, verwagtte, wanneer by den
vollen Geregtsraad zou fpannen, om onze beledigers to
flraffen . Hy liet ons vertrekken, met nieuwe verzekeringcn van zyne befcherming : en tot waarborge van 't
gcen wy van hem mogten verhoopen, beval by onze
knegten, de herkreegene gocderen, in zcgepraal, voor
ons na huis to draagen .
Wy ontbeeten vroe g tydig, en vervocgden ons, ten
zeven uuren, aan hot Huis van den Shaik . Hoc Gcregtshof was reeds vergaderd, op cen open plein, voor het
Huis, door een hooge muur, voor de morgcnzon, befchut . Hier vonden wy den Shaik , omringd door zyne
Grooten, tercv yl cen aantal foidaaten en oppasfers, op
cenigen affland, gefchaard flondcn, Tapyten werden in de
tusfchcnruimte, voor ons, gefpreid . Op dezelve vlyden wy oils neder , na den S haik gegroet to hebben , cn
wagtten den uitflag van deeze regtspleeging in flilte af .
ian do rcchte hand van den Shaik zat zyn Neef, dieii
by,
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by , zo ons berigt werd, tot zyn Opvolgcr benoemd
hadt .
Even voor wy intraden, hadt ALLY een zwaarc vraac
flokflagen gekregen : om dat by zich op nieuw wederhoorig aangefteld hadt. De Hakeem was na zyn huis
gezonden , om de geftoolene goederen to zoeken . Dic
veroorzaakte eene vertraaging in den Geregtshandel : dan
die ililte werd afgebrooken door hot fchielyk inkomcn
van den Vizier, die, tot onze groote verwondering, op
cone ledige zitplaats naast den Neef van den Shailc , ging
zitten . Deeze veelvertrouwende houding hadden wy
niet verwagt, en vervulde ons met geen gunftige vooruitzigten , wegens den uitflag oonzer regtsvordering
doch wy bleeven niet lang in twyfel hangen . Hy was,
zonder dat zyn Opperheer hec bemerkte, binnen gekomen, en fprak zeer gemeenzaam met die digt by hem
waren, wanneer de Shaik, zich omkeerende, hem, op
cen ernftigen toon, vroeg na de Shauls (*) en andere goe_
deren, welke by van de Enge fiche Heeren ontvangen
hadt? Deeze vraag veranderde geheel en al de houding
van deezen vrolyken Hoveling . fly hadt waarfchynlyk
rekening gemaakt, dat alles, wat liy tegen ons gedaan
hadt, bedekc zou blyven, naa dat hy, door gezag, de
befchaldiging van AnDUL RUSSAR fluitte, en wist gees
uitvlugt to 1edenken . Alle vrolykhcid ontvlood zyn
gelaad, zyn leden beefden, zyn tong flamelde, als hv,
to zyner verfchooning, inbragt, niets to weeten van 't
gecn waar mede men hem befchuldigde . Wy fchaam_
den ons over de laagheid eens Mans van zyn rang ; maar
de wraak van den Shaik klom ten hoogften toppunt, op
het hooren deezer valsheid . De beevende en zidderende houding des fchuldigen pewees zyne misdaad, en de
Shaik voer, zonder eenig verder blyk daar van op to
fpcuren, voort . Nauwlyks kon hy, door toorn vero
voerd, last geeven, om den Vizier to vattcn en to
ffaan . Een aantal fiaaven fchoot terllond uit de menif to
toe, om hot welgevalien van hunnen Fleer to volvoeren .
De
(*) Slaaul is cone keurlyke wolle ftoffe, in pet Oosten zeer hoog
gelchat . Onze Lcezers kunnen daar van, en van de Schaapen,
die de wol daar the oplevcren, een verflg vinden, in pet Navivkeurig Berigt vm het Koningryk Thibet, door den Her , sxr
WART, in de Ir1edend. Vaderl . Lettero(f. VIf Mel, bl . 557,
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De verbaasde Staatsdienaar kon zyne oogen bezwaarlyk
gelooven , of zich diets maaken, dat hec alles geen feel
was ; doch by werd van het tegendeel oogenbliklyk over .
tuigd. De Geregtsdienaars floegen geweldige handen
aan zyn perfoon, rukten hem van zyn plaats, en voerden, op eene ruwe wyze, hem weg, in fpyt van zyn
fcl-hreeuwen en vrugtloozen wederfland . Dit gedrag
diende alleen om den Shaik des to meet to verbitteren .
Zyne oogen brandden van eene edele verontwaardiging,
die zyn hart vervulde ; zyne kragten konden bezwaarlyk, de kragt zyner gemoedsaandoeningen verdraagen : by
ftondt, met moeite, van zyne plaats op, en herhaalde
zyne bevelen, met een item, die alle de omftanders
deedt beeven .
Terftond werd by omringd door eene
menigte zyner Hovelingen, die zyne handen kusten, zyne knieen omarmden, en vergiffenis voor den Vizier
verzogten . De Edelen voelden zich niet door dezelfde drift, als hun Monarch, gedreeven, en waren alleen
bedagt om een Man, die tot hunnen ftand behoorde, to
verontfchuldigen, fchoon ten koste van ecr en regt_
vaardigheid .
lk moet bekenncn, dat ik zeer verlegen was over den
hachlyken toeftand van een Man, die nooit eenig daadlyk geweld aan ons gepleegd hadt, en wiens groocfte
misdryf beftondt in het aanneemen van gefchenken, op
zyne belofte van befcherming, daar by toeliet, dac wy
beroofd wierden door onzen ongastvryen Waard en diens
medeftanders . Dit waxen, nogthans, misdaaden van de
zwaarfte natuur, in 't oog van den braaven ouden Shaik .
Wanneer wy IBRAHIM last gaven, om to pleiten •v oor
het onbeledigend gedrag des Viziers, ten onzen opzigte,
wilde by na geen verdeediging, voor cen fchelm, luisteren, die de eer van zyn Land zo weinig ter harte nam ,
dat by zyn character bevlekte, door de mishandeling van
Vreemden, by oogluiking, to vergunnen . Hy kon dit
to minder dulden in een zyner eigene Bedienden, en
voegde 'er nevens, dat by alleen , op ons aanhouden , de
welverdiende firaffe van deeze boosheid wilde kwyt .
fchelden . l3eeze vernedering moest, egter, de Vizier
ondergaan, dat by voor ons gebragt wierd, ontbloot van
alle cieraaden zyner waardigheid, met de hand en op
den rug gebonden, en met cen keten om den hats . In
deeze jamtnerlyke geftalte werd him voorgefteld, wclk
eerie
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eene verpligting by aan onze tusfchenfpraak hadt ; de
lyfwagt bragt hem na huis, om al bet onregtmaatig
verkreegene to zoeken en to voorfchyn to brengen, als
bet eenig middel tot zyn behoud .
Wy ontdekten een algemeen gemor onder de Groo_
ten, over de eer, ons, in dit geval, aangedaan . De
fmaad, die een van hunnen rang moest lyden,verwekte
geen vriendelyke gevoelens ten onzen aanziene, en men
keek ons met dreigende oogen aan . Van den anderen
kant deedt de Shaik, tot hun, een ernllige en treffende redenvoering, over de Eer buns yolks ; voer
heftig uit tegen het charafter van den afweezigen
Staatsdienaar , en waarfchuwde hun , in 't vervolg, zich
to onthouden van zulke onregtmaatige handelingen , omtrent Christenen en Vreemdelingen . Hier op zag by
ons vriendlyk aan, en verzekerde ons, op nieuw, van
zyne befcherming . Hy fchreef het aangedaane ongelyk
toe, aan het pligtverzuim des Hakeem's van Ghinnah,
die, als een onwaardig dienaar, op zyn post geflaapen
hadt . Te dier oorzaake was by van zyn Ampt verlaaten, en een zyner eigene flaaven gezonden, om deeze
post, tot zyne aankomst, waar to neemen . Niets ontbrak 'er nu aan onze volkomene genoegdoening, dan het
herkrygen van het verloorene, 't welk by zou to wege
brengen, en onze reis na Cairo, die by zwoer dat wy
zouden volbrengen , zonder dat een hair van ons hoofd
eenig leed gefchiedde .
Onze onkunde van de Arabiefche taal verpligtte ons,
onzen Tolk to verzoeken , tot het afleggen eener dankbetuiging voor deeze gunstbewyzen . En dit befpaarde ons teffens de verlegenheid, om zulks, naar eisch,
to verrigten . Wy bedienden ons van deeze gunfige
omftandigheid, die, voor het meerendeel, aan onzen
Befchermer overliet eene dankbaarheid na to gaan, wellce wy met woorden zeer fchaars zouden hebben uitgedrukt .
Toen kwam een boode met twee Shauls, en myn
Kaas, van den Vizier . Van de andere Shaul, hadt hy,
zo by zeide, afftand gedaan, en de Pistoolen aan ALLY
gegeeven . Hier op werd de ongelukkige ALLY weder
voor het Geregtshof gehragt, en, op het ontkennen
van de onvangst , weder met ftokflagen geteisterd . Behalven de wedergegeevene flukken, was 'er nog een zilve.
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veren vat, een par gouden kniegespen, en veellinnen,
niet wedergebra gt ; oin niet tc fpreeken van het geld,
'c welk zy ons , onder vcelerhande voorwendzels, hadden afgetroggeld . Dochmenvrklados,te
ze, in de verdeeling, MAHOMET ten decl gevallen waren ;
zyn Gezin wilde zyn flood bybrengen als eene verfchooning . De Shaik wilds; bier aan het oor niet leenen, h7
noemde het een valfche uitviugt ; en verklaarde, dat
wy door die Fatnilie teen fchade zouden lyden, al zou
men de goederen verkoopen, en indien het daar voor
inkomende niet genoeg was, om ons fchadeloos to ftellen, dan zouden ALLY en de overigen als flaaven verkogt
worden , om bet to kortfchietende good to maaken .
't Was nu onzc tyd om tusfchen beide to treeden .
De zaak was vecl verder gebragt, dan wy bedoeld
hadden ; ftaatkunde zo wel als menschlievenheid raadde
ons een cinde aan al deeze regtsvorderingen to maaken .
Ons voornaam oogmerk was, onder' behoorelyk geleide, van Ghinnah to gaan . Onze beroovers waren gekastyd, en hec dagt ons raadzaamer, cenige fchade to
lyden , dan gevaar to loopen van bier opgehouden to
worden, door het zoeken van een volkomen verhaal . Te
deezer oorzaake leenden wy bet oor aan de bemiddeling
van den Hakeem en zommigen der Hovelingen, die ons
verzogten, alien verderen cisch to ftaaken, behalven de
tachtig Dollars van de nog openftaande fchuld, die uit
bet verkoopen der Kameelcn van ALLY zouden kunnen
gevonden worden . Ons berusten in then voorflag, verwierf ons de agting van alien, daar tegenwoordig, en de
waardige Shaik maakte ons deeze pligtpieeging, dat by
zich verwonderen moest over onze edelmoedigheid,
fchoon betoond ten koste van het character zyns Volks .
De Leezer zal, misfchien, met ons overeenftemmen, dat
wy deeze befchuldiging niet behoefden cc erkennen ;
dewyl zulk een Man, als wy hicr voor ons hadden, genoegzaam was om zyn Volk van zulk cen blaam to be .
vryden .
Het Geregtshof fcheidde, en wy vertrokken, niet
weinig in onzen fchik over deeze bediening des Geregts .
De ftraffe, Lien rooveren, in andere Landen, aangedaan,
belet , naar 't algemeen gevoelen , derzelver aanwas .
Maar, wanneer wy agtgeeven, op de veelvuldigc roove .
ryen, in Engeland gepleegd, is hec twyfelagtig
de
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ftrengheid der flraffe aan het bedoelde einde beantwoordt .
Tot een teken onzer hoogagting, fchikten wy, t'huis
gekomen zynde, cenige dingen tot een gefchenk, die
wy dagten dat bet aangenaamfte zouden weezen aan iemand van zyne denkwyze, en zonden ze, door IBRAHIM, aan den Shaik. Zy beftonden in een paar fyne
Shauls, een Indisch Carpet, en een Palampore, een fraaije Zabel, en een paar Pistoolen . De Zabel en de Pistoolen zondt by to rug, fchoon deeze zeker de meeste
waarde hadden, en bedankte voor het andere ; 't welk
hy, to onzer gedagtenis, zou bewaaren . Desgelyks zeide by aan IBRAHIM, dat by een Koopman last gegeevea
hadt om ons Kameelen, tot onze leis, to verzorgen : dewyl de Rivier to gevaarlyk was om langs to trekken . '
Korten tyd daar naa is deeze goede oude Shaik onthoofd , in een dier omwentelingen, waar aan Egypte
toen ingewikkeld was ; doch zulke voorvallen zyn gemeen in Africa en Afia .
KYRMISBESPIEGELING.
at drok geloop! Wat fuifend gewoel! Wat hotzend gery, zic
V , en hoor ik acn alle kanten der Stad! De vreugd en 't gejuich betreeden alle de wyken! De ganfche Stad gact to feest! Alle prangende zorgen zyn uit het angftig har to gebannen ! De bleeke
kommer is van 't hetrokken aengezicht geweeken , en heeft voor•
onbefchroomde gerustheid 'en guile vricndelykheid de plaets geruimd ! 't Is Kermis ! Jong en cud, i yk en arm wenden, elk om
't eerst, alle hunne poogingen aen, om deeze zo reikhalzend verbeide dagen naer hun genoegen to bef eeden . Lact ons dan ook
cens het openbaer Tooneel dier blydfchap bezoeken, en de onderfcheiden bedryven der Feestvierenden opmerken .
Wat talryke en kostbaere koopwaeren zyn bier in cene gefchikte
orde voor het nieuwsgierig en alum weidend oog ten Loon gcfpreid! Hier zie ik eene kraem met de prachtigtte ftofren pryken1
Ginds Iokt my ecne andere uit door apes, wit de kunst in heerlyk gewerkte Stukken van goud , zilver, en andere metaclen kan
voortbrengen ! Nu werd ik weder opgehouden door eerie ruime
verzameling van alleileic fchoone werktuigen ; ftarrekundige xerrekykers, luchtpompen, elektrizeermachinen ; miskroskoopen ; alles, wat eenen minnaer der proefondervindelyke wysbegecite, in
zyne onvermoeide, leerzuchtige en nutte waerneemingen, kan beh„ lpzaetu tveezen en licht byzetten, word hler den zel en to hoop
aell-
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aengebooden . Schilder- en' Prentkunst wen'ten my insgelyks Rm
myne aendacht op haer to vestigen : menig aengenaem oogenblik
Ian men in derzelver verlustigende befchouwing' flyten . De weldfche mode heeft voor de Juferfchap ook alle haere fieraeden ont •
Moot . Elk kan nu zyne begeerte voldoen . 'Er mangelt niets om
do menigvuldig uitgedachte behoeftens to vervullen . Dat ik myn
gezicht van al deezen Blister eens aftrekke, otn de zich verdringende menigte to befchouwcn .
War aental lieden van den eerften rang, die men andeis flechts
in keiken en koetzen to zien krygt, vermaeken zich thans met
cone openbaere wandering . Nu mag her ons gebeuren do Jonge
aenzienelyke fchoonheden van naby to bezichtigen . War hevallige
zwicr! War losfe en acngenaewe hooding! wat edcle vrymoedigheid hebben cone welbeftierde opvoeding , en de verkeering der
waeield, haer bygezet! Laet cone ryke en keurige klederdragt,
aenminnige Jongvrouwen ! uwe lieve aentreklykheden nog meerder
glans byzetten ; doch dat die nimmer de paelen der welvoeglykheid
to buiten gae , noch een belagchelyk en gedrochtelyk karfel do
zelve ontluistere! Welk eon bly en zichtbaer genoegen ontglipthot
oog van then foet weluirgedoscbte uiinnaeren, die haer geleiden!
Elk beyvert zich om haer door eon geestig en fchertzend gefprck
to vermaeken . Allen rondom hen zynde voorwerpen doen zy
daertoe dienitig weezen . Hoe vriendelyk en uitnoodigend werden deeze wandelaers door de kooplieden en koopvrouwen begroet. Ider van hun wacht vast met een twyfelend verlangen orn
hen tot kalanten to krygen ; de con ziet fomtyds, met bedrukte en
nydige oogen , dat zynen buurman dit geluk to beurt valt . To
groote winzucht, of neeringloosheid doer menigwerf bet knaegendst
e
verdriet in hunontftaen . Verrascht nu, hoflyke en ontgloeideminnaers deeze voorwerpen uwer vuulige hegeertens met een aengenaem gef henit! Dat uwe kiefche fmaek in eene goede keuze
uitblinkc, en her fyn gevoel uwer hartvriendinnen daer door aengenaem geftreeld werde!
Dar elk wyke voor dit naderend Gezelfchap ! Daer geboorte,
rang, noch middelen her van zyne medeburgeren kan onderfchciden, doet her zulks door zynen to verregaenden pronk . Hier
wil con minnaer, hoe zeer belaeden met fchulden, in verkwisting' voor do ryken niet onderdoen . Schoon elk dagelyks deszelfs
deur om beraeling aloopt ; hoewel zyna vrienden , terwyl by zich
in de grootfe hekrompenheid beyond, hem met geldfchietingen
gered hebben ; wil by Never, nu by aen de winnende hand is,
zyne penningeu in allerhande onnoodige fnuisteryen, Keizerlyk
verfpllen,
.
dan zynen vrienden, met een dankhaar hart, bet goIcende wedergeeven . Do zucht, ow eene ydele vertooning to
maeken , laet zyne wezenlyke behoeftens onvoldaen , en heeft
alle grootmoedighM uit zyne laege ziel verbannen .
De eenvoudige Landman , meest gewoon to verkeeren op zyne
akkers en weiden, by zyn vee, en op markten, wel door tlryke
koo
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koopers, loch van geene prael bezocht, heeft zich ook, ter
vermaekneeming, ftadwaerds hegeeven , en zich under de menigte
gemengd . Hy word door al den luister verbyster _i . Met een'
wydgaependen mond blyft by by clke kostbaere kraem it ten . Hy
verlustigt zich met zyn hyhebbend gezeifenap in affe die voor hem
vremde voorwerpen ; het gebruik van veelendiergoederenishem
onbekend ; by fpeurt dit by zich zelven na ; wondere denkbeelden
doen zich in zyne ziele op, welken by zynen maklkeren mededeelt, en hen veeltyds in cen fchaterend g-1ach doen uitbarflen .
Thins lust bet my de plants to betreeden , waer de algemeene
vreugd , door eene menigtc Tooneelen van allericic foort, ten top
word gevoerd . Wat verveelend gefchreeuw ! wit fnorkend gee
zwets treft myn ruisfch'_nd gehoor ! Welke kakelbonte figuur zie ik
dacr allc bande potfen aenrecliten ! Haer onbefuisd geloop over het
'i'oonecl, do vleschjcs, die zy in de hand houd, en nu aen deezen din den gindfen hock, onder cci en It chugen fprong, overrebkt, doen my dezelve your eens Kwakzalvers ri :r kenncn. Laet
ilc cens wit nadertoegaen, en de ftae - ige re .'.envoe .in„ van zynen
mc, ester , in eene fchar'aken roode met goud geborduurde kleding
uitgedoscht, aendachtighooren . Gelukkige ftreeken, dire lees Lyfarts van haere Keizerlyke e , I Koninglyke iblajefteiten doortrekt!
Dc bleeke kwaeleu, de knaegende pynen , hoe ingeworteid en verouderd, vlic .ten weg op zyn geztcht. De gczon .iheid treed voor
hem uit, en frisheid, fteakte, genoegen en blydfchap volgenzyne
fchieden . Hoe daveren de aenzieneiyklte Europe, fche fteden van
zynenlof! Welkebewonderenswaerdige,en uooit gehc :otde, kuuren
heeft by alum uitgcvoetd! Wcg Gcneeshecrcn, die eene menigte
van Jaecen op de beroemdfie Hoogefchoolen, zo v ..n Genees-als
lice , kunst, doorgebr .;gt, en by eene onvermoeidc fludieeenelangduu :ige ondervinding gevoegd hebt! Tien, ja twirtig uwer geord,,nneerde vleschjes zyu naeuwclyks in ftaet orn eene kwaei uitte .
rodeo ; maer een een .g vlcschje van deezen Tovermeester is ge .
n ie~),caem om tien ja twintig ziektens met wortel en tak uitterukken .
ikomt dan vr , ndcn! befleed hier een' zcer geiingen prys_; neemt
yen vleschje, en geeft alien Doiiters en Apothekers den zak .
Hoe : ringt dacr core talryke menigrc, o n b y dien Koordedansfer
en rviarionetfpelcr bicnen to raeken ! Schoon de aenfchouwer zicii
over de huigzaemheid, ridheid on vlugheid van den Spi inger ,
door eene gcduurige oefening van kindsbecn of verkreegen, nwet
verwonderen ; kan echter doze vertooning , zo vol gevaer , en din
veeltyds, order bet begluuren , een' killen fchi ik aenjaegt, en bet
hoofd duet omkeeren , eene gevuelige en regt denkende ziel wet
een waer en zuiver genoegen geeven? Laet de heoinnering doer
van , wannecr de nieuwsgierigheid voldaen is , wel eene aengenaeine en ftreelende gedachte na? Mocten de plompe vertoouingen,
de boerfche, lcege, late en walgelvke tael \ , an veele M :'rionetten in ftedc van vermaek, geene ysfelyke ve :veelir;g, gecn Verontavaer ±f ;tend_, n afkeer in een kiesch en kunstminueud getnoe<l
j 1. DEEL . MiENGELW . N O . ro .
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veroor7aeken ? Straks zal ik my liever in gindfen Schouwburg
laeten vinden, waer dichtkunst , welfpreekendheid, fchilder!- en
fpeeekunst my bet zielftreelendst en wezenlykst vermaek zullen verfchaffen ; waer een Koninglyke flaef (*) my door zyne deugd zal
verrukken, terwyl tie doodelykfte haet, en de gegrondfte- afkeer
voor zielendwang en mishandaling van zynen evenmensch, door zo
genoemde Kristenen , in my zullen ontflaen ! Schoon gy, leerzaem
Schouwtooneel, fointyds door eene kwaede beftiering van uw nut
rig en zuiver oogmerk word verftoken door het vertoonen van
deugdkwetzende ftukken, moet men dit aen uwe inftelling nice
wyten . Word deihalven eens van dergelyke gebreken gekuischt,
opdat men net nicer eenp banvonnis tegen u uitfpreeke, noch gy,
by openbaere bekendmaelting , als eene gevaerelyke befmetting
geweerd worde! Dat in 't gemeen de Ikunften en Weetenfchappen
iu myn Vaderland de overhand molten kiygen, en tot den grond
van verkeering' in de uitfpai;nings gezelfchappen veritrekken ! Welk
een uitfteekend genoegen zou dit voor den Kunst en Weetenfchaps - minnaer wezen ! Daer by thans, in aeele lteden van Nederland, genoodzaekt is om zich met boeken en denkeu alleen to
vermaekc-n , en wanneer by nu en dan eens op cen gczelfchap
verfchynt, waer een Kaertfpeler, en geen man van fmaek getrokken word, zich zelven en anderen ysfelyk moet verveelen, omdat
by die geliefkoosde blaedjes niet kan hantecren, zou by met
driftig verlangeu reikhalzen naer zulk een' keurigen vrienderei van
Kunst •en Weecenfchapslievenden,waer by zyne ziel aen de betoverendfte aendoeningen zou kunnen overgeeven .
Laege ftervelingen! die u verbeeld den Kermistyd niet genoegelykdoor to brengen, als gy u niet in de ongebondendfte en vuilfte
wellusten baed ; en dronkenfchap, twist en vechteryen u geenen
verachtelyken rol doen fpeelen ; gy zyt der befpiegelinge onwaerdig. Leert eens, dat de redelyke mensch een geoorloofd vermack
mag neemen, maer dat al zulke buit :nfpoorigheden hcm met een
redeloos Dier gelyk ftellen, en in de oogen der Godheid doen wal.
gelyk zyn .
,Nywegen, den
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is zeker, dat, even als bet menschlyke lichaam aan veele
N etziekten
onderhevig is, zo ook de gecst verkeerde neigingen,
tabcbaare dwaasdieden, hebben kan, weaken hem even zo fchadelyk
(")
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lyk zyn als de ziekten bet lichaam . Eene van deze ne-igingen,
van deze dwaasheden is de Koopzugt of Koopziekte , veelen
menfchen eigen ; welke hen aanzet, tot het koo p en van een .•
menigteo dingen, welken ban volitrekt nutloos zyn ; en die hen,
hoewel anders rraooglyk verre verwyderd van verkwisting , ja
fomtyds zelfs fpaarzaam zo niet gierig, aandryft, tot het doen
van zogenaamde koopjes , welken , fcnoon verre beneden do
waardy, nogthans altyd to duur zyn, dewyl bet goed riot gebruikt words, en dus bet uitgefchoten geld langen tyd renteloos
blyft liggen. Want , veronderltellen wy eons, lemons heeft,
een koopje aan een kabinet, dot f r5o waard is, en voor 't
welke by maar f too hetaalt ; dock dot by eerst ever Qo jaaren
get~ruiken zal ; zo behoeft men voor renten 3 ten honderd to
rekenen, en de man heeft ha kabinet f Io to duur ; hehalven
dat hot, door het flaan en ouderwetscb worden, mooglyk in innerlyke waarde nog de helft vermirdert . Zo viudt men veele menfchen, dde kamers en zolders opgepropt hebben van tafels, floelen , kabinetten , led :kanten , bedden , fpiegels , kofFers met
itoffen, linnens, lakens, en diergelyken, waar aan zy, al bereikten zy de jaaren van Merhufalem, bun leeven laig genoeg
zouden hebben, en die evenwel geene gelegenheid zullen laaten voorbygaan, em, zo als zy zig verbeelden, eon koopje to
doen . Menfchen van welken het jammer is, dat zy niet tot do
uicdraagery opgebragt zyn ; dewy) zy dan met waarheid koopjes
zouden kunnen doen, aizo 'er dan mooglykheid wezen zoude,
icts op do gedaane koopjes to winnen . Het denkbeeld van een
koopje to duen, en daar by dat bet goed, met to blyven liggen,
Been brood eet, gelyk men zegt, beweegt veele menfchen om to
kuopeu, en dikwyts daurder to koopen, dan zelfs op dien tyd
Let goed waard is. Zo ziet men dikwyls op publieke verkoopingeu van huisraad, en diergelyken, bet oude half veriletene
toed duurder gaan, dan bet nieuw zynde gekost heeft ; a , le n
maar, omdat de menfchen, onkundig van den waaren prys der
goederen, en nu en dan op een erfouis een koopje hebhende
god fan , of zien doen, zig verbeelden , dat men, om koopjes to
doen, daar, en niet in de winkels, koopen moet. Men biedt a daar tegen elkanderen op , jaagt het goed verre boven zyne
waarde ; en cen iegelyk , lroewel, dikwyls , voor twiutig of
seer ten honderd bedrogen, treedt nogthans triomfeerend near
huts ; om met uitgelatene blydfchap to vertellcra, wet koopje zy
gedaan hebben .
Zo tang flog deze Koopzugt zig op kleinigheden bepaalt, gelyk dic meest zo met de Vrouwen is , die gemeenlyk maar ko ..pJes van iloelea , tafels, lin*_en, kanten, en diergelyken doen , is
la-,t wet cone be!achlyke en fchadelyke dwaasheid ; inaar 't worcit
zelden, of zy moot tot hot alter uiteifle gedreven worden, zo be ,
derflyk, dat zy de ruine der menfchen na zig fleept . Dan, bet
Leon erger as, veele Mans zyn aan dezelfde dwaasheid verflaafd .
en
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en doen koopjes van huizen, landeryen, keopnnnfchappen, die
hen, binncia weinige jaaren, met bun haisgezin rulneercn . Dit
foam van divaasheid is v .n erger natuur, dock daarom niet minder gcmeen . De voorbeelden van zulke troopers zyn zo weinig
seldzaatn, dat bet ongelukkige gctal d ,-, r geenen, die zig geiulneerd hebben, wet half nit dwaaze koopeis beftaar . Vooul is bet
kwanfelen, zo its men bet noemt, cen allerCchadrlykrt ding, en
in den grond niet anders dan eene koopziekte ; utelke by hct aangaan de ., hoops denken doet, (tat men zeer goeden troop aangaat,
wanneer men dan na ferhand dat good moede words, en bet daarom weder verkoopt, of hot verkoopt om geld to hebben, tot betaa!ing van een n?euw koopje van denzelfden cart . Her kwanfelen
is op den duar altyd fchadelyk, dewyl men, wanneer men lets
kwyt wit wezen, zonder daar toe de bekwaame gelegenheid aftewagten, her gemcenlyk zeer goed hoop, en dus met verlies,
moat verkoopen . Vooral is her kwanfelen in vaste goederen zeer
fcha •l elyk ; dewyl men altyd de kosten, die op her koopen en verkoopen loupes, en , in zulke gevallen, vooral uit hoofde van bet
geen aan 't Land moat betaald worden, zeer zwaar zyn, onfeilbaar verliezen moot .
Maar hoe is her monglyk, daar de dwaasheid dezer Koopzugt
zo tastba,r is, dat zo veele menfchen daar aan vast kunnen wezen? Hoe kan eenig m6nsch zig verbeelden, dat by zig waarlyk
bevoordeelt, wanneer by goederen koopt, wet goedkoop, maar
evenwel, dewyl by ze niet gebruiken zal, en ze niet weder denkt
to verkoopen, altyd to duur ? floe kan can kwanfelaar, die can
huis koopt, dat misfchien vertitnmert, en over een jaar verkoopt,
veeltyds met verlies, altyd met verlies der onkosten , om wader
een ander huffs to koopen, dat misfchien ooh to vcrbouwcn, en
wederom over een jaar ook to verkoopen ; hoe kan zulk cen man
denken, zig seen nadeel to doen? Want , een icgelyk begrypt,
dat ik bier niet fpreek van enkclde gevallen ; wanneer men naam .
lyk her goed, na her gekogt to hebben, met eene winst verkoopt,
groot genoeg om de onkosten van 't koopen, 't verkoopen, en
van den nienwen koop, d,e in de pleats moot gedaan warden ,
ryklyk goed to maaken . In edn woord, hoe knit Inca zo dwaa5 •
lyk koopen, hoe zo kwanfelen, zonder volQagen Lot to zyn .
Deze vraag zoude onoploslyk wezen, indeen dit flag van menfchen waarlyk nit winzugt zo handeideDan moe , ten zy
volQagen zot zyn . Maar, in weerwii van al hun Rotten op h un .
n e koopjes, weeten zy gemeenlyk wet, dat zy eene verkcer,lo
koopmanfchap doen ; doch gain evenwel voort ; nier o :n zit to
verryken, maar nit hoofde van eene geneigdheid tot koopen , die
we[ to regt cane Koopziekte gen •oemd wordt, walker zv zelveu
niet weeten . Her doen van koopje ; is alleen maar een voorwendzel, waar mede zy anderen, en fomutigen ook zid zelven, zoeken
to ve>mbiinden ; en orn bet verwyt, dat zv gekke koopen gedaan
hebben , van bunne halzen to fchuiven . IJit zelfs gceft veeletd
cc
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cene foort van gerustheid, die wel bewust zyn, d it hun koopen
cene dwaa,heid is ; doch, dat ecenwcl nict h unnen.i e laaten, zig
zelven met die aedagte zoeken tc vre ie to itel rn,, dat 'er evenWO niet vecl verlies op loop en kan, dewyl zy 66 koopje gedaan
hebben . De mensch is in vcele gevallen genegenn zig to bedricgen . Het geen hem onaangenaaw is, zoekt by aan zynen geest
to onttrekken ; hm die reden vestigt by zyne aandagt op andere
voorwerpen, en, door aan die eene fterke aandagt to verleencn,
verdooft by in zynen geest tie voorielling van Let gee .l hem onaangenaam is .
Doch waar uit ontftaat dan deze koopziekte? flit niets anders,
dan uit eene inneilyke zugt naar vcraniering ; cene zugt welke
alien menfchen, fchoon den eenen meer dan den anderen,'eigcn
en als aangehoien is . 't Is ook niet inocilyk, r, :den to gee . en
van die zugt ; zy ligt in onze natuur. Wy begeer, n alien eenen
Nat van volmaakt geluk , van de giootfle ve, maaken . Wy verlangen allen,zonder tusfchenpoozing,van 't cene vermaak tot hot
andere overtcgaan, zonder dat 'er zig eenig ongcnoegen, eenige
fmert, onder menge. Wy wenfchen alien, dat de vermaaken,
die wy werklyk genieten,, den hoogften nap van aandoening
voortbrengen . Nu, geen ftaat des leavens lean zulk een geluk
oplcveren ; geen vermaak is iu zig zelf volmaakt ; dat is to zcggen geen vermaak brengt de allerrlerkfe aandf,euing te wege,
en is voikomen ongeftoord . D it ontfteekt de begeeite naar meuwe vermaaken ; niec zo zcer, owdat ivy denken, door dezelven
tot een volmaakt ;Wlc to zullen komen , en dat die nicuwe vermaaken in zig zelven van a : het onvolkoineiie der auderen zullen vry wezen ; maar om, door het vermeerdcren van 't getal onzer vermaaken, derzelver gebreklykheid to vcrgoeden ; en om dat
wy ons van 't genot van een nieuw vermaak, ten minften het
vermaak der niauwigheid,belooven . PRIOR befchiyft dezeonvergenoegdheid en zugt naar nieuwigheden , welke den mensch eigen
is, zeer fraai :
Against our peace we area our will,

Amidst our plenty fosnetlzing fill
For horfes, hoofer, pictures, planting,
To thee , to roe, to him , is wanting .
That cruel fomething unposfesd'
Corrodes and leavens all the rest ;

That fomething, if we could obtain,
Mould foon create a future pain .

Dat is

Try wapenen onzen evil tegen ooze rust . In 't nziddcn van onzen
os'ervloexl is 'er alt y d itts, dat u, dat my, dat hem, naar paarGg 3
den,
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elen, huizen , fchilderyen, buitenplaatfen, doet verlangen . flit
wr,,ede lets , ecr bet verkregen words, nzaakt al bet overage hitter ;
dat jets, inditn u y bet konden verkrygen, zou ook )veldra eene
nieuwe frnert voortbrenr,'en .

Die menfchcn, weaken aen deze Koopziekte onderhevig zyn ,
belooven zig, by ieder nieuw fink, 't welk zy koopen, eenige
nieuwe bezigheden, die hunnen geesten werk verfchaffen zullen .
Zyn bet huizen, zy maaken ontwerpen om to vertimmeren, to
verfraijen, to meubileeren ; zyn bet buitenplaatfen , om to planten, to verbeteren ; zyn bet landeryen, om bet zo aanteleggen,
dat derzelver inkomflen vergtoot worden . Dit dryft hen tot koopen . Hebben zy gekogt, zyn de huizen vertimmerd, verfraaid,
gemeubileerd ; zyn de buitenplaatfen verbeterd, de boomen geplant ; zyn de landeryen hebouwd ; zy vinden niets meer to doen,
en hun geest verlangt naar nieuw werk. Doet zig dan gelegenheid op tot nieuwe koopen , zy zyn 'er gereed toe ; en zouden zy
dan de kans zig laaten ont(nappen om een koopje to doen? Neen 1
feel liever bet nude verkogt, al is bet met cenig verlies, indien
tot bet doen des nieuwen kuops hun anders de penningen ontbreeken . Zo gnat bet ; de ongenoegzaamheid van alle onze genietingen dryft ons geftadig naar lets nieuws ; wy hebben tot bet voedfel onzer zielen even zo zeer verandering van bezigheden van
nooden , als tot bet voe,lfel onzer lichaamen verandering vas}
fpyzen . En 1, oe meer de menichen zonder bezigheden zyn , hoe
nicer ledigen tyd, en gevoiglyk hoe meer gelegenheid , om zig to
verveelen, zy hebben ; des to meer haakenr naar verandering ;
des to theer hebben zy geduurig lets nicuws van nooden . En dit
is de reden, waarom men onder leeglopers, en vrouwen, die in
haar huishouden geene geftadige en drukke bezigheden hebben,
bet meest koopzieke menfchen vindt .
I)e mensch blyfc altyd eeu kind ; dat is to zeggen, by behoudt
altyd die algemeene beginfelen, welken hem in zyne kindschllt ;id
werkzaam maaken . Toen haakte by heeds naar jets nieuws ; by
jnocst geduurig nieuwe poppen, nicuwe kleederen hebben . Groot
,'ccvorden Nerand,rt by niet van beginfelen, op zyn best verandert
I1y van voorwerpen . In plaats van houten paarden, vdn rate : s,
van hanswoiften , inoet by equipages, huizen, buitenplaatfen,
fomtyds nog daar by titels , ridderorder , hebben ; maar ook, die
equipages, die huizen, die buitenplaatfen, die titels, die ridder .
orders, na, op het oogenblik dat zy verkregen worden, op zynen
geest den zelfden geweldicen indruk van vieugdryke vervoering,
als een nieuwe pop, pen nieuw kleed, op den geest vain een kind,
gemaakt to hebben, zyn welhaast onvoldoend ; 'ei woIdt lets
meows veicischt, om den kwynenden geest, uit zyne kweilende
svejkloasheid en leevenlooze onverfehiihgheid, optewekken .
0. 0 .
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Eene Fab.l .
(Uit bet Hoogduitsch .)
„
en Sa'ammder! Een Salamander!" riep cen Jongekneap . All&
Jongens die het hoorden fchooten toe, oaa den Salamander to
zien . „ Hy moet gedood ," zeiden eenigen, „ bet is cen venynig
„ Neen,"verklaarden anderen, „ wyzuHenalleen
„ Dier ."
• beproeven, of by in 't Vuur kan lecven . " --- Terftond brengt
men vuur en bout. De Salamander word deerlyk gepynigd .
• Laat af, laat af, " zoo fchreeuwde bet Dier to midden vita de
fmerte, „ noch hot can, noch bet ander, dat men u van my ge„ zegd heeft, is waarheid . Ik kan niet in bet vuur leaven, ik ben
• Diet venynig, Ziet welke blaaren bet vuur op myn lyf maakt ."
- De I{inderen, nog eenigen tyd met branden en blaaken aanhoudende, zeiden ; „ Laaten wy bet arme Dier niet meet plaa .
• gen, ziet hoe bet van pyn krimpt. " - Doch anderen riepen, , Maar hot moet gedoo .l ; hot is venynig, onze Vaders heb.
„ ben bet ons gezegd ." De Salamander, den geest geevende,
fprak : „ De Hemel vergeeve u bet geloof, 't welk' gy in uwe
• Vaders itelt . "

Ai,

AAN EEN MEISJE.

Zeg, bevallig Meisje,
Wat denkt gy , zyn die oogen,
Die vurige fchit'rende oogen
U door Natuur egeven
Om geilheid mee to ontvonken?
Of vormde ze u dat mondje
Dus lieflyk, om den wellust
Zoo dartel aan to lokken ?
Gaf ze al, gaf ze al die fchoonheid
U eeniglyk, om de ondeugd,
De Zielbedervende ondeugd,
Zoo willig mee to dienen?
Ach, Meisje ! gy bedriegt u ;
Gy moetl, met zo veel fchoonheid,
De hagelblanke Deugden
Alleen tot fierfel ltrekken
Dan zolt gy van der Maagdjes,
Van de alierfchoonlte Maagdjts,
Het alierfchoonfte wozen t
17sgo.
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DE GODSDIENST EENE BRONWEL VAN VREUGDE .

Broeders, zyt blyde.

2 KORINTH .

XIII .

II .

ooic eenig voorwerp, door de verkeerdheid der
Indien
menfchen, mismaakt is geworderi, zo is het dat, hec

welk het minst behoord had mismaakt to worden, ik
meen, de Godsdienst . Gegeeven om den mensch, in
dit, en het toekomende leeven, het grootfte geluk, dat
mooglyk was, aantebrengen, heeft men dat Hemelsch
gefchenk onteerd, door het veeleer tot verderf van 't
menschdom aantewenden . Onder voorwendfel van het
to eeren, van het in zyne 'zuiverheid to willen bewaaren, heeft men elkanderen gehaat, gevloekt, vervolgd,
en het aardryk met menfchen bloed geverwd . Men
heeft den Godsdienst gegeeven, om den mensch in
vreugde zyne dagen to doen volbrengen, en den ftaat
van volmaakte blydfchap to doen naderen, ontluisterd,
door hem naargeestig, zig zelven kwellend, en eenen
vyand van vreugde to maaken . Wanneer ik die als biezen gebogene hoofden, die betrokkene aangezigten, die
verwaarloosde kleeding, welke niet anders dan rouw en
droefheid fchynt aantekondigen, befchouw ; wanneer ik
die teemende fpraak, die afgemeecene woorden, die
zugtingen, welken uic een treurend hart voortkomen,
hoor ; nog meer, wanneer ik her oog werp op die kloosters, die Kluizenaars-Cellen, waar zig de menschlyke
natuur verzaakt, waar zig het bygeloof en de dweperw
foltert ; wanneer ik die boetelingen aanfchouw, die de
Godheid meenen to vereeren, wanneer zy zig zelven op
eene yslyke wyze pynigen , en ftroomen bloeds langs
hunne opgeretene ruggen doen vlieten : dan vraag ik,
of dat de Godsdienst, of dat de Christlyke Godsdienst,
H h
da>a
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dan of het veeleer cene vermomming en eene misman .
king van den Godsdienst is . En wanneer ik dan de reden en de openbaaring raadpleeg, bevind ilc, dat een
Godsdienst , die den mcn,,ch buiren noodzaak doet lyden, geen Godsdienst, maar een rampzalig Bygeloof is .
De Godsdienst beveelt den mensch blyde to zyn ; dit is de
groote en hcuglyke waarheid, welke wy heden wilden
betoogen . War zeg ik , de Godsdienst beveelt den
mensch blydc to zyn ? Dit is niet genoeg gezegd ; zonder blycifchap kan 'er geen Godsdienst wezen : die is her geen
wy uit de natuur van den Godsdienst zelven zullen tragten to doen zien .
Vat is Godsdienst? Niemant, voorwaar, kan ons
hier beter van onderrigten, dan de Infteller van den
Godsdienst zelf. Gy zult den Reer uwen God lief heb-

ben, met geheel uw hart , met geheel uw verf and en alle
uwe kragten, dit is het groote gebid ; en het tweede , aan
dezen gelyk, is, Gy zult uwen naasten lief hebben als u
zelven . flan deze twee geboden hangt de gantfche Wet en
de Profeeten . Zie daar, de gantfche Wet en de Pro .

feeten, dat is to zeggen, de gantfche Godsdienst beftaat in liefde.
Maar nu, war is de liefde anders dan eene genoeglyke aandoening, dan een ftaat van blydfchap . Spreekc,
gevoelige zielen , edele menfchenvrienden ! War gevoelt
gy, wanneer gy bemint ; wanneer gy u ftreelt met her
gezigt van her geluk uwer medemenfchen ; wanneer
uwe weldaaden gelukkigen maaken? Spreekt tederhartige
moeders t Wat gevoelt gy, wanneer uwe lieve kinderen
zig in uwe armen werpen?
Maar war houden wy
ons op met to bewyzen her geen ieder gevoelig hart
daaglyks gevoelt ?
Her vermaak, dat wy gevoelen, by her befchouwen
;an een voorwerp, is liefde . God lief to hebben is
dan, hem met vermaak ce befchouwen ; dat is to zeg.
gen, in de natuur de fpooren en bewyzen van zyn aanwezen en van zyne volmaaktheden to ontdekken . En
welk eene aangenaame, welk eene verrukkende befchou .
wing is deze niet : „ Deze wereld, waar toe ik behoor,
„ die my zo onnoemlyk veele en groote eermaaken
„ aanbrengt, is her work van een oneindig Wezen ; dat
„ die wereld gemaakt heeft en onderhoudt , tot geluk
„ van my en alle fchepfelen . Aleen orn gelukkigen to
„ maa-
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„ maaken heeft de Godheid gefchapen . Zy is oneindig
,, goed . Zy bedoelt dan myn grootfte geluk . Zy is
• ook oneindig wys . Zy zal dan ook myn grooc$e ge• luk daar ftellen . Ik kan my dan gerust nederleggen,
• en my bevelen in de hand van zulk een Wezen !" ---IVloet zulk eerie gedagte geene blydfchap voortbrengen ?
Maar wat eene nog oneindig grootere blydfchap moot
de Christen niec uit de befchouwing der Godheid trekken! „ Ik ben in de hand van een oncindig Wezen, dat
• myn geluk bedoelt, bevordert, en voorzeker daar
,, ftellen zal . Maar dat geluk is niet bepaald binnen de
• nauwe perken van dit leeven . Neen, eene eeuwig• heid, eene oneindige duuring van geluk, van een al• les overitygend geluk, is my befchoren, en zal my
• niec oncgaan . Dic is zo zeker, als dat Christus ge• ftorven, opgeftaan en ten hemel gevaaren is . En dat
• weet ik zo zeker, als ik eenige gefchiedkundige daad
• weet . Christus heeft het leeven en de onfterflykheid
,, aan den dag gebragt . Christus heeft my verzekerd,
• dat God my myne zonden, waar van ik berouw heb
• en my bekeer, vergeeven zal, en dat 'er niets is, 't
• welk hem wederhouden zal, my eeuwig, eeuwig, ge .
• lukkig to maaken : 6 ! Wat eene verruklyke gedagte
• voor mynen geest!"
Moet'zulk eene gedagce
geene blydfchap voortbrengen ?
Indien wy in de befchouwing der Godheid geen genoegen, geene blydfchap gevoelen, kunnen wy de Godheid niet beminnen, gevolglyk Wy hebben dan geenen
Godsdienst . De blydfchap is gevolglyk onaffcheidbaar
van den Godsdienst . 6! Hoe verkeerd handelen dan
dezulken, die bet Opperwezen altyd van de ontzaglyke, de vreeslyke zyde befchouwen ; die God altyd affchilderen als met vlammenden vuure wraak doende! Met ,
dat wy eenen Prediker van 't Euangelie verbinden wilJen , om altyd van vrede , vrede I to fpreeken , en als ware het, de Godheid alleen to doen beminnen en niet
vreezen . Neen, dat men verharden Godloozen de Godlyke regtvaardigheid voor oogen houde ; dat men hurt
de vlanime der helle fchildere, de weeklagten der verdoemden doe hooren ; en dus , door den fchrik des flee .
reu, hunne zielen van het verderf tragte ce redden . Ongevoelig voor de bekoorlykheden van den Godsdienst,
verzonken in zonden en in 'c ftof, zyn zy onvatbaar
,H 11 2
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voor de liefde Gods, then zy onmooglyk als beminlyk
kunnen befchouwen, zo lang zy zyne wetten, die hunne lusten bepaalen, haaten, zo lang men hun geenen
affchrik van hun gedrag, door hun daar van de gevolgen
to doen zien , inboezemt . Dat men den zulken dan eenen regtvaardigen, eenen ontzaglyken God predike,
doch ook tevens eenen liefderyken verzoenbaaren God .
God, zelfs in zyne regtvaardigheid, als oneindig goed
en wys to vertoonen, is de regte weg, om hem, zelfs
voor zondaars, beminlyk to maaken . Gods regtvaardigheid, hoe vreeslyk zy ook fchyne, is inderdaad niet
anders dan goedheid, maar eene met wysheid gepaarde
goedheid . Dit behoort men vooral to prediken, dat is,
bet niet blootlyk to zeggen, maar bet to bewyzen, bet
to doen befeffen , bet to doen gevoelen .
Het geen ons de reden, dat is de natuur der zaak, in
dit opzigt zegt, leert ons ook de openbaaring . Indien
ik alle de plaatfen wilde aanhaalen, waar den Christen
bevolen wordt blyde to zyn, zoude ik meer dan eene
bladzyde daar mede vullen kunnen . Het is genoeg, de
fchriften der Apostelen to leezen, om daar op honderd
plaatfen den Godsdienst als de bronwel eener geduurige
en hemelfche blydfchap, en de blydfchap met den Godsdienst in een onverbreekbaar verband vertoond to zien .
Wil men egter eene bewysplaats, wy geeven deze twee
gezegden van PAULUS, Broeders, zyt Hyde ; en op eene
andere plaats, verblydt u in den Heer ton alien tyde, wederom zegge ik u, yerblydt u (*).

Ondertusfchen moet men zig niet verbeelden, dat de
blydfchap van den Godsdienst eene dwaaze, buitenfpoorige, zondige dartelheid zy . Vermaak als vermaak is
den mensch altyd geoorloofd ; mits bet niet buiten de
maat gaa ; mits bet een vermaak zy,'t welk cen redelyk
wezen past . Onder voorwendfel, dat de Godsdienst ons
beveelt blyde to zyn , zig aan een leeven van verftrooijing, van ledigheid, overtegeeven, niets anders to zoeken dan tydverdryven, en net to denken aan de verpligtingen, waar in ieder volgens zyne betrekkingen in de
maatfchappy is ; in de keuze der vermaaken op niets anders to zien dan op ons genoegen, zonder agt to geeven
op de gevolgen, ten opzigte van ons zelven of van ande .
(*) 2 Cor. XIII, u . Philipp. IV. 4.
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deren ; zou bet oogmerk van den Godsdienst hinderlyk
wezen ; en wy zouden ons, door als redenlooze dieren
alle fchynvermaaken natejaagen van de waare vermaaken
en de mooglykheid van ten alien tyde blyde to zyn, berooven . Hoe kan men verwagten van eenen God, die zo
wel wys als goed is, en die zyne redelyke fchepfels als
redelyke fchepfels wil regeeren, dat by zulken gelukkig
maaken zal, die met alle hunne kragten arbeiden om zig
zelven rampzalig to maaken ? En zig, zonder keus,
zonder maat, aan de vermaaken over to geeven, is, zig
van de heste vermaaken to berooven, om geringertn to
koopen.
Daar is inderdaad geen foort van wezenlyk vermaak,
dat ons de Godsdienst verbiedt, mits bet zo gebruikc
worde, dat bet ons algemeene geluk niet ftoore. De
zinlyke vermaaken, de grofften van die zelfs, zyn ons
veroorloofd ; mits wy, in derzelver genot, maat en tyd
i 't oog houden .
Dit is bet, dat ons, en de reden, en de openbaaring,
gebieden . Wy hebben 't reeds gezegd, geene maac,
geene keus to houden in bet genot der vermaaken, is
ons van bet waare genot des geluks to berooven . En de
Godsdienst, ons waare geluk behartigende, beveelt ons
deze omzigtigheid op het ernftigst . Werkt uwe zaligheid
uit in vreezen en beeven,is een gebod van den Godsdienst
maar een gebod dat geenzins met dit ftrydt, zyt blyde ;
EENE BRONWEL VAN VRE[JGDE .

verblydt u in den Heer ten alien tyd ; wederom zeg ik u, verblydt u ; mits men bet eerfte zo verftaa, dat daar de om-

zigtigfte, befchroomd(te keus in bet genot der vermaa .
ken voorgefchreven wordt . Werkt uwe zaligheid uit in
vreezen en beeven, dat is, vreest, beeft, dat gy misfchien, vervoerd door de bekooring van bet een of ander fchadelyk en verboden vermaak, dat zoeken moogt,
en dus u zelven beroover van die blydfchap, welke hec
wezen van den Godsdienst uitmaakt en van denzelven
onaffcheidbaar is .
Maar, zal men zeggen, indien wy ons ten alien tyde
v erblyden moeten, wat zal 'er dan worden van dat berouw over onze zonden, bet welk bet beginfel is van
alle waare bekeering ? Zal de Christen zig dan niet bedroeven over zyne zonden en onvolmaaktheden? Miste
dan DAVID bet wezen van den Godsdienst, toen hem de
Profeet zyne gruwlyke zonde van overfpel en moord on .
H h 3
der
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der 't cog bragt, en by uitriep, ik heb gezondigd tegen
den Heer? Miste PETRUS het wezen van den Godsdienst,
toen hy, op 't kraaijen van den haan, het vriendlyke
verwyt vapi zyne zonde in 't aanminnig gelaat zyns Heeren las, en, uitgegaan zynde, bitterlyk weende? Miste
PAULUS het wezen van den Godsdiensc, toen by kermde
over zyne onvoh , aaktheid, over het gevoel van de verdorvenheid , die in hem woonde, en- , vol fmert, uit .
rich : Ach my, elendig mensch! Wie zal my verlosfen van
bet lichaam dezes doods ? N een , neen ! eene bedroefdheid
tot bekeering, cene droefheid naar God, die eene onberouivly4
ke bekeering werkt tot zaligheid , zulk eene droef heid kan

zeer wel met de waare blydfchap van den Godsdienst
betaan . Wanneer wy ons waarlyk in den Godsdiensc
gewoon zyn to verblyden, moet onze blydfchap worden opgefchort en geftoord, wanneer de Godsdienst van
onze onvolmaaktheden, van onze zonden, aanftoot lydt .
„ ,Ach myl dat ik wederom gezondigd heb, dat ik we„ derom zulk eene proeve van myne onvolmaaktheid heb
„ ondervonden ! Ik weet, God wil my gelukkig, eeu„ wig gelukkig maaken . Maar als ik door myne zonden
„ tegens Gods oogmerk aan work, hoe zal, hoe kan by
„ my dan zalig maaken ? Ik word geroepen , om vol„ maakt to zyn, gelyk God volmaakt is ; en, helaas !
„ ik heb wederom aan myne onvolmaaktheid gearbeid .
• Dit grieft my ; myne ziel zugt en kermt op bet ge„ zigt van myne verdorvenheid . Maar evenwel , ik wil
„ niet wanhoopen . God is barmhartig ; by hem is ver .
„ gifnis . Dit weet ik, en dit beurt my op ; dit maakc
„ my wederom blade. Ik vertrouw op zyne genade,
„ en wil my zelfs verheugen over bet gevoel, dat ik
„ heb van myne droefheid, die ik tragten zal to doen
„ dienen om eene onberouwlyke bekeering ter zaligheid
• uittewerken ."
t\Tanneer de Godsdienst ons beveelt, Hyde to zyn ten
alien tyde, kan hier mede Been onophoudlyk gevoel van
blydfchap gemeend worden . Dit zou de menschlyke natuur vernietigen, in ftede van dezelve to volmaaken ; en
dit is het oogmerk van den Godsdienst niet . Hoe! zoude men geene aandoening van droefheid mogen hebben ,
wanneer ons een van die yslyke rampen bejegent, die
van het leeven des menfchen op den aardbodem onaffcheidbaar zyn ? I-oe, zoude een .7acob niet over zynen
go .
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mogen treuren, wanneer men hem den bebloeden
rok zyns gelicfden zoons vertoont ? Zoude cen David
niet zynen _7onathan, een Abraham niet zyne Sara mogen beweenen? Zoude een rampzalige, aan zyn ziekbed
als gekluisterd, om geene verligtmg in zyne fmcrt ,
Been nooddruftige om een fluk broods, mogen zugten ?
Zekerlvk ja : -maar in bet midden van eene billyke droefheid, kan zig de geest nogthans in God verblyden, en,
met eene verrukking van vreugde, verlosfing van hem
verwagten . Dc blydfchap van den Godsdienst is die innige, die zoete, die ftille vergenoegd-held van den geest ,
die vrede des gemoeds, welke alle verftand to boven gaat . Het
is eene geruste en aangenaame onderwerping aan alle de
bedeelingen der Voorzienigheid ; een geduurig gevoel
van groote en heerlyke genoegens, welken men der
Godheid dank weet ; eene flreelende hoop, van in een
beter leeven tot nog grootere genoegens to komen . Hct
is een vast, een onwrikbaar vertrouwen, dat, alles wet
gewikt en gewogen zynde, men ten laatflen eene zeer
veel grootere maat van genoegens, dan van ongenoegens, zal genoten hebben ; dat bet lyden van den tegenwoordigen tyd ras voorbygaat, en gevolgd worden
zal van eene onuitfpreeklyke heerlykheid . Het is deze
gemoedsgefleldheid, welke eenen PAULUS zeggen deed,

ik elendig mensch! wie zal my verlosfen uit bet lichaam dezes doods ? Ik danke God door f efus Christus onzen Beer (*) .

Hoe gelukkig is de mensch, die deze blydfchap heeft
Zy is een balfem des leevens , die bet gevoel der finerten vermindert, en dat der geneugten vergroot . Ja,
zonder haar geniet men flegts ter, halve de uitgezogtfte
vermaaken . Wat zyn maaltyden, feesten, gezangen,
dans en fpel, wat zyn de leevendigfte wellusten, wanneer bet gemoed die kalmte mist, welke bet van andere
zorgen bevrydc, en toelaat op die geneugten zyne aandagc to vestigen? Wat is voor den mensch zonder Godsdienst, zonder hoop op een toekomcnd lceven , bet ge.
not van alle de vermaaken der Wereld? Niets anders,
dan eene kortftondige verftrooijing, die zyne aandagt
voor eenige oogenblikken aftrekt van bet gezigt zyner
elende, en die, na bet genot, in zynen geest, vergeleken met bet akelige Niet, waar been by, wicns hoop alIcca
(*) Row . VU . 24, 2,5 .
11 h 4.
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Teen in dit leeven is, voortylt, alleen ftrekken kan, om
hem dat Niet des to akeliger to doen voorkomen . Voor
zulk een mensch zyn alle de vermaaken niets anders,
dan zy voor eenen gevangenen zyn, die binnen weinige
dagen de uitvoering van zyn doodvonnis verwagt . Maar
de mensch, die een beter leeven to gemoet ziet, by
welken die hoop de beweegveer zyner handelingen is ;
deze, de vermaaken, niet als kortftondige, ras voorbygaande, en dus ydele geneugten, maar als voorboden,
als voorbereidfelen, van eeuwigduurige, beftendige, en
dus wezenlyke geneugten befchouwende, geniet onemdig meer . Wanneer zulk een mensch de natuur in haare
heerlykheid befchouwt, denkt by aan de heerlykheid der
nieuwe en volmaakte hemelen en aarde, die by verwagt .
Wanneer de welluidendheid van zang en fpel zyne ooren
ftreelt, denkt by aan de gezangen der Engelen , waar in
by eens hoopt to deelen . Wanneer by zyne verftandlyke vermogens volmaakt, en van kennis tot kennis komt,
befchouwt by die kennis als eenen werklyken aanvang
van die uitgebreide kennis , tot dewelke by komen zal ,
wanneer wat ten deele was to niet gedaan zal wezen, en
by God zien zal gelyk by is . Wanneer by, eindelyk,
zynen zeedlyken aandoemnpn den teugel viert, en het
geluk rondom zig verfpreidt, denkt 'by aan die kringen
-van volzaligen, welken niets dan geluk kennen . Wie,
die deze hoop heeft, zoude zig niec verblyden ; wie niet
ten alien tyde blyde zyn ? Zulk eene hoop, zulke voorftellingen, zyn in haar zelven loutere voorftellingen van
vreugde .
Wanneer 'c gemoed, door felle driften ontroerd, voornl, wanneer bet door droefheid en ongenoegen nederge.
flagen is, kan bet, gelyk wy reeds aanmerkten, geen
genot van bet goede, van de vermaaken hebben . In zulk
cen geval is de aandagt, zo niet geheel op bet kwellend
voorwerp gevestigd, ten minften verdeeld . Het genot
s ord elk oogenblik afgebroken door het tusfchenkomend
denkbeeld van het kwellend ongenoegen .
Men befchouwe Maar den onvergenoegden, den bedroefden, in den gemeenen omgang. Met hoe weinig
aandoening deelt by in de vermaaken der anderen! Maar
hoe volle~iig is het genot van den blygeestigen !
.fl etc , hoe zyn zy to beklaagen , die onvoldaan zyn over
zig &eivcn, cnn onverrgcroeg net hunnen ftaat in de wereld !
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reld ! Wat waar genoegen is 'er voor hun to vinden !
Maar ook, wat denkbeeld moet men van den Godsdienst
van zulke lieden maaken, die, misnoegd met de fchikkingen der oneindige Wysheid, niets dan onvolmaaktheden
en wanorder in de wereld zien, en zig verongelykt agten
door de eeuwige Regtvaardigheid ? Helaas ! indien 'er
geen waare Godsdienst zonder blydfchap zyn kan, wat
Godsdienst hebben dan zulke menfchen ?
Doch bier uit moeten anderen geene nadeelige en mistroostige gevolgen omtrenc hunnen Godsdienst trekken .
Een even blygeestig gemoed is niet alien gegeeven . Zulken dan, die koelzinnig van geftel, met weinig aandoening
gevoelen, moecen niet vrezen,dat zy God niet lief hebben, m dat zy geene groote maat van blydfchapgevoelen . Even gelyk in andere dingen de eene mensch flerker door vreugde of droefheid aangedaan wordt dan
de andere ; fchoon de eerfte een diet minder groot en
duidlyk bezef hebbe van de redenen tot vreugde of tot
droefheid ; zo is de een meer vatbaar voor fterke aandoeningen van blydfchap, dan de ander, op het befchouwen der voordeelen en belofcer, van den Godsdienst, al
is de overtuiging van deszelfs heilrykheid en beminlykheid niec flerker dan by den anderen . Ondertusfchen is
bet egter een grooc voordeel, een tot vrolykheid genegen geftel ontvangen to hebben ; een voordeel, dat de
mensch bet leeven in allerlei opzigten grootlyks veraangenaamt . Maar dit is een gefchenk van de natuur,
of liever van de wyze Voorzienigheid ; en de opregte
Godvrugtige mensch heeft grond van to hoopen , dat dic
gvbrek in een ander leeven, wanneer wy andere zincuigen
hebben zullen, door eene grootere gevoeligheid vergoed
zal worden .
Wy cindigen met aantemerken , dat de beste weg , om
voor den Godsdiensc vrienden to winnen, is, denzelven
als allerbeminlykst , als eerie onuitputbaare bronwel van
blydfchap, voor to ttellen, alle naargeestigheid daar van
uittefluiten, en de Godzaligheid of to fchiideren, als hebbende de beloften van dit en van het toekomende leeven .
0. 0.
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VERHAAL VAN EENE ZONDERLINGE BELEMMEkING IN D1
IIDEMIIAALING ; uENEFFENS BEN VERSLAG VAN HET
(;BEN MEN BY DE ONTLEEDING ONTDEKT HEEFT .

Door

S . II . JACKSON,

Geneesheer to Londen .

(Medical Commentaries, Vol . VI.

Part. II .)

K . een gehuwde Vrouw, van
Jaaren, wierd den
2den April in het Koninglyke Hospitaal to Edinburg
Jgcbragt
. De Lyderesfe had drie jaaren to vooren een
42

moeijelyke ademhaaling gekreegcn, vergezeld met eon
pyn in den omtrek van de Maag en de linker zyde, onmiddelyk onder de kcrte Ribben : dit ongemak duurde
drie maanden Lang, als wanneer het onder hot gebruik
van geneesmiddelen verdween .
De Lyderesfe bleef, tot omtrent een half jaar , voor
dat zy in 't Hospitaal kwam, volmaakt wel ; dock op
lien tyd ontdekte zy eene Aamborftigheid, welke trapswyze tocnam , en vergezeld was met eene drukking o}ntrent de prwcordia, dock zonder pyn in de linker zyde.
Deeze belette ademhaaling wierd, gcduurende tweemaanden, van tyd tot tyd, erger, waar by zig eindelyk nog
voegde eene agtereenvolgende opfl:ooting van winden uit
do Nlaag, welke cen fclirecuwend geluid maakten . Op
dicn tyd, toen zy in 't Hospitaal wierd toegelaaten, warcn de toevallen zeer hevig . Zy klaagde nu dikwils
over pynen, op onderfcheide plaatfen van de Thorax ;
dan in den omtrek van de Lever , of in dat gedeelte
van hot Diaphragma, 't welk met dezelve vereenigd is ;
byzonderlyk gevocide zy deezc pyn by het opftooten
(let winden, of wanneer zy eenige drukking op die plaats
Inaakte : zomwylen was de pyn in de linker zyde, en
wederom op andere tyden in den rug ; waarfchynlyk by
de aanhcgting van bet Diaphragina : ook had de Lyderesfe daarby zwaare hartkloppingen .
I-let opftooten van winden was zeer menigvuldig,
en verminderde gemeenlyk de dyfpnaa, 'er bleef egter,
eeni-en tyd na den aanval, eon aanval van ftikking to
rug .
By de ademhaaling was beftendig eon fchreeuwend geInid,
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luid, en wel bet meest, wanneer het opflooten der win .
den began . Alle ontfteltenisfen - belemmerden de fpraak,
en vermeerderden her opgeeven van winden : zy gevoelde eene vernaauwing in de Borst, en een t'zamentrek .
king in de Keel , voornaamentlyk wanneer zy zig bukte .
De Onderbuik was gefpannen, dog zonder eenige fiuctuatie, en geleek dus zeer veel naa eerie cympanites . -Haar aangezigt was gemeenlyk bloozende, en zy klaagde zomwylen over eene hitte in de Maag, en in de palmen der handen ; zy was dikwyls met Hoofdpyn ge .
kweld goweest, doch had nimmer eenige hyflerike Toevallen gehad : haar pots was fchielyker dan natuurlyk ; err
niet zelden 120 flagen in een minuut . De Tong was
zuiver, de Stocigang gemeenlyk traug : de Eetlust onge
ftadig,
, en de Dorst was net zeer groot : drie jaaren
geleeden, had zy eens de menfes ontdekkt . De eenig(te
oorzaak , waaraan de Lyderesfc naar ongemak t©efchreef,
was, dat zy in een zeer bedompd huis gewoond, en zeer
veel ongemak had uitgeflaan .
Na dat zy eenige weeken in bet Hospitaal was ge .
weest, en men haar niet alleen verfcheiden inaalen had
doen aderlaaten ; maar ook den X, ther en de China had
laacen gebruiken, verliec zy, in eenen merklyk beteren
ftaat, bet gemelde Hospitaal weder .
Het bloed, (op dat ik dit nog aanmerke,) was alcoos
met een dikke huid bedekt .
Twee a drie weeken daarna had ik gelegenheid, haar,
in haar eigen wooning, to zien, en vond haar in eenen
zeer flegten toeftand, zynde de bovengenoemde ongemakkan in eenen nog veel heviger graad wederom gekomen . De ademhaaling was toen de volgende .
By de inademing gevoelde zy in bet voori'te gedeelte
der nek cenen tegentland aan het indringen der lugt,
en men hoorde , ter zclver tyd, cen onaangenaani
fchreeuwend geluid, waarvan men bezwaariyk eenige
befchryving kan geeven : daarenboven gevoeldc de L vderesfe, by de inademing, een uitzetting, of opzwel}ing van de Ma?g, 't welt: zeer aanmerklyk was, wan .
peer zy geen Keurslyf aan had .
Wanneer de inademing hyna gefchied was, konde
zy verftaanbaare woordca uitbrcngen, hoewel voor
zeer korcen tyd , doordien zy, by de daarop volgende
uitadecning, een groote mcnigte winden, Wit de Maag
op.
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opgaf. Zy bemerkte geene opftyging van winden, uit
de darmen, niettegenfaande de Buik opgezet was .
Vermits de aderlaatingen to vooren van dienst wareh
geweest, en de Lyderesfe zeif daarna verlangende was,
zo liet ik haar twaalf oncen bloed, op den arm, aftappen, 't welk egter weinig verligting aanbragt, en gevoiglyk ook niet herhaald werd . Zy nam, geduurende een week, menigvuldige dofes van een gelyke
hoeveelheid Laud. Liquid . en Sp . Corn . Cerv . doch zonder minfte verbetering, niettegenftaande het een foort
van ongevoeligheid veroorzaakte. Spaanfche Vliegen
wierden, met denzelfden uitflag, op de Maag gelegd .
Naa dat alle deeze middelen vrugteloos waren gebezigd, hegon ik to vermoeden, dat 'er een gebrek in de
organen zelve plaats had, en twvfelde,uit then hoofde,
dat ik de Lyderesfe cenige verligtirg zoude kunten aanbrengen . Baare kragten begonnen oogfchynlyk to verminderen : zy konde, uit hoofde van de moeijelyke
adenihaaling, niet flaapen, en flierf binnen weinig dagen,
gantsch uitgeteerd .
Ik kreeg gelegehheid, het Ligchaam to openers, en
vond de organen , tot de refpiratie behoorende, in den
volgenden toeftand .
De opening van, en de pasfage door, de Larynx,
beneden deszelfs ventriculi, of holligheden, waren zo
tegennatuurlyk vernauwd, dat 'er flegts een fmalle
fpleet open was, en waardoor men met veel moeite een
Engelfehe Schelling konde brengen .
Deeze vernauwing fcheen alleen door de verdikking
van de mcmbrana, welke de Larynx bekleed , veroorzaakt
to zyn, zynde dezelve zo fterk, dat ik veel kragt mocste aanwenden, om de punt van de vinger door de bovengemelde fpleet to brengen . De randen van de ventriculi waren ook dikker als natuurlyk, en geene der Spicren, die tot deszelfs beweeging dienden, kondcn duidc1vk onderkend worden .
De trochcea was natuurlyk, maar de Longen waren geheel t'zamen gevallen en zonder lugt, bevattende al .
lcen een weinig lymphatik vogt ; zo dat deszelfs omtrek
rnerklyk minder, en dus de thorax voor een groot gcdeelre ledig was . De bovenfte oppervlaktc van bet
Diaphragma was een weinig ontitoken, voornamentlyk
ter plaatie waar het zig met het mediastinum vereenigt .
De
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De glandula thyroidea was ook aanmerkelyk grooter dan
natuurlyk, zynde verdeeld in twee Kwabben, waarvan
op ieder zyde van de trochea zich een beyond. Daar
wzs, voor 't overige, geen token van ontfteeking, nog
in de Larynx, en glandula thyroidea, nog in de trochea.
BESCHRYVING VAN EEN WEItKTUIG , CESCHIKT OM DE
SCHEPEN OP ERNE NIEtTWE WYZE TE STUUREN,DATHIE-OMTRENT VEEL VOORDEELS SCHYNT TE BELOOVEN .

Myn Heeren !
„ Meermaelen de vryheid genomen hebbende, UEdn .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„
•
•
•
•
•
•

eene of andere verbetering van in gebruik zynde Werktuigen, door onze vernuftige Nahuuren uitgedagt, mede to deelen, in hoope dat dezelve, inuw
veel geleezen wordend Maendwerk geplaetst , de oplettendheid der Natie mogte gaende maeken, om zodanige voorgeftelde verbeteringen to onderzoeken, en,
in gevallen van goedkeuring, over to neemen ; waeg
ik het anderwerf UEdn . een ftukje van die natuur to
zenden . Het behelst eene nieuwe vinding, betreffen .
de het ftuuren der Schepen, medegedeeld in the Gentleman 's Magazine, for September 1779. Een zeer kundig Scheepsbouwer heeft my betuigd, dat by 'er zeer
goede gedagten van had, en de proeve van dit Werktuig eenen ieder gerust zou durven aenraeden . Dit
heeft my genoopt het Engelfche berigt in 't Nederduitsch over to brengen, en myne vertaeling UEdn .
onder 't oog to laeten komen, met verzoek, om dezelve, ten algemeenen nutte , in uw Maendwerk to
plaetzen ; to meer, daer deeze uitvinding, door ieder
Eigenaer of Reeder van Schepen, ter proefneeminge, ligtlyk werkftellig gemaekt kan worden ."
Ik hebhe de Eere to zyn met veel agting

Myn Heeren !
Rotterdam, 24 . ,7anuary, , I78o.

UEDW . Dienaar
MECHANICUS .

De
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De gewoone wyze om Schepen to ftuuren zyn, tot
heden toe, aen zeer vecle ongemakken onderhevig geweest .
De roerpen of helmftok is, door deszelfs lengte, niet alleen hinderlyk, maer belet tevens de
Zeelieden in verfcheidc noodige verrigtingen ; voornamentlyk op Schepen of vaertuigen, daer dezelve ge .
plaetst is op het boven of half dek, alwaer de helft van
de rttimte 'er door word ingenoomen . Op groote Schepen word de roerpen op zig zelye nict voldoende geoordeeld, devvyl ftierreeps, blokken en taelies, als noodzaekelyke medehelpers daer by gevoegd worden . Op
Koopvaerdy Schepen is de conitapels kamer gemeenelyk
zoo opgevuld, dat de roerpen nauwlyks plaets heeft om
over en weder to konnen gaen ; en indien dezelve, by
eenig ongeluk , aen zyne ituurreeps of blokken fchade
bekomt, of gebrekkig word, dan is het Gene lastige en
moeielykei zaek andere inderzelver plaes cc lellen : ook
kan het verloop van tyd, tot de herftelling benoodigd,
dikwils gevaerlyk worden, en zeer nadeelige gevolgen
De plaets die de roerpen, met zyn ftuur .
hebben .
reeps, in de Konftapels kamer beflaet, is een verlies voor
den Koopman , uit hoofde van 't gemis der Vragt ; om
welke reden mer. gewoonlyk onderftaet dit vertrek,
%elfs tot groot gevaer, zo vol to ftuuwen als men durft.
)lit ongeval kotnt men door de, bier beoogde manier van
ftuusen voor ; de Koopman 13eeft als dan deezeplaets volkomen tot zyn -gebruik, zonder gevaer ; en 'de balken
onder het Kajuics dek zouden dan daerenboven konnen
onderftuc worded ; dat zelfs eene noodzaekelyke voorzorg voor gewapende Schepen is, om het gewigt van
hoe gefchut , 't geen gewoonlyk aldaer- het zwaerfte gevcierx1 word, ce konnen draegen . Voor Oorlogfchepen
is de roerpen, waer die ook geplaetst mag zyn, 't zy in
de Konftapels kamer , Kajuit , of op het dek, eene groote
belemmering ; en her geevenreedigde voordeel, door deszelfs verplaetzing verkreegen, zal ieder Zeernan ligt in
't oog vallen .
In hoe verre het werktuig, bier voorgedraegen, de
nu opgetelde ©tigemakken zal uic den weg ruimen, en
tot bet gemak zoo wel als tot de veiligheid van de bootsgezellen en hec Schip toebrengett , lacten wy verder
over
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over aen den Oordeclkundigen Zeeman . Wy kunnen des
aengaende alleen, als eene ioort van proefneeming, berigten, dat bet met goed gevolg gebruikt is, op een
Schip van 4:oo Vat, op de West - Jndien vaerende ; geduurende vier agtereenvolgende jaeren ; in welk tydsverloop dit Schip vyf Reizen gedaen, en menigen hevigen
.ftorm uitgeftaen heeft . Het zelve verloor zynemasten,
bet roer brak, gelyk ook de boegfpriet, zynde in de
Caribifche Eilanden, geduurende den Orcaen van 1776 .
Des nict tegenflaende is bet werktuig, zoo als bet 'er
in den aenvang op gefleld was, tot dit uur volmaekt en
in zyn geheel gebleeven, zonder ooit op eenig oogenblik gemist to hebben .
Dc Afbeeldingen i en 2 opde Plaet zullen een algemeen
denkbeeld van bet geheele werktuig geeven, dat maer
uit zeer weinig deelen beftaet . Schepen zyn onderfcheidentlyk gebouwd ; eenige hebben de agterfteven genoegzaem refit op en neder ; anderen aenmerkelyk agter overhellende ; bet fluurend werktuig is zoo ingerigt, dat bet
gelykerwyze op alle Schepen kan toegepasc worden .
In die welker agterfleven veel overhelt, en waer door
(nit then hoofde, of om andere redenen ,) de ruimte
agcer bet roer niet voldoende is voor den Cirkelboog,
om vry van de fleven to kunnen been en weder draeijen,
word (bet quadrant) de Cirkelboog B (Fig g.) gebruikt ; hebbende cc tanden aen de hinnen zyde van bet
boogftuk . Het word nedergelaeten op of over den kop
van bet roer, byna gelyk met den bovenkant van bet
gat voor de roerpen ( Fig . i . ) ; en daer ter plaetfe zeer
ftevig vastgewigt zynde, verftrekt hec zelve voor een
hoop of band aen den kop van 't roer .
De Cirkelboog is zoo gefteld , dat die een regthoek
met de agterfteven maekt, en een gelyk middelpunt met
bet roer hebbe .
Het rondfel (i) en de Spil (b)
zyn evenwydig aen de agterfteven geplaetst, en gemaekc
om op den Cirkelboog to werken , door bet Stuurrad
(a), geplaetst op bet boveneinde van de Spil, evenwydig aen bet vlak van den Cirkelboog, en omgedraeid door
den Roerganger . De mcerdere kragt aldus verkrecgen ,
hoven die van de roerpen , e nz . i s klaerblykelyk aen een
ieder , die ervaeren is in Wiskundigc rekeningen .
Alle ongemakken , ce verwagten door het ryzen van
het roer, zyn door bet zamenftel van ditwerkcuigvoor
ge.
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gekoomen . Gernerkt deSpil en bet Stuurrad juist even •
wydig zyn aen de agterfteven en gevolgelyk aen her roer,
en daer de Cirkelboog mede regthoekig aen her zelve
is, zoo gaet alles gemakkelyk op en neder tot aen her
uiterfte punt , dat bet roer met mogelykheid kan opryzen .
Her Raemwerk , dat de Spil onderfteunt, als bet op
her bovendek itaet, is zoo ingerigt, (als blykt uit de
Plaet Fig . i en 2,) dat 'er plaets gelaeten worde, indien t' eeniger tyd een roerpen nodig geagt word, om
daer onder gevoerd to konnen worden . En dezelfde voorzorg is gebruikc, als de Spil tusfchendeks ftaer ; om als
dan eene roerpen to kunnen voeren,'t zy in de Kajuit of
Konftapels kamer .
Volgens de oude manier van ftuuren met eene roerpen,
Stuurreer en en Stuurrad, word de werking van den Rocrganger ni t onmiddelyk aen 't roer medegedeeld ; dewyl
her touw, min of meer flap zynde, eerst fterk moet
aengehaeld zyn, voor dat 'er eenige uitwerking van de
roerpen kan verkreegen worden ; maer in dit werktuig is
de werking oogenbliklyk medegedeeld, zoo dra de Roerganger zyne hand 'er maer even aenflaet.
Door de werking van de roerpen word her roer van
de agterfteven afgefchooven ; en 'er is derhalven eene
drukking zoo wel op her zelve als op de vingerlingen en
roerhaeks ; maer de Cirkelboog en her Rondfel, zoo als
wy die geplaetst hebben, werken tot medehuip van alle ;
zynde als een ftutfel en onderfteuning voor her roer in alle
ftanden ; zy houden des de beweeging der roerhaeks in
de vingerlingen regt, gelyk, en regelmaetig ; en maeken
dus inderdaed een tweede en nog fterker verhand of
(panning .
Wanneer her werktuig voor her roer, en de Cirkelboog in de Kajuit geplaetst word, beflaet her zelve maer
2 of 3 voeten ruimte van her roer af ; zelfs in Schepen
van soo vat ; en naar evenredigheid minder in kleinder
Schepen .
Her kan netjes gemaekt worden, in de
gedaente van een Kajuits-Tafel ; en van her zelfde ge .
bruilc en gemak zyn , als eenige andere tafels .
Maer in Schepen daer de agterfteven weinig valt of byna
regtftandig is, zoo dat 'er ruimte genoeg zy agter her
roer, om den Cirkelboog A ;', Fig . 3.) met zyn rondfel
vry van de fteven to ftellen , beflaet her zeer weinig
plaets.

I
c

\,ui

I I ! I I I I I I! ?iiiliiliiilllili I I

IlIiiiUSimi I

j

pilljiiJim!lIijiIlijHti!

::

.

+\""uct.

\1

·',!Uili@i1It!!ilijijlilil.ilih!ji!!HIliillliiWil

(//IV

. -LAkf'>-('i'l..
/

OM SCHFPEN TE STUUREN .

463

plaets . En men kan den nelleclen toeftel, op de eene of
anucre wyze, op alle Schepen plaetzen, na eene voorafaende waerfcllouwing van twaelf of veertien dawn,
to zeer geringe kosten ; die de gecc'}rojeerden denken,
dat in eene refs ten voile goed gemaekt zullen zyn .
OVERWYZINGEN NAER DE PLAET .

Vertoont bet ( Quadrant) of den Cirkelboog, geplaetst
met zyn boogftuk agter her roer .
Fig. 2 . den Cirkelboog, met zyn boogftuk, voor bet roer .
a. bet Stuurrad, bet welk bier vlak of horizontael werkt .
b . d e Spit .
c. d . e . f bet Ra em .
,g . de Wyzer, en n, n, de kleine fchyfjes, daer de tou .
wen overloopen , die den wyzer beweegen of beftieren ;
deze Wyzer die-nt om to zien, hoe en hoe veel bet roer
overgaet .
h . bet Quadrant of den Cirkelboog .
i . bet Rondfel .
k. den kop van 't Roer .
1. her gat voor de Roerpetl .
inL de plaets voor de Pan of Pot van de Spit.
Fig. 3 . Vertoont bet Werktuig van ter zyde, en deszelfs onderfcheiden gedeelten .
A. den Cirkelboog ; met zyne tanden, op den buitenkant
van bet boogftak .
B. den Cirkelboog, met zyne tanden, van binnen in bet
boogftuk .
C . de Pan of Pot voor de Spit .
D . het Stopftuk voor de Pot .
E . de Wig, of Scbuyf, om de Pot vast to zetteu .
17.
bet ROOM .
G . de Spit .
Op deeze nanier eene klaere bcfchryving van dit werktuig gegecv :n hcbbende, wyzen wy verder (lie geenen,
welken 'er meer onmiddelyk belang in mogten hebben,
nacr de gcotoijecrden , de Heeren) JOLLY en BEATTY, in
Bifhopsgatefr•eet, re London ; alwaer modellen van heczelve to zien zyn, en voldoening op iedere byzonderheid
daer toe bctrekkelyk vcrkrcegen kan worden .
VER.
11 . DEEL . AIEN6ELW' vo . I I .
Ii
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VERHAAL VAN HET DEERLYK LOT EENE EUROPISCHE CARAVANS, OP DE LANDENCTE VAN SUEZ, OP DEN 16
JUNY DES JAARS 1779, OVERGEKOMEN ; EN 'T GEEN
DEN DEER DE ST . 1,ERMAIN, DAAR BY BEJEGENDE .

(Uit cen Brief van

Part's,

gedagtekend 8 Feb. 1780 .)

G .hcel

Europa nam deel in het
fche Cara»'ne, in de woestyne

ongeluk, eene Europivan Egypte, den zesticiadcn van J .any, des jongst afYcioopen Ja,,rs , ovcrgekon .en : fcho,-'n wy Cs geen )-cc ;t befchcid ontvingen,
dan niCC de ' ,, nl, oujst van ~'cn r1CCr DE ST . GERMAIN, to
Part's, die allcen, door cen nauwlyl :s geloofbaar geluk,
bet elendigst lot, 't welk immer een Reiziger trof, ontkwaln .
D e Heer DE ST . CERMAIN, en zyn Broeder, de Heer
DE CHILLY, de een Bevelhebber to Daka, en de ander
Bevclhebber to Ca fmhazar, twee gewigtige fa(Horyen op
Bengale, door de Engelfchen krygsgevan enen gemaakc,
kreegen, op hun woord van eer, verlof om na Frankryk
to gaan : en geen Schip vindende, om hun, over de
Kaap der Goede Hoope, na Europa, to vocren, trader. zy
aan boord van een Deensch Schip, om na Suez, in de
Roode Zee to zeilen, in hoope, dat zy ge ;naklvk de
landcngte, welke die Zee van de Middellandfche Zee affcheidt, zouden overtrekken, en zich dan to Alexandria
na Marfeille to Scheep begeeven .
Naa eene gevaarlyke reize, kwamen zy, den vier . en
twintigi en van May, des Jaai s 1779, to Suez, met
verfcheide Engelfchen en Franfehen, die als Reizigers met
bet zelfde Schip vocren . Zy waren niet geland , of de
Deenfche Kapitein fchreef aan de Franfche Kooplieden to
Cairo, dat zv eene Caravane zouden bezorgen, dat is,
de noodige Karneelen otn de Koopmanfchappen uit het
Schip, op verfcheide milliocnen gcwaardeeri, over to
voeren .
Fgypte words geregccrd, of licvcr, vcrdirukt, door
zestien Beys, of 1Iccren . De Porte hecfc 'er mats dan
eene enkele fchaduw van gczag, wear made cen
bekleed is, dicn de Beys als can gcvangencn in het kastcel van Cairo opgcaoocc,n houden . Dewyl MLRAT-1.EY,
do
BacJ
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magtigfle
deezer
zestien
Dwingelanden
de
, afwcezig
was, HASLEM BEY, een zyner Broederen beoorlogende,
vervoegde men zich tot IBRAHIM-rr:Y : by beloofde alle
befcherming to zullen verleenen, zyn eigen yolk en kameelen aanbiedende, om de goedcren over to vocren .
Deeze voorflag wend, zonder den minflen twyfel, aangenomcn : maar ongelukkig deedt de rykheid der Caravane, door zyne gierigheid nog vcrre hoven de waurde
gefchat, in hem de begeerte ontftaan om ze to plunderen : ten then einde beraamde by met de Arabieren van
fort, (wegens hunne wreedheid enplunderzugt berugt,)
cene allerfnoodfte zamenzweering .
De karneelcn gingen den vyftienden van Juny van Suez .
De Rcizigers vertrokken 's avonds ten zes uuren ; de
nagt lisp, zonder cenig ongeval , ten einde ; doch, met
bet aanbreeken van den da we -.- d de Caravane in 't Chidden eener engte, door twee ketens van bergen gevormd,
omzet van omtrent twaalf honderd Arabieren . Zy fchooten eerst drie keeren , en vielen daar op met de fahel in
de vuist op de Europeaanen, die de Caravane vergezelden ;
deeze werden verilrooid, gevangen genomen, van alles,
toc bet hei.Id toe, 'uitgefehud, en dus naakc de woestyn
ingedrecven . De Kameeldryvers wendden, op het eerfte
fchot, ongetwyfeld llet afgcfprooke teken, hunne kameelen om, en dreeven ze zelve, niet zonder eenigen
wederftand, maar met drift, in de Stad Tort, aan de
Arabieren toebehoorende, naa vier dagen onder de wallen van Suez doorgebragt to hebben.
De Europeaanen, vcrminkt, uitgefehud, en nog vervolgd door de Roovers, verdeelden zich, by Coeval, in
twee partven . De cent floc- den weg na Suez op, welke Stad flcgcs acht mylen van daar lag ; de andere, beitaande uit de Perfoonen, die in den voortocht geweest
waren , konden door de Arabieren niet been breeken, om
Suez to befeiken, zy zetten koers na Cairo, twee- en
tw ntig mylen van daar ; doch zy moesten, om de wreede hand der Arabieren to ontgaan , omwegen neemen ,
die den weg zeer veel langer maakten . Ongelukkig bevonden zich de Heeren DE ST . GERMAIN, en DE CHILLY,
under deezen hoop : dezelve beflondc, behalven hun, uit
cen Neger, hun toebehoorende, (de andere waren den
weg na Suez opgegaan,) uic de Heeren BARRINGTON en
lrN$INS, Engelfclren, uit VENDELwELIftN, Kapitein van
J i 2
bet
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bet Deenfche Schip , uit een Armenier, PAULUS geheet m ,
de Tolk van 't Schip, en uit twee bedelcnde Arabieren,
in 't geheel negen Perfoonen .
'c Is onmogelyk eerie voldoende befchryving to geeven
van de fchriklyke pynigingen en, doodlyke ang(ten, under welken acht deezer ongelukkige VI ugtelingen bezweeken, en die de Heer DE ST . GERMAIN niec dan wonderdaadig ontkwam .
Op den geheelen aardbol is geen brandender lugtftreek
dan de woestyne van Egypte : de wind, die 'er waait,
is als een vertecrend vuur, nooit valt 'er regen ; geen
drup waters is 'er to krygen ; in de uitgeftrektheid van
dertig mylen groeit geen plant ; en het zand, bykans
gloeiend, door de fchroeiende hitte der zonne, is doormengd met kleine hoekige keifteentjes, die door het vel
been booren, en als glas in de huid gaan : de nagten val .
len, in deeze ftreeken, zo koud als de dagen heet, en
wanneer een Mensch de fmoorende heete dampen des
daags ontworfteld is, kan hy, zonder welgedckt to zyn,
de fnerpende koude des nagts bykans nict wederftaan .
't Was in deeze jammerlyke woestyn, dat de 11cer DE
ST . GERMAIN, met zyne ongelukkige Togtgenooten , drie
dagen en vier nagten, tegcn allc de verfchriklykheden
des doods, moest worftelen, zonder eeten of drinken,
verdroogd van dorst, gefchroeid door de zon, volilrekc
naakt , blootgefteld aan de beeten van vliegen en infeEten,
welker fteeken alle verbeelding van pyn to boven gaat ;
twintigmaal in een uur van vermoeienis nedervallende,
en weder opftaande, door de finert die de fteekende
keifteentjes allerwegen in het lichaarn verwekten : dikwyls op handen en voeten voortkruipende ; en ten Marfen geheel afgemat, tls met een geheele zweer over 't
lichaam, dat niets dan vel en been was, kwam hy, al
zyn eigen water opgedronken hebbende, met verfchroeide tong en lippen , beneveld van gezigt, doof aan 't gehoor, en buiten ftaat om to fpreeken, verfcheide kecrcn
door een geweldige koorts en vlaagen van krankhoofdigheid, van beroerte en flaapzugt, aangevallen, wonderdaadig by bet Landverblyf der Beys nict verre van Cairo . Het drukkendst van alle zyne rampfpoeden, het
wreedfte van alle zyne pynigingen, dat hem meermaalen deeds wenfchen om den dood, tegen welken by
worftelde, was, dat by alle zyne Togtgenooten zag
fuee.
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fneeven . De Heer BARRINGTON was het eerfte flachtof
fer . De Heeren JENKINS en VENDELWELDEN volgden ;
de Neger, de Armenifche Tolk, en een der bedelende Arabieren , fchoon fterk en aan de hette der Lugtftreeke gewoon, fneuvelden als de rest . Dan het treffendst van
alle de akelige tooncelen voor den Heer DE ST . GERMAIN
was, en geen aandoenlyk hart kan het zich zonder killen fchrik vertegenwzoordigen, dat by zyn Broeder aanfchouwde, afgemat, door hette en dorst geprangd, op
twee- en twintig plaatzen door Gene fabel gewond, hens
fmeekende, dat by hem zou verlaaten, om voor zyne
eigene veilighcid to zorgen ; in het uiterfte gebragt, oni
deezen voor zyne oogen to zien fterven, of hem in de
woestyn to laaten, en de weinige kragten, hem nog
overgebleeven, to gebruiken, om hem, waar 't mogelyk, cenigen byftand toe to fchikken . -- Hy koos
het laatfte . De veelvuldig uitgeftaane moeilykheden deeden hun hoopen , dat zy welhaast een einde aan hunne
elenden zouden zien . Het gezigt van zyns Broeders
gevaar deedt hem zy ne kragten verdubbelen ; doch al
zyn zorg was vrugtloos . Zy waren op eenen nog to
grooten afftand van Cairo, en het yolk van den Bey, 't
welk by hadc overgehaald, om in de woestyn to gaan,
en zyn Broeder, met den bedelenden Arabier, op to
zoeken, kon geen van beiden vinden ; en troffen alleen
de lyken aan der andere Europeaanen . En de Heer DI:
CHILLY werd, of het flachtoffer van de veelvuldige pynen, die by moest uitftaan, of by werd in flaverny weg
gevoerd, indien by nog zo gelukkig geweest is , dat eenige Arabieren zyn leeven gcfpaard hebben .
De Heer DE ST . CERMAIN dus alle zyne Reisgenooten,
behalven deeze twee, hebb_nde zien fterven, bereikte
cindelyk, alleen, naakt, en op den oever des doods,
bet landverblyf van den Bey . De byftand , hem daar be .
toond, ftuitte den voortgang der ongefteltenisfen, die
hem hadden aangegreepen ; en naa dat by to Cairo in de
wyk der Franken gebragt was, hadt by zyn leeven to
danken aan de kunde van den Heer GRASSE, een Fransch
Geneesheer, en de pryswaardige zorge van de Heeren
:\IAGALON en OLIVE, Kooplieden van Marfeille, die hem
in hun huis namen .
De Franfchen waren de eenigften niet, die toonden medelyden to hcbben met zyne ongelukken . Verfcheide
Ii 3
Ert-
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Engelfchen, die met hem van Ben gale na S~lez 7cildcn, en
inzonderheid de Heer Ross, die in de Engelfche Factory
bet bevel voerde, terwyl by in de F,anfu'ie hot bewind
halt, gaven hem do doorflaandftc blyken van hunne
deelneeming in zyn lot . Veel mocitc hadt hy, om de
aanbicdingen van allcrlei aart , hem gedaln, of to flaan
daar by verkoos zich aan de Eranfclie Kooplieden to Cairo
to houden .
De Heer DE ST. GERMAIN, gelukkig herfleld zynde,
beproefde, maar to vergeefsch , alle middelen om we_
dergifte ce krygen van omtrent 300,000 Livres aan gocderen en koopmanfchappen, dic hem in de Caravane toe,
behoorden : doch in hot verlies zyner goederen mocst
by zich troosten met de gedagten, dat by het geluk
hadt van , op eenmaal, alle dreigende doodsgevaaren ontkomen to weezen : blootgcfteld aan honger, dorst, brandende hette over dag, verftyvende koude by nagt, onverbeeldelyke vermoeienis , bet fteeken der infcden , hcc
vuur en zwaard der Arabieren, de fmert van hat zien
fneeven zyner Togtgenootcn, de onmogelykheid om
zyn Brooder to hulp to komen, en eindelyk, ann Bane
langduurige en gevaarlyke ziekte, bet gevoig van alle die
uitgcftaane elenden !
Men leere uit dit fchriklyk voorval, alzins waardig
befchreeven en in de gedagtenis bewaard to worden, als
een fchildery opleverende van de grootfte gevaaren, wel .
~e een Reiziger kan ondergaan, hoc men, in het doortrekken der Landengte van Suez, bed,. gt moet weezen,
en op de wreedheid der Arabieren, en op de trouwloosheid der Beys, die Egypte dwinglandisch behecrfchcn .
DE

WANDELING .

fchoonheid van dozen avondftond wenkt my, o n
hot centoonig gewocl der Stad to veriaten , en, buiten den kreits harer muuren , cone frisfche lucht in to
ademen . Ik fpocde my naar buiten ; nog weinig
tyds , en de Zon zal zich in het zouc verliezen . --_,
6 Weik een kalmte, welk cen ftilte is hicr rond(im my!
Werwaarts ik mync oogen wende, zie ik verrukkendc
Tafreclen . Aan do cone zyde zic ik cone verbazende
watcrrnimte, welker oppcrvlakte Been rimpeltje vertoont
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toont ; hier en daar een fcheepje , dat zich beweegloos in
den vloed fpiegelt . Aan den anderen kant zie ik ecn bekoorlyk landfchap . Hier laat zich de nedrige woning
eens vlytigen landmans befchouwen . Ginds verheft zicll
boven de , toppen der olmen cen flatige toren, wiens
grootsheid 't vermogen van zynen bezitter vertoont .
Hier voor my, op deze velden, liggen de overvloedgevende Koeien, en groeten den ondergaanden dag
met een heesch geloci . - Agtcr my om , -- maar
ik zal my op deze hoogtc nedcrzetten, ik kon my geen
fchooner plaats ter verkwikkinge verkiczen . - Agter
my zie ik de, door de nederdalende Zon, vergulde hoogr
ten der Stad . Hoe heerlyk werkt hot licht op dien kant
van hot verfchiet ! --- Nooit zie ik u in myne eenzame
wandelingen, o myne Moederftad! of ik denk aan then
luistervollen dag, op welken ik de banier der vryheid
van uwe Poort zag waaien . Aandoenlyke dag, uw
gedagtenisfe verlevendigt nog altoos in myne ziele dat
tedere gevoel van vreugde en dankbaarheid, dat uw aan .
zyn my deed ervaren . 13eur vry uw hoofd ftoutmoedig ten golven uit, 6 Vlisfingen ! gy waart hot, die
den eerften (teen aan hot fondament der vryheid gelegt
hebt. Gy waart het, die, door ddnen fchoot, de kluisters der dwingelandye verbrolcen , het Geweld buiten
gedreven, en den fchrik onder uwe vyanden verfpreid
hebt . - Bat hot u beftendig welga3, 6 Vlisfingen ! Pat de dapperheid eeuwig binnen uwe muuren woone!
Maar zacht wat hour ik? 'Er klimt een
gezang uic de lage woninge, die aan den voet van dit
Duin ligt . Hot is deftem van Pius, den braven
f,andrnan . Grys geworden onder een geftadigen akkerbouw, geniet by nu cen gerusten en kommerlozen ou .
derdom .
Thans zit by voor de deur zyner butte
en zingt, terwyl zyn ziel al de kragt van zyn gez_ing
gevoelt ;
Cy geeft, dat de uitgang van den morgen (*)
en van den Avond juich :
En dat men u, voor al uw zorgen,
ootmoedig dank betuig
O Ps . 65 .

a 17-0
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Wel verre van door hot voordordeel beneveld to zyn,
Melt zyne verftandige Godsvrugt doze gezangen verre
boven de laffe rymelary van den ouden Datheen . Zyn
verftaAd leert hens , dat cenvouwigheid nimmer laagheid
zyn kan ; dat de verhevenfte liederen, door het vernuft
der ftervclingen voortgebragt, immer to laag zyn om den
lof der Godhead to voldingen . --- 6 Pius! dagtenalle
Landlieden zoo als gy denkt, en had het vooroordeel
minder vermogen op de harten der menfchen ; hoe veele
zaligheden zouden zich dan ontdekken, die nu der maatLeef gerust brave man
fchappije onbekend zyn !
linaak de genoegens der deugd en die van den Godsdienst !
en, zoo hot vergenoegen immer op onzen aardbol in
vollen nadruk kan woonen , uwe nedrige hut is een aaiDgenamer verblyf voor die dogter des Hemels, dan hoe
rrusteloos Paleis van een' Koning.
Maar
daar daalt, ja, daar daalt zy, de alkoestrende Zon . Ik
Met
zie flegts de helft meer van heuren omtrek .
welk eene majefteit verdwynt zy van uit onze oogen !
zie, daar in hoc westen die vlammende woll :jes ! ziedien
gloenden zigteinder !
Zulk een pragtige vcrtooniog kan aan onze verbeeldinge con flaauw Tafi eel fchet,
fen, van den luiscer der onzichtbare waereld, van hec
8 Hoe liecrlyk moet
Paleis dcs ongefchapenen .
bet bovenmaanfche zyn ! hoe glansryk het g¢west van
Daar is zy verdweeuen, do zon
den Hemel!
We weec, hoe reeds de natuur, aan de andere zydevan
onzen aardbol, haar toejuicht! op heure komfte toch,
flemc hoc ganfche gefchapendom een eenparig loflied aan,
Welk een vuurkloot verheft zich ginds over de
't Is de Maan . Met welk eene faille ftatigS cad `~
heid treedt zy to voorfchyn ; zy fchynt met hour geleencl
licht den gloed der Zonne to trotfcn .
hoe feestlyk
word alles rondotn my! de allengskens hooger klimmendo
main verzilvert do glazen der lusthuizen, die zich hier
en daar opdoen . Ginds lacht zy door het gebootnte, ter .
wyl de fchaduwen op den grond met heur fchynfel fpelon . Hier zie ik let hoogfel van een fomber licht,
dat trap voor trap afdeinst, tot hoc zich in het diepe
verliest .
Hoe onbeftendig is alles ! hoe fchielyk
worden de tooneelen afgewisfeld !
ten oogenblik,
en ik zag do Vorstinne des daags ; eon oogenblik en hare
Xuster voerr reeds he gebied over dit halfrond,
Nic, t
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Niets toch, in de zichtbare waereld, niets, of het
draagt ook het zegelmerk der onbeftendigheid .
Wie der ftervelingen kan op een beftendig lot roemen?
cen rusteloos gety, een geftadige ebbe en vloed van
vreugde en droefheid doet zich op aan onze oogen, doet
zich op aan ons hart . Nu lacht cens de zon der voorfpoed, maar zie daar de lucht ylings betrokken, en wy
bevinden ons in een dikke donkerheid .
Gelukkig 1
wiens ziel, niet verhard als een teen, maar gefchikt is
om zich naar alles to buigen . Word by door de hand
des geluks geftreeld , by is dankbaar en blyft nederig .
Stormt hec ongeluk over hem ; by onderwerpt zich aan den
wil der Voorzienigheid . Hoe zyn lot hem flingere, by
blyfc altoos groot .
Geef my, goedgunftige He .
mel , altyd zulke heldhaftige begrippen to vormen !
Een waaragtige ondergefchiktheid aan de hand der al_
wyze Voorzienigheid geeft ons, in het drukkendfte on .
heil, een wezenlyken troost .
Ongevoelig ontglipt
my de tyd ; het gettarnte kleed des Hemels fchittert over
de gantfche landftreek. Welk een aandagt wekkende
ftilte heerscht hier !
De zagtkens rollende zee_
baren, over hec ftrand , vermeerderen dicn ftaatlyken indruk.
Hoe veel gevoelt myn ziel nu!
'c
Ontbreekt myn verftand aan woorden, om myne denkbeelden in een behoorlyke kragt uittedrukken .
Hoe gelukkig is hy, die, verre van 'c gewoel der fteden,
zyne dagen, op hec aangename land, als een zagte beek
mag zien been vlocien !
In den vroegen morgen,
zoude ik mynen lofzang met dien der geheele natuur,
aanheffen . Pet ftille ftatige boschje, der ernftigc overdenkinge gewyd, zou my vaak in de fchaduwe zyner
takken zien wandelci . En gy, voortreffelyke zoonen
der natuur, gy agtingwaardige Dichters, zoudt my menigmaal in die wandelingen verzellen ; want , fchoon do
natuur flegts ecne flaauwe ftraal van den Goddelyker,
gloed der Dichtkunde in mynen boezem fchoot ; zy gaf
Verhcvene ftervclin .
my eene gevoelige ziel .
gen I met dankbaarheid gedenk ik aan de oogenblikken ,
waarin uwe gezangen mynen geese, buiten zynen en-CI
airing, tot voor den throon der Godheid voerden .
i; xroote en reeds zalige vOET! alcoos zullen uwe gezangcn bronnen der vertroostinge zyn . Menigmaal Mom
myn ziel, op den klauk uwer Cyther, 'door de versaIi 5
zyn ..
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zende ruimten des uitfpanfels, tot in de gewesten des
met u, met honderd anderen uwer brave
Hells .
Kunstgenooten, zou zich myn geest in de eenzaamheid
Dikwyls zou de liefde eener heufche
verlustigen . •
en tedere gade, my de kreuk van den ernst uit het voorhoofd ftryken , de vrolykheid en bet genoegen uit myne
oogen doen fchitteren .
Ach! waart gy bet, 6
Fillis ! 6 deugdfaame I+ illis , die de hand des Hemels my
tot Echtgenoot toefchikte! dit zou myn geluk voltooiAch ! waart gy de myne,
jen .
voor Eeuwig de myne !
6~Hoe dikwyls zouden wy, by
het aanbreken des vroegen Lenteuclitends, boschwaard
gaan, om de natuur in hare ontwakinge cc verrasfen !
hoe zouden de toonen der gewiekte woudzangcren, eene
aangename weemoedigheid in onze zielen florten , en
ohs aanzetten, om, op eene_verhevener wyze, den Va .
der der Scheppinge hulde to bieden .
Ja, dierbare Fillis! ja, duizend zaligheden, allcen voor tedere en
aandoenelyke zielen cc fmaken, zouden wy genieten .
Ivlaar aoh! dit geluk is niec dan een bloot Tafreel van myne verbeeldinge, een herfenfchim, waarvan
ik 't beftaan nimmer zien zal!
Denaderende nacht
noopt my huiswaart tc keren, en deze plaatfe der ruste
to verlaten . Vaarwel , 6 bekoorlyk landfchap! uwe
fchoonheid hield myne ziel geboeid .
Ik verlaat
u ; doch in den ftillen nacht, als de ftervelingen in de
armen van den kragtherftellenden flaap zinken, zal ik aan u
en aan myne zielftreelende droomen gedenken . Dan zal
myn fill vertrek de gecuige zyn van her genoegen , dat ik
in uwe befchouwinge genoot .
Vaarwel, 6 bekoorelyk oord ! zoo de Vader der menfchen my ooit een verblyf op het geruste land geest, (Ian zullen al de vermo .
gens van mynen geest zich vereenigen, om uwe fchoonheden met de !terkfe verwen aftemalen!
37 9 0-

J . BELLAMI.

AAN-

AANMERKINGEN OVER BET DOEL DER DICHT$UITDE .

473

AANbMERKINGEN OVER BET DOEL DER DICIITKUNDE .
Poetry and Mu/ic as they of EE the
mind, by JAMES aFATTIE, L . L D Profesfor of :Moral
Philofophy and Logic in the Marechal C's1 ege and Uni .
vrrfity of Aberdeen.)

(Ontleend uit de Esfays on

regels van elke nurte Kunst kunnen in twee foorten
D everdeeld
worden . Deeze zyn nodig tot het bereiken

van bet Einde, 't geen de .Kunftenaar zich voortlelt, en
draagen da2rom den naam van Wezenlyke Re gels : terwyt
andere, die men Cier . of Kunst Regels hcet, alleen 1 1cunen op de handelwyze, gehouden door eenig groot Kunflenaar, dicn het de gewoonte geworden is na to volgen,
De laatffe kan men Iceren uit lesfen van dien Kunftenaar,
of door het befchouwen van zyne werktlukken ; de eertle
kunnen, volgens de beginzcls der Rede en der Wyslaegeerte, nagefpeurd worden .
Deeze twee foorten van Regelen , hoe verfchillende
ook , zyn dikwyls door Kunstregtende Schryvers ondereengemengd, zondcr eenigweezenlyk nadeel derKunfle,
of cenig groot ongemak voor den Kunftenaar of zynen
Leerling . Want hec gebeurt menigmaal, dat gewoonte
en Wysbegeerte overeenftemmen, en dat een Kunftenaar
de wet in zyne Kunst voorfchryft, welker beginzels zo
juist zyn, als zyn Werk zelve heerlyk . Dit is byzonder bet lot geweest der DICHTKUNDE . HOMERUS, dien
wy aanmerken als den Vader deezer Kunfle, om dat wy
toe geen ouder ons kunnen beroepen, hecfc, in het optlellen zyner twee Dichtftukken, een zcer uitvQerig cn nict
min redclyk plan gevolgd : en ARISTOTELES hadt, toen
by als Wysgecr over de Dichckunst fchrcef, nietameer
to doen , dan de beginzels deezer Stukken aan to wyzen . Wat die groote Oordeclkundige over dit onderwerp hceft nagelaaten , toont , dat men zich over Bo IIERUS, met min als Wvsgeer, dan als Dichter, moet
verwonderen : by bezat niec alleen eene verbaazend ftcrl:e verbeeldingskragt , en al bet vermo cn orn zich wonder wel uit to drukken ; maar tevcns een zeur beldonken
oordeel, 'c wc'k zich ecnedel Elude voorflelde, en tcf
fens in flaat was om de bcste middelen, ter bereiking van
slat Eindc, to kiezen .
E erie
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Eene Kunst, in deezer voege, op Rede fteunende,
kon niet misfen duurzaam to weezen . De eigenaartigheid
der vinding van HOMERus hebben de Geleerden, in alle
eeuwen, erkend : alle wezenlyke verbeteringen, welke
byzondere takken der Dichtkunde, zints zynen tyd,
ontvingen, fteunden op zyne beginzels ; en Dichters
die nimmer den naam van deezen Vader der Dichteren
hoorden noemen, wierden enkel door hun eigen gezond
Verftand aangezet, om dat zelfde pad, 't geen hy, op
lien eigenften inwendigen Leidsman afgaande, infloeg, to
betreeden . Van hier is de Dichtkunde, niettegenftaande
de oogfchynlyke los- en onbedwongenheid, volkomen
redelyk en regelmaatig, en niets kan ftrikter wysgeerig
zyn, dan dat gedeelte der Oordeelkunde behoort to
weezen, 't geen de algemeene kenmerken ontvouwt, die
Dichtkundige Opftellen van alle andere onderfcheiden .
Of myne volgende Aanmerkingen eenigermaate deeze
Stelling zullen regtvaardigen, laaL ik aan den Leezer
over. Ik bedoel in dezelve Been anderen lof, dan dat
ik eenvoudig gefprooken, en gemeenzaam onderweezert
heb : ik wraak alle wonderfpreukige denkbeelden en verfynde Theorien, die, in de daad, een grootsch vertooa
maaken, en met weinig moeite kunnen uitgedagt worden ;
doch geenzins ftrekken orn kennis to verfpreiden , of het
menschlyk veritand to verlichten : en die in frukken vatp
fmaak, waar over het Menschdom nu twee duizend jaaren bezig geweest is, zeer onvoeglyk fchynen .
Tot her opftellen dezer Aanmerkingen ben ik geko .
rnen, door een gefprek, nu eenige jaaren geleden, gehouden ; waar in ik de vryheid nam, om een gevoeletn
voor to ftellen , verfchillende van dat der overigen ; doclT
freunende, gelyk ik toen dagt, en nog denk, op debeste
gronden en de voldingenre redenen . Men beweerde tegen my, dat de Smaak grillig en de Oordeelkunde veranderlyk was ; dat de Regels der Dichtkunde, door ARrCTOTLLES voorgefchreeven, gegrond zynde op de handelwyze van SOPHOCLES en HOMERUS gehouden, niet toegepast moesten worden op de Dichtftukken van andere
Eeuwen en van andere Volken . lk frond dit toe, in zo
verre deeze Regels'alleen plaatslyk,en voor cen zekeren
tyd, gefchikt waren ; dock hield ftaande, dat vecle deezer Regelen, op de Natuur gegrond, onveranderlyk
de-
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dezelfde bleeven, en niet gefehonden konden worden,
zonder zulic eene onvoeglvkheid to hegaan, als , fchoon
door veelen over 't hoofd gezien, altoos het grootlle
gedeelte der Leezeren zou looten, en bet algemeen Einde der Dichterlyke opftellen dwarsbomen ; en dat bet
niet min ongerymd zou wezen voor een' Dichter, de
Weezenlyke Regels van zyne Kunst to overcreeden, en
zich zelven re regtvaardigen, door zich van de regtbank
van ARISTOTELES to beroepen, dan voor een Werktuigkundigen, een werktuig to vervaardigen, ftrydig metde
wetten der Beweeging, en zich to verontfchuldigen,
door het gezag van den Ridder NEWTON to wraaken .
Wanneer wy ftaande houden , dat elke Kunst , die iets
beduidt, een Einde moet bedoelen, herhaalen wy niets
meer dan een vanzelfs blykbaar voorftel : en, wanneer
wy zeggen, dat de Weezenlyke of onvermydelyke Regels eener Kunfte de zodanige zyn, die ftrekken ter bereiking van het Einde, 't welk de Kunftenaar zich voorftelt, herhaalen wy eene bepaaling, die alleen door vitlust kan betwist worden . Eer wy, derhalven iets, ten
opzigte van de Weezenlyke Regelen der Dicht - Kunfte,
kunnen bepaalen, moeten wy een denkbeeld vormen van
hec Einde, door dezelven bedoeld .
Het zal nauwlyks eenigen twyfel lyden, of het eene
Ende der Dichtkunte, by derzelver eerfte invoering, en
door alle tydperken haarer bevorderinge been, is geweesc
to BEHAAGEN en VERMAAK TI: VERSCHAFFEN . Indien de
Menfchen zich eerst daar van bedienden, om hunne aan_
bidding van hooger en onzigthaare Weezens uit te drukken, om hunne dankbaarheid aan de weldoeners van het
Menschdom, hunne bewondering van zedelyke, verftandelyke of lichaamelyke uitmuntenheid, of, in 't algemeen, hunne liefde tot het geen aangenaam is , in hunne eigene foort, of in andere deelen der Natuure, to
kunnen to geeven, moeten zy veronderfteld worden hun
best gedaan to hebben om hunne Gedichten behaagelyk to
maaken : dewyl zy, onverziens , onovereenkomftig zouden geweest zyn met de oorzaak die ze deedt gebooren
worden, en met de gevoelens, welke zy zogten op to
wekken . Of, indien wy met HORATIUS gelooven, dat
de Dichtkunst eerst gebruikt wierd als een voertuig, om
de beginzels van Staatsbeftuur en Befchaafdheid in de
ge-
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gemoederen der Wiidcn to brengen (*), zullen wy nod,
moeten toeilaan, dat Gene voornaa ;ne zaak in hot opflellen bcdoeid moct gcweust zyn, daar aan genoegzaa .
inc bekoorelykheid by to zetten, om het hart der anders
oplettende 'i'oehoorderen gevangen to neemen . In laa .
teren tyde heeft de rechtfchaapcn Dichter, fchoon by
in de keuze zyner Ston=e nimmer bet Nut uit hot oog
verloor, nogthans, door die fchikking aan zyne gedagten to geeven, (en het is die fchikking of vorm welke bet
Lichterlyk fciirvven voornaamlyk van alle andere fchryvers onderfchcidt ,) hot Behaagen van bet Menschd©m
vooinlamlyk bcdoeld . In de daad, wy kunnen niet begrypen, hoe de Menfchen, zonder dit to bcoogen, zich
ooit zouden hevlytigd hebben op Kuniten, zo wcinig
noodzaaklyk tot het leever. , en met dit alles zo mocie3yk als de Muzyk, de Schilderkunst en de Dichtkunde .
Vast gaat bet, dat een Dichtfluk, de gewigtigfte waar .
Iaeden behelzende, flegts koel zou oncvangen worden,
o1s bet ontbloot was van de bevalligheden der klanken ,
der winding, en der taale, alleen gefchikt om Vermaak
to gccven .
T1aar is hot Einde dcezer Kunfte nict, zo we] to On .
derwyzen als to Verrizaaken ? Vcrzen , die alleen vermaaken, zonder nut to wege to brengen , - wat zyn ze anlcrs dan klinkende beuzelingen? En, indien een Dichtf uk behaagde , en teffens , in flede van to verbeteren ,
-bet gemoed bedierf, zou bet dan niet molten aangemerkc
worden, als een vergifc, dubbel gevaarlyk en vcrfoeilyk
van wegen de aantrekkelyke hoedanigheden?
Dit
wiles is waarheid, en, nogthans, js Verrnaak to fchenken ongetwyfeld hot onmiddelyk doel van allc die kun .
flenaaryen , weike de Dichcwerken van alle andere Opftel(*) De eer van bet Menschdom befchaafd to hebben, wordc
door de Dichters aan de Dichtkonst toegeichree~'eu . HoreAT .
Art. Poet. vs 391 . ---- do Redenaars kennen d :e eere toe aan de
anderen
Redenkonst . Crceato de Orat . Lib. I . § 33 .
fchenken ze aan de Wysbegeeite . Cicezo de Orat . Lih . I . §. 36
37- en Tusc. 9ucest . Lib . V . § . 5 . Het is waarfchynlyk Gene zaak
trapswyze toegegaan, bet uitwerkzel van vei fcheide zamenwerhende oorzaahm, en eer vooitkomende uit gunftige toevallen, of
de byzondere fchikking des I-Ic neis, dan door de kunst en bettesntning der Menfc'. ;en.
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ftellen onderfcheidc, - van de zamenftemming der toonen, den maatklank, den bloemryken ftyl, de ingewikkcldc en met alle verfcheidenheid opgecierde fabel : want
ik geloof, men zal erkennen, dat eene eenvoudige Verhandeling, van alle deeze fchoonheden onvoorzien, meer
lecrings kan behelzen dan eenig Dichtftuk in de wereld .
Gelyk hot fchryven het fchilderen overtrefc, en het
fpreelken hot zingen, uit hoofdc der meerdere nutheid,
zo kan eene Verhandeling, die heilzaame onderrigtingen
voorftelt, fchoon in eon ouwerwetfchen fly] , om de nutheid, voortreffelyker weezen dan cenig ftuk in HOMERUS of
vtitcruus : maar zulk eene Verhandeling heeft niets meer
van bet Dichterlyke , dan de fpraak heeft van het welluidende der zangkunfte, of eon fchrift van con fchilderftuk : terwyl een aangenaam gefchrceven werlcje
Dichterlyk kan weezen, hoewel bet weinig of geene
leering bevat . Te onderwyzen , is een Einde, gemeen
aan alles wat goed gefchreeven is, aan alle Dichtwerken, aan alle Gefchiedenisfen, aan alle gezonde Wysbegeerte . Dan het voornaam Einde der twee laatstgemelden beftaat in to onderwyzen ; en wanneer dit
ddne Einde bereikt is, zullen wy erkennen, dat de Wysgcer en de Gefchiedfchryver zich wel gekweeten hebben ; doch de Dichcer nzoet veel doen alleen om
to vermaaken : mist by bier in, by moge uic andere
oorzaaken lof verdienen , maar als Dichter heeft by niets
uitgevoerd . Doch bevlvtigen zich de Gefchiedfchryvers
en Wysgeeren niet, zo wel als de Dichters, om hunne
werken den Leezer behaagelyk to maaken ? Zy doen het
in 't algemeen : doch deezen behaagen, op dac zy mogen
onderwyzen : geenen onderwyzen , op dat zy to kragtdaa.
diger mogen bchaagen . Behaaglyke, fchoon nicts onderwyzende, Dichtkundc moge een ligtvaardig gemoed voldocn ; en zclfs wat ftrekt om hot hart to bedcrvcn , mag
kwalyk geftelde zielen ftreclen ; doch de rechtaarte Diehter fchryft niet voor wispeltuurigen , voor de verdienfteloozen, noch voor cenige party , maar voor hot Menschdom : on, wanneer by beoo e den algeineenen fnzaak to
voldoen, moct by zich dikwyls van Onderwys bediencn, als een der kunften, die deeze foort van Vermaak
v erfchaffe .
De noodzaaklykheid hier van ontftaat uit cone omftan_
digheid der Menschlyke Natuure, die voor den Mensch
32 te-
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,, tevens zyn roem en fchande is" (geiyk Ei2ASTJUS )
POPE'S oordeel, voor de Priesterheid was :) to weecen

naar
, daG
bet Menschlyk hart als her niet vernederd is door Drift
of Vooroordcel, nooit miste de zyde van Waarheid en
Deugd to kiezen .
Eene bedroevende aanmerking,
als dezelve ons opleidt om den vernederenden invjoed
van Drift en Vooroordeel to overweegen ; maar eene allertroostrykfte, als zy ons her oog doet vestigen op de
oorfpronglyke waardigheid en rechtheid van 's Mcnfchen
ziel . Deugd to begunfhgen, Waarhcid to fpreeken, en
genoegen to fcheppen in de zodanigen die her doen, is den
Mensch natuurlyk eigen : anderS re handelen , vordert
eene averechtfche pooging, doet geweld aan de natuur,
en behelst alcoos eenig kwaad oogmerk in den daader .
Her eerfte is, even als eene voortgaande beweeging, gemaklyk en bevallig : her laatfte zo moeilyk en onbevallig
als zyd-of agterwaards to gaan . Her een is zo algemeen
dat men 'er weinig agt op flaat, en wanneer her de aandagt
trekt,wordt her altoos aangemerkt als eene werkzaam .
heid, ffrookende met onze zedelyke en redelykc natuure :
bet ander heeft eene vreemdheid in zich, die onzeverwondering en afkeuring teffens gaande doet worden (*) .
Ge .
(*) To deezer oorzaake ftemde bet deugdbevorderehde der oude
Reijen niet alleen met bet waarfchynlyke, maar met bet weezen
der zaake overeen. 't Is der moeite waardig bier over FIOBATrus
Cc hooren,
.lctoris pastes chorus, qfflciumque virile
Defendat
Ille bonis faveatque & concilietur amice
Et regat iratos, & amet peccare timentes,
tile dopes laudet manfe brevis ; ilk falubrem
. legesque & apertis otia portis ;
JIlkatstitiain
tegat coininisfa, Deosque precetur ' oret
Ut redeat miferis, abeat fortuna, fuperbis .
De plicht der Reije was, hot zy ze zong of fpeelde .
Op wind of fnaartuig, 't zy ze een' fpeeler zelf verbeeldde,
Den vroomen haare gunst ; den vrienden hulp en raad
Te reiken ; 't gram gemoed to lillen ; die hut kwaad,
En kwaad doen haaten, lief to hebben ; fober leeven
Geregtigheid en tucht en vrede ]of to geeven ;
Zy heelde her vertrouwde ; en riep de God en aan,
Dar voorfpoed en geluk den trotfen mogt ontgaan ,
En by onfchuldiglyk vwdrukten wedvri eeren .
t'YLS.
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Gevoelens, welke cen hard harte, een bedorven
verftand, en ontembaaren hoogmoe :,1, of eenig ander
verftandlyk of zedelyk gebrek aunduiden, geevcn altoos
aanftoot, wanneer zy niet blykbaar ingdvocrd worden
als voorbeelden , om ten affchrikkenden fchouw piegel
to dienen . Dichtftukken, derhalven, die onieerzaam of
anzedig zyn, kunnen niet behaagelyk weezen voor de
zodanigen, die zedelyke gcvoelighetd of rechtmaatig
oordeel bezitten : en moeten gcvoiglyk her grootfte
gedeelte eener geregelde maatfchappy van redelyke
fchepzelen mishaagen . Verrcoaande 'ooosheid en groot
vernuft molten in denzelfden Perfoon gepaard gaan
-loch ik twyfel, of bedorvenheid van hart en kieschheid
van frnaak met elkander eenigzins beftaanbaar zyn .
Wanneer ecn Schryver in zo verre zichzelvenvergeet :
dat by grond gceve oni he n zclfs van eene vlaag van
Ongodsdienftigheid of Ongevoeligheid van hart to verdenken, befcbukiigen wy hem, in ddnen adem, met ge .
brek aan Geweten_ en gebrek aan Sm'aak : dewyl men,
en met grond, veronderftelt, dat her eerfte her laatfte
influit . 'Er is eene ftrvdigheid tusfchen goede DiehtDe Dichter, die her
kn ..alt en kwaade Zedekunde .
hart wil inneemen, moat eenttemmi ;; zingen met den
Loon van her Gewecen -- en dat Onderwys, het . woord
genomen zynde in gcetie onverdeedigbaare uitgeftrektheid,
is een der tniddelen waar van by zich moat bedienen om
zyn Dichtwerk aangenaam to maaken .
Want door Onderwys veritaa ik bier niet enkei her mnededeelen eener Zedelyke of Natuurkundige waarhcid .
Mlles war ftrekt, om de Menschlyke Neigingen, gunflig
voor Waarhcid en Deugd, op to wekken , of de c~gen .
overgeflaelde Driften in kalmte to brengen, zal to alien
tyde, onze zedelyke en verftan •d lyke vermogens voldoen
en verbeteren, en wag eigenlyk •g caoeg Lwza.na geheete'n worden . Alle 'Dichttlukken zyn, derhalven, tot
duezen bynaam geregtigd, niet alleen wanneer zy ons
httndrgheden opleveren, wel? .e wy to vooren niet bezaton ; maar ook die ions medely6en met onze Natuurgenooten gaande maaken ; fmaak in de khoonheden der natuure bevorderen ; ondeund tot can voorwerp van verontwaardiging en van her belachlyke flellen ; een bezef
onzer aftaanglykheid van den 1lemel inboezemen ; onze
Zielen tegen do ramp pocdcn des Leevens wapenen ; of
de
11 . DELL . Mr:NGELW . NO . 1 1 .
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de liefde tot de Deugd en Wysheid kweeken, door
derzelver nangeboorene fchoonheden of to fchilderen,
of de jammerlyke gevolgen van een onvoorzigtig en
zedeloos gedrag met eigenaartige kleuren to maalen .
'Er zyn weinig goede Dichtftukken van eeniga uitgeftrektheid, of zy bevorderen, in een of misfchien in
verfcheide van deeze opzigten, het onderwys eens Leezers van fmaak .
Maar kunnen 'er geen aangenaame gewaarwordingen
in de ziel ontftaan, die geen deel ontleenen van Deugd
of Ondeugd ; de zodanige als blydfchap, hoope, en de
gemoedsbeweegingen, die de befchouwing van uitwendige fchoonheid of uitmuntenheid vergezellen'1 En, inthen Herderskouten, Zangen, en Anacreontifche Lierdichten, deeze aangenaame gewaarwordingen verwekken, kunnen dan zulke Dichtftukken niet Behaagen zonder to Onderwyzen ? Dit kan , buiten tegenfpraak, plaats
hebben . En, om deeze reden, onder andere, noem ik
let Onderwerp alleen een tweede Einde, 't welk de
Dichtkunst bedoelt. Maar het is enkel door korte
Dichtftukjes , als Zangen, Herderskouten, dat deeze
aangenaame gewaarwordingen, onverfchillig, ten opzigte van Deugd of Ondeugd, verwekt worden, zonder
cenig ander inmengzel . Want zedelyke gevoelens zyn
zo heerfchende in 's Menfchen ziel, dat 'er geese aandoening lang in kan huisvesten, zonder zich daar mode
to vermengen, en daar mede gelykvormig gemaakt to
worden. . En geen ftuk van weezenlyke en behaagende
Dichtkunde kan eenige opmerkenswaardige uitgeftrektheid hebben, zonder rechtftreeks, of van ter zyde, to
werken op deeze aandoeningen, die de Deugd begunftigen, of die medelydende gewaarwordingen, die onze
zedelyke gevoeligheid verleevendigen , en ons vatbaar
maaken voor deugdzaame indrukken . In de daad ,
's Menfchen waar geluk vloeit voort uit het zedelyk
gedeelte zyner gefteltenisfe ; en hierom kunnen wy niet
veronderftellen, dat iets, 't welk zyn Zedelyk gedeelte
geheel niet aandoet, op den duur, en over 't aigemeen,
aangenaam zal weezen . Wy neemen deel in bet vermaak , 'c welk iemand fchept , op een feest , waar
Vriendfchap voorzit, en eene wederzydfche uitwisfeling van goede dienften plaats heeft ; maar niet in de
voldoening, welke cen Epicurist vrindt, als by eenzaam
zicl1
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zich zelven vergast . Een kort Anacreontisch vers mag
ons gevallen, door de zoetvloeiendheid en de leevendige
trekken ; doch een lang Dichtftuk moet, om to hehaagen, niet alleen bet oor en de verbeelding ftreelen ; maar
ook bet hart raaken en bet Geweeten bezigheid verfchafFen .
Tegen dit alles zal men misfchien in 't midden breage, bet bekende vers van HoRATIUS,
glut prodesfe volunt aut delectare Poetce .

Een prysfelyk Gedicht moet ftichten of vermaaken .

PELS.

en op then grond beweeren, dat bet Einde der Dichtkunde tweeledig is : terwyl wy ftaande houden , dat bet
het Hoofdeinde deezer Kunst is, to behaagen : bet Onderwys alleen een der middelen, (en niet altoos een.
noodzaaklyk middel zynde) waar door dit Hoofdeinde
kan bereikt worden . - Deeze uitleg is door zommige
Oordeelkundigen aan de woorden van IIORATIUS gegeeven ; doch ze is verkeerd, en de plaats, waar deeze
woorden voorkomen, recht begreepen zynde, zal blyken, niets to behelzen, 't welk aanloopt tegen bet geen
ik thans verdeedig. De Dichter maakt bier eene vergelyking tusfchen de Griekfche en Romeinfche Schryvers,
ten opzigte van het Toneeldicht, en, naa de eerstgemelden van wegen derzelver nauwkeurigheid, en den
edelmoedigen geest in hunne werken uitblinkende, gepreezen, en de laatstgenoemden berispt, to hebben, ter
oorzaake van hunne flofheid en gierigheid, gaac by
voort':
Aut prodesfe volunt, aut delectare Poe'te
.Aut ftmul & jocunda E idonea dicere vita .
Quicquid pr ecipies , esto brevis : ut cito dicta
Percipiant animi dociles, teneantque fideles .
Omne fupervacuum pleno de pectore manat .
Ficra voluptatis caufa, fint proxima veris :
Ne, quodcunque volet, pofcat fibi fabula credi ;
Neu pranfa Lamia vivum puerum extrahat aloe .
Centuriefeniorum agitat expertia frugis :
Celfi pretereunt auftrea poemataRhamnes .
Omne tulit punctum, qui miscuit utik dulci,
Lectorum delectando, pariterque monends .
Kk z
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AANMERKINC1!N OV : R HIC'r DO"T,
Rio meret terra liner Sou s, hic & mare traift,
Et longuin note fcriptori prorogat cevum (*) .

Een prysfelyk gedicht moet fcchten of vermaaken,
Of liever 't gees ons vrucht en vreugd geeft, beide raaken .
Zo ge onderwyzen wilt, voor al zyt kort, en ldaar,
Op dat men haast uw les hevatte en lang bewaar,
Wat overtollig is wordt lichtelyk vergeeten,
't Geheugen waigt van 't geen onnoodig is geweeten .
En zo ge lets geestigs wilt verdichten, om 't vermaak,
G y dienc to maaken dat bet fchynt een waare zaak .
Zy misfen groffelyk, die voor fchoon en wonder fchatten
't Geen ongelooflyk is, of 't geen men niet kan vatten,
Als, wen een tooveres of ongehooren wyf
Een kind vreet, en bet weer trekt lcevend uit hair lyf .
Al wac geen nut geeft, kan den ouden niet hehaagen,
At wat vermaak derft, kan de jonkheid niet verdraagen ;
Wie dan vermaaklyk fticht en fichtelyk vermaakt,
Heeft net op 't middelpunt van 't waare wit geraakt
Een Boekverkooper raakt met winst van zulke bocken ;
Want andre Linden gaan zy over zee bezoeken
En rekken eeuwen lang 's bekenden Schryvers eer .
Wat nu is de meening van dit alles ? Wat anders dan
dat tot de vol;naaktheid van her Tooneeldichc (of indien
gy wilt van de I)ichttrkken in 't algemeen) eene ge_
zonde Zedeleer en fchoone Schildering vereischt words ?
Doch f30RATIUS heeft nimmer bedoeld to leeraaren, dac
Onderwys zo we] als I7ermaak noodig is, om nan cenig
Opftel het criaraffer van een Dichtf uk by to zetten : en
anders zotl by elders met zo veel vuurs en verrukkings
niet gefprookeri hebben van de ftreelendfte toonen van
$APPHO, en bet fpeelend vernuft van ANACREON (t) , eon
Dichteresfe en een Dichrer, hoogst bevallig, doch nict
uicfteekend in Lecrzaarnheid . Wy weeten dat HoRATTu s
bet hartroerendc, hec wclluidende, het verheevene voor
weezenlyke vereischten in do l)ichtkunst houdt (sj),
en niernand zal beweeren, dat Onderwys her cinde is van
die cieraaden, als by bedenkt, dat de lcerrykite Boeken
in eenvoudig Ondicht zyn gefchreeven .
Wy
(*) HoRAT . Art. Poet . vs . 333-347Q) HoRAT . CRrm . Lib . 117. Ode 9 .
(§) ibornx . Sat. Lib. I . Sat. 4. vs . 4 o .
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Wy mogen, derhalven , als een vastgaande waarheid
in de Oordeelkunde, to nederftellen ; dat hot fToofdeinde
dcr Uichtkunst iS TO BEHAAGEN Of VERMAAK TE VERscnAPrr.N. Verzen , die behaagen , zyn Diehterlyk,
ichoon zy weinig of geen Onderwys geeven ; doch Verzen, wier yerdienften alleen bef'aat in Onderwyzen, zyn
niet Dichterlvk . Onderwys, nogthans, is, bvzonder in
uitpc',rcide Dichtftukken, noodig toy derzclver Voltnaaktheid : dewyl zy, dit misfende, nict volmaakt behaaglyk zouden weezen .

PE SPAARZAME FILOSOOF, EN DE IIAATER VAN VOLLE ZAKKEN .
„

•
•
„
„
„
•
•

De

twee Brieven, welke wy bier onzen Leezers aanhieden , fchetfen twee zeer veifchillende karakters . De eeifte dezer twee
brieven was op bet alleigroffte papier, met zo klein eene
letter , en zo digt gefchreeven , dar by ons meer dam twee uurcn gekost hebbe, om hem to outcyfFeren . De tweede was gofchi eeven op zeer fyn postpapier met vergulde randen , en had
twee cachetten van fraai rood lak : de ecifte was met gekaauwd
brood toegemaakt ."
MINE HEREN DE LETTEROEFFRNAREN .

is ene vertrootting, wanneer men verongelykt mordt, to
Hetmogen
klagen . Dezen troost wil ik my heden verfchaffen,

met u to klagen, hoe onredelyk ik behandeld worde, en hoe
men myne daden in een verkeerd licht f'Eelt, zonder de mince
infchikkelykheid to gebruiken . Ik heh, naamlyk, bet ongeluk
van voor een gierigaard to gaan, om dat ik , (dit moet ik bekenlien,) niet hot tiende gedeelte van myne inkomften verteer . Maar
dit oordeel is wreed en onbillyk ; dewyl myne levenswys goon gevolg is van ene loge en blinde fchraapzugt, die fehatten wil opitapelen, alleen om op to fhipelen, zonder enig ander oogmerk . Dad
is gierig to zyn . Ik ftapel ook ; en menfchen, die niet nadenken,
menen dat men niet ftapelen kan , zonder gierig te- zyn ; om dat zy
niet begrypen, wat verhevene inzigten men met bet hezuinigen
hebben kan . Ik heb gene kinderen , en myne Vrouw is reeds op
die jaren, dat 'er gene kinderen to wagten zyn : wy hebben ook
gene Navrienden, die zeer behoeftig zyn . Dus hebben wy niemant,
voor wien wy reden hebben opteleggen en to hezuinigen : even.
wel . wy doen bet ; en daarom zegt de onkundige menigte, dat wyr
gierig zyn ; en ik zeg, dot wy bet niet zyn , on bezuinigen uit ene
zeer verhevene en wysgerige reden .
Ik
Kk 3
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Ik heb in myne jeugd geftudeerd, Myne Heren, en heb dug
een algemeen begrip van verfcheidene wetenfchappen . Seders
heb ik myne hoekoeffeningenyverig aangehouden, en ik kan zeg .
gen, dat, buiten ene wandeling nu en dan, ik geen ander tydverdryf heb, dan to lezen . Nu zyn 'er menfchen, die dit al weder
aan gierigheid toefchryven . Zy hebben uitgerekend, dat indien ik
maar elken dag, met in een koffyhuis of een kollegie to gaan,
den enen door den anderen, r ne zesthalf verteerde, dat juist in de
365 dagen ene Somma van f ioo : 7 : 8 : penn . belopen zou ; en
dat ik veel beter koop lezen kan . Zo ver gaat de kwaadaartigheid .
't Is ook waar, dat ik de helft van die fom aan boeken niet beftede ; en, fchoon fk zeer veel leze, beloopt de rekening van myn
Boekverkoper, met lak, inks, pennon, papier, on boeken, zelden
boven de f zs . Hoe komt gy dan aan de boeken, of leest en
herleest gy altyd de ouden? zal men vragen. Neen, Myne Heren, niet a1tY51 ; maar ik heb een Neef, die hoopt van my to erven, en een groot liefhebber is van boeken to kopen ; die bent
my allerlel boeken . Van hem is het ook, dat ik uw Werk to lezen kryg . Na heb ik al over verfcheiden' jaren enigen van de
werken van MAUPEATtJrs gelezen, en daarin ene verhandeling gevonden offer de wet van fpaarzaamheid, la lof de l'epargne ; bewerende die grote Filofoof, dat in de wereld alles met de grootfle
fpaarzaamheid gefchiedt ; dat is to zeggen, dat 'er in de natuur
volftrekt gene heweging meer piaats heeft, dan 'er vollrekt vereischt words ; en uit dat beginzel, meen 1k, bewyst by hetbeftaan
van een Opperwezen . Dit denkbeeld trof my : ik herriep my
con oud zeggen, qua per pauca fieri posfunt, per plura fieri non
debent . My dagt , do menfchen behoorden dit volmaakte voorbeeld der natuur na to volgen , en niets to doen dan her gees nood
zakelyk was . Alles wat met weinig omflags kan gefchieden, dagt
ik , moet met weinig omflags gefchieden ; en meer omflags to maken ,
is aftewyken van de voorfchriften der natuur . nit beginzel ltwam
my zo uitmuntend voor , dat ik dagt aan deszelfs waarheid niet to
kunnen twyffelen . Ik 'zette my dan, om hex in zyne gehele
uitgebreidheid na to denken, en 'er myn gantfche levensgedrag
naar to fchikken .
In gevolge van dit beginfel, heb ik dan myn huishouden en
myne levensmanier op de volmaaktfte wys , die my mogelyk
was, naar do ftiptfte voorfchriften van de wet van fpaarzaamheld ingerigt ; en houde her voor een foott van misdaad, in bet
minflce daarvan aftewyken . Ik agte my wel degelyk verpligt,
cer ik lets onderneem, op bet nauwkeurigst to herekenen, hoe
bet met de minfle kosten kan gefchieden ; en wanneer bet op
enigerhande wys voor cen zesthalf kan gedaan worden, zal 1k'er
geen fchelling aan fpanderen , al zou hot my enige uren overlegs kosten . En om u cen ftaaltje to geven van myn huishouden, en de aanwending der my voorgefchrevene wet van fpaarzaamheid op de beoeffening, zo ziet bier, hoe ik hot aanlegge .
WY
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Wy plegten op de Keizersgraft to Amfterdam to wonen ; maar
uitrekenende dat hot ons f j oo . in de huur jaarlyks fchelen zou,
indien wy een huis op do Prinsfengraft namen, verhuisden wy
derwaards . Wy fchaften ook ene van de twee meiden af, utt
aanmerking, dat wy hot zo wel met else meid in plaats van twee,
als met een huis op de Prinsfengraft in plaats van op do Keizersgraft , of konden . Hot geen de meid Diet gevoeglyk does kan,
doet een kruijer ; die, wy oordelen, dat zo wel kan lopen am
boodfchappen to doen, als een knegt in 't livrei . Myn kleren klop
ik zelf uit, en maak oak myn fchoenen zelf fchoon ;omdat fk be .
gryp , dat hot minder omflags is, wanneer ik dat zelf doe, dan
als ik daartoe een knegt hield . Oak is de beweging gezond,
en een allernuttigst en kragtigst behoedmiddel tegens allerlei ziekten . Des zomers gaan wy, de meid zo we] als wy, naar bed,
zodra hot donkey word, en ftaan ook weder met den dag byna
op ; dewyl ik bet nodeloos agte in dies tyd kaarsfen to verbranden . Des winters kunnen wy Diet wel een' nagt van 16 urea
maken, en em 4 uur naar bed gaan, en eerst ten 8 uur
des morgens opftaan ; maar dan overleggen wy bet zo, dat wy
alle zondagavonden, en ook in de week, als 'er gepreekt wordt,
in de Kerk gaan ; wy en de meid ; waar door wy twee goede
oogmerken bereiken, naamlyk in de Kerk to gaan, en vuur en
licht uittewinnen . Als bet Diet to koud is, ftoken wy maar in
de keuken, alzo fk bet fpaarzamer, en daarenhoven gezonder
vinde, my one innerlyke en natuurlyke warmte door beweging
to verzorgen, dan over 't vuur to zitten huiveren . Om die reden fpit ik alle dagen myn ruin tie eens em ; dewyl ik begryp,
dat die arbeid my gezonder is, en meer aan turf en bout uit .
fpaart, dan ik van bet telen van een weinig moeskruiden zou
kunnen trekken ; want bloemen to telen , hood ik voor nutteloos ,
en, ten minfen, enigzins kostbaar . Is bet egter to koud, en
de grand zo hard bevroren, dat ik myn dagelykfchen arbeid Diet
verrigten kan, zo maak ik een klein vuurtje ; aizo ik een klein
vuurtje voldoende agte am niet van koude to verkleumen, en
een groot fchadelyk voor de gezondheid , zo wel als ftrydig met
de wet van fpaarzaamheid . Om dan evenwel de nodige lichaamsbeweging to hebben, hak ik cons de turves, fluk voor fluk,
can twenn ; waar van ik dan oak Dog dat voordeel heb, dat 'er,
terwyl ik aan 't hakken ben, en zo lang my de innerlyke warmto bybiyft, geen vuur behoeft to branden . Oak kloof ik alle
houtjes die in myn huis geftookt warden, zelf door . Onze pot
is volgens dezelfde beginfels ingerigt . Ik heb berekend , dat
osfenvleesch to zwaar weegt, om , fchoon bet minder dan kalfs.
vleesch kost, good koop to zyn . Um die redeu eten wy bet
nooit, dan 's winters uit de kuip ; en dan even wy hot altyd koud ;
want koud vleesch. i s zo ongezond Diet als warm ; oak eet men
'er, als 't wat droog wordt, minder van, bet welk to gelyk gezond
en fpaarzaam is. En otn dat bet gedurige gebruik van gezouten
K k 4.
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vleesch fchenrbuik zou kunnen veroorzaken, indien dat door hot
gebruik van zuren niet werd voorgekomen , zo eteil wy 'er gemeenlyk aardap^el-n .net azyn by ; bet gcen en de boter uitwint,
en der gezondheid dienftiger is dan bet vet .
Gy ziet, lily,ie H ,~ i n, dat ik niets_ doe dan op wysgeribe
gronden . Ik fpaar en hezuinig niet, zonder re weten waarom ;
maar ik doe bet, omdat ik de wet der natuur hierin volge, die in
alle hare werken de fpaarza imheid betragt . Hier benevens,.is de
matigheid, zo ads een iegelyk weet, dienftig voor de gezondheid
van lichaam en van geest ; waarom zy ook ene christelyke deugd is .
Daarentegen diction alle die zogenaamde en kostbare gemakken ,
werken de pragt en de wdelde zo noodzaaklyk gemaakt hebben,
tot niets anders, dan om bet lichaam to ontzenuwen, bet gemo .;d
verwyfd, en den mensch tot een zwak lafhartig wezen to maken .
Zo bob ik o-;k, indien- ik my niet hedrieg, goede redenen om
weinige of g„ne almoezen to geven . , My dunkt, geen mensch kin
arm •- wezen zonder zyne fchuld . Deed een ieder gelyk als ik, en
letdde by zulk een matig en Filofofisch levee, niemant zou gebrek
hebben! De almoezen dienen dan alleenlyk om de luibeid en de
verfpilzugt aantemoedigen ; en zo 'er al enige uitzondei lug op dozen rtgel valt, zou men daarvoor zeer goede bewyzen moeten
llebben, om zyn gedrag anders to fchikken .
Gy zyt nu overtuigd, Myne Hercn, en uwe Lezers zullen ,
.its gy dozen brief uiteeeft, alien even zeer overtuigd wezen,
hiervan houd ik my verzekerd, dat ik een Filofoof en gees Gierigaard ben, en gy zult my, des vlei ik my, den lof wet willen geven, van nog de oude vaderlandfche zuinigheid tebezitten, waardoor ons gemenebest zo groot geworden is .
Eer ik eindig, moet ik nog aanmerken, dat ik, by hot verfchil
onzer taaikundigen, omtrent bet verdubbelen der klinklettets, de
zyde der gcnen houde, die maar ene klinkletter gebruiken, waarom ik noit loopen, leeren, maaken, maar altyd flegts lopes, leren,
waken, fchryve ; uit hoofde dat de laatite fpeiling best met myne
k'ilofofifche fpaarzaamheid ftrookt . 1k ben .
MY] BEER,

Uw Ondcidanige Dienaar
JAN SPAARnRAAG .

MYNE IiEEREN,

fympathien en der autipathien
bid EWEd . pluis toch de leer
Iktens
uit. 1k heb zeer veel van de pouare dejympathiegeh,,ord,
der

zonder to weeten , wat ik 'er va,i gelouven moot, en zonder my
,or een denkbeeld van to kunnen maaken . W .nrvan daan ooh
koomen die fympathien, well{en men voor fommige Inenfchcn, en
Your fommige diegen, en die antipathies, werken men tegenforn-

mi-
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mige menfchen en tegen fdmmige dingen heeft? lk , voor my', ondervind in my zclven hiervan een merkwv,ardig voorbeeld, want
ik heb een zondeiling foort van antipathie ; zo zonderling, dat
UWEd . het nook zouden iaaden . NaamNyk , het is my onmooglyk, het gezigt van voile geldzakken to verdraagen . Zo dra kryg
fk geen zak met geld in huis, of ik hen zo lang in beweeging,
tot dat ik hat middel gevonden bob , dien leg to maaken , warn too
my gemeenlyk weinig tyds noodig is . Ik haal my door dit ongehikkige £port van antipathie den haat van myne geheele familie op den
bats, vooral van myne Vrouw en haaren Vader , die my zeggcn ,
dat ik haar en myne kinderen arm tnaak, en binnenkottrulneeren
zal . Ook praatcn zy van my ftadskind to meaken . Ik geloo€
joist nict, dat zy ongelyk hebben ; maar ik kan 't niet helpen : ik
heb geene mindere an ;ipatie tegens voile geldzakken, :its fommige
nienfchen tegens katten en fpinnen . Waarvan daan wag dat koomen, en is 'er middel otn my daarvan to geneezen? Ik ben,
MYN 21EE R,
UWEd . Gehoorzaame Dienaar
SPENDTHRIFT.
„ Zoude doze Antipathie ook komen van eene al to groote fym-

• pathie voor lel;ker eeten, eenen grootCchen fl:aat, en allerleie
• tydverdyven? Zo dit de oorza_,k van du foort van Antipathie,

„ 't walk zo zeldzaarn niet is, als onze Korrespondent wet denkt,
• niet zy, betuigen wydezelve Wet to weeten . Hot baste middel,
„ om den HeerSpendthrift van zyne Antipathie to geneezen, fchynt
„ zynen nabeftaanden reeds be,~end to zyn .
0 0.

DE TYGER EN DE OLIFANT .
(Uit bet Engelsch van Dr . PERCIVAL .)
Waare mood vertoont rich in het vernveeren, niet in het
beloedigen .
der woestenycu van Africa, maakte een Tyger van ongemeeJn neeengrootte
, vlugheid en wreedheid de fchrikkelykfle verwoes-

tingen . Hy viel alle dteren aan, die hem ontmoetten, en was
ninimer verzadigd van blood cn flagting . Tegenwer diende alleen om zyne woede to doen aang,oei ;en , en ivdzaame bevrcesdheed om zyne flagtoffe,s to vermenigvuld,gen . Wanneer her bogch
hem geenen roof vesfchafte, verfchool by zich by eene bran,
K k 5
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en vertnoorde, binnen kort, en met onverfchillige wreedheid,
verfcheiden beesten, die om to drinken kwamen . Het gebeurde,
dat een Olifant ftil bleef ftaan om zynen dorst to lesfchen in die
bronwel, waar by do Tyger verborgen lag in bet daar omftreeks
geleegen kreupelbosch .
Her gezigt van een zo verbaazend fchepfel zette eer zyne roofzucht aan, dan dat ze her weerhieldt . Hy vergeleek zyne eigen
vlugheid met de logge zwaarte vau den Olifant ; en vertrouwde
dat by hem even onbekwaam tot vegten als tot vlugten zou bevinden ; by ging na hem toe, en hapte, met open kaaken, na 's vyands fruit ., Do Olifant greep hem aanftonds, met groote tegenwoordigheid van geest ; on, bet woedende beest op zyne flagtanden
neemende, wierp by bet op eene aanmerkelyke hoogte in de
lugt. De Tyger lag eenigen tyd betveegeloos, ontfteld zynde
door zynen val ; en de edelmoedige Olifant, de wraak verfmaadende, verliet hem, op dat by bekomen zou van zyne kneuzingen .
Wanneer de Tyger tot zich zelven kwam, was by (gelyk de aanvaller in alle gevegten,) toornig over den wederftand ; zynen be.
ledigden en vredelievenden vyand najaagende, randde by hem ,
op nieuws, aan met verdubbelde woede . Hot fel misnoegen van
den Olifant wierd nu opgewekt : by wondde den Tyger met zyne
flagtanden, en floeg hem voorts dood net zynen fnuit .
Verdient de wreedheid van den Tyger, de edele benaaming van
mood? Zoudc gy niet liever lien bynaam toepasfen op de bedaarde onverzaagdheid van den niet beledigenden Olifant? Het zedelyk onderfcheid is van aanmerkelyk gewigt, en dit regt begreepen
zynde, zult gy her beestachtig CharaRer van eenen ACHILLES verfoeijen , waar gy bet aantreft in de Gefchiedenisbladeren, of in do
Befchryving van zyn leeven .
Honeratum fi forte reponis Achillem
Ianpiger, iracundus, inexorabilis, acer
7ura neget fibi nata nihil non adroget armis (a') .
Dat is (volgens de vertaaling van

A . PALS)

Wanneer ge op uw tooneel den Vdrst Achilles (felt,
Verbeeld hem dapper, onverbidlyk, ftraf, verborgen ;
Hy weig're wetter, recht, en redenen to vdlgen ,
En laate, al 't been hem raakt, afftuiten op zyn' kling.
.
(*) FIOaATIus de Art . Poet . V . 1_c
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MOROSUS .

die zo breed van's Hemels zegen meldt,

Daer ge u cen ruime maat van fchatten toe zaagt voegen,
En, met een brave vrouw, het wenschlykst vergenoegen,
Terwyl geen wroeging ooit uw teer geweten kwelt .
Myn lot fcbynt tegen 't lot, u toebedeeld, gefteld ;
'k Blyf rusteloos den grond van myn getuk beploegen ;
Terwyl de weerfpoed steeds myn peinzen, pogen, zwoegen :
Op hoop van hell en rust , met ramp op ramp vecgeldt .
Gy leeft, bedroefd van geest, by zoo veel zegeningen :
Ik durf, by 't groeijend Iced, nog vaak blyhartig zingen :
U itreelt dit leven niet - aan 't volgend twyfelt gy :
Ik vind geneugte en troost in dit en 't eeuwig leven .
Gy hebt u in de fchool van

Epikuur

begeven. --

Morofus dwaalt gy ook? Want a a r s r u s leerde my.

1780 .
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MENGELWERK,

TOTFRAAYE LETTE .REN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

REDENVOERING OVER GODS 'FSTUUR VAN DER
MENSCHEN DRIFTEN,

Door

HUGH PLATE , Euangeliedienaar en Hoogleeraar in de
Redenkunst en Fraaije Letteren, op de Hoogefchool
to Edinburg.

Want de Grimmigheid des Menfchen 7-al
Grimmigheid zult gy opbinaen .

vverblyfzel der

u loflyk maaken ; het

PSALM

LXXVI, it ,

e Pfalm, waar uit -de bovenlaande woorden ontleend
l zyn, hlykc opgefteld to weezen ter gelegenheid ecner zeer opmerkenswaardige verlosfinge door het .7ood•
fche Volk verworven. Men gelooft, in 't algemeen, dat
dezelve gedicht werd ten tyde van JEHISKIA, en llaat op
den vreeslyken inval van SANHERIS, wanneer de Engel
des Heeren , in denen nagt, het geheele Leger der AsOp dceze tusfchenkomst van 's Heey rieren veriloeg .
Jren
arm pasfen zeer gevoeglyl: de uitdrukkingen . Aldaar'

heeft by verbrooken de vuurige pylen van den booge , den
fchild, het zwaard, en den kryg .
- De ,flouthartigen
zyn beroofd geworden ; zy hebben hunnen flaap gefluimerd, en
geene van de dappere mannen hebben hunne handen gevonden .
Van uw fchelden , o God _7acobs , is t'zamen wagen en paard
in flaap gezenken . 1)e woordcn, want de Grinmiigheid des
Menfchen zal u loflyk maaken, behelzen eene verftandige

en Godvrugtige bedenking van den Pfalmist, over de
gewelddaadige oogmerken , door de Vyanden zyns Lands
beraamd, en den uitflag door de Voorzienigheid daar
aan gegeeven .
Door de Grinimigheid des Menfchen, moetett ivy t'er ..
Itaan alles wat ce aandrift der MenschlykQ Hartstogten
J. i
kan
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kan verwinnen of uitvoeren ; de ontwerpen van eerzugt
en wraak ; de woede van vervolging ; de dolheid des
oorlogs ; de wanordes, die geweld to wege brengen
in hot burgerlyk leeven, en openbaarc onlusten daar
door in de wereld verwekt .
Alle deeze zullen
COD loflyk maaken : niet door derzelver bedoeling en oogmerk, niet door derzelver natuurlyke ftrekking : maar
door die wyze en goede einden, welke de Voorzienigheid to wege brengt dat ze vervullen : daar zy uit vergif een geneesmiddel bereidt, en dingen, in zich zelven
fchadelyk, in werktuigen verkeert tot haare eere en ten
algemeenen beste . Derwyze, dat, Moon de toorn des
Mans GODS Geregtigheid niet werke, dezelve nogthans genoodzaaktis, tot zyne eere de hand to leenen .
Hot overblyfzel der Grimmigheid, voegt 'er de Pfalmist
nevens, zult gy opbinden : dat wil zeggen, de ALLERfl000STE zal de Grimmigheid der Menfchen zo verre
laaten gaan, als dezelve beantwoordt aan zyne goede
oogmerken, en tot zyne eere ftrekt . Voorts zal by dezelve bepaalen . Wilde zy het beftaan, deeze grenzen to
overfchreeden, by zegt , daar tegen , als tegen de wa.
term der Zee . bus verre zult gy komen en niet verder ; ei}
uwe floute golven zullen zich niet hooger verheffen .
Dit alles zal ten vollen bewaarheid worden, dit alles
ten ktaarften blyken in den eindlyken uitflag der dingen
wanneer wy beter in ftaat zullen weezen om de onderfcheide ftappen des Godlyken Beftuurs to ontdekken,
door de voltooijing van 'c geheel to befchouwen . In
zommige gevallcn blyft het voor dat tydperk bewaard,
om de verborgene Wysheid des Hemels to ontvouwen .
Maar, over 't algemeen,t
blykt zo veel van de Godlyke
handelwyze in den tegenwoordigen ftaat , als genoegzaa.
men grond oplevert tot de betuiging van den Pfalmdichter . De Grimmiglieid des Menfchen zal u loflyk maaken ;
bet overblyfzel der Grimmigheid zult gy opbinden . Ik zal

myne poogingen infpannen om deeze waarheid op to helderen en to ftaaven : en toor_en , op welk eene wyze de
Grimmigheid des Menfchen, coos Magt, Wysheid,
Regtvaardigheid en Goedheid, heerlyk maakt .
Myne eerfte aanmerking komt hier op uit, dat het,
om de groote oogmerken, door het Beftuur des Heelals
bedoeld, to vervullen , noodig is, dat de Godlyke Vol .
xnaaktheden,op cone zigtbaare en trefende wyze, voor
her

VAN DER MENSCHEN DRIFrEN .

4 .93

net Menschdom ten toon gefpreid worden . Wy hcb .
ben dit indiervoege niet op to vatten, als of bet OPPERWEEZEN hier door, uit een beginzel van ydele eerzugt,
zyn eigen ]of zogt . Onafhanglyk en algenoegzaam, beZit COD eene volkomene Gelukzaligheid . Zyne Eer beitaat in de algemeene orde en het welvaaren der Scheppinge. Dit erode kan niet bereikt worden, of de Menfchen moeten de onderwerping , in welke zy geplaatst
zyn , gevoelen . Zy moeten geleerd worden hunnen Opperheer to bewondcrcn en to aanbidden . Zy moeten ontzag krygen op het zien van ecn hooge hand, in ftaat
om, naar weigevallen, hunne daaden to bedwingen, en
to doen dienen tot einden, welke zy noch voorzagen ,
noch beoogden . Op deeze wyze maakt de Grimmigheid
des Menfchen COD loflyk. Wy begrypen gerced hoe de
Hemelen en de Aarde gezegd worden GOD to pryzen ,
daar zy ftandhoudende gedenktekens zyn van de hoogfle
volmaaktheid, welke by in derzelver Schepping vertoonde . De Deugden der Vroomen verheerlyken Hem blykbaar , door zyn beeld to vertoonen , en zyne Eer to
doen fchitteren . Maar, wanneer zelfs de Ondeugden en
ongeregelde Driften der Snooden zynen lof verknndigen,
door de nutte einden, welke zy, haars ondanks, vervullen, toont zulks op eene byzondere wyze de Godly .
ke hand ; dit opcnt een verbaazender tooneel van 't He .
melaGh Beftuur, dan of alle Onderdaanen gehoorzaam en
gewillig geweest, en de menschlyke zaaken altoos in een
bedaarden en ftillen loop gebleeven waren .
I . De Grimmigheid des Menfcben maakt CODS MACT loflyk . Deeze wordt daar door op eene ontzaglyke wyze
aan 't oog des Menschdoms voorgefteld . Met oppermagt
to heerfchen to middcn van den onrustigften en verwardften ftaat der dingen, zo in de Natuurlykc als in de Zedelyke Wereld, is de byzondcre Eer der Almagt . Van
hier wordt GOD, in de taal der Schriftuure, befchreeven , als zittende op de irateren, rydende op de vleugelen du
winds , en woonende in de donkerheid en het onweer : ' t wit
zeggen, dat by de geweldigfte vermogens, in 't heelal,
dienstbaar maakt tot het uitvocren van zyn welbehaagen ; dezelve los laat of beteugelt, naar het overeenkomt met de oogmcrken zyner heerfchappye . Gelyk hy,
naar zyn weigevallen, het woeden der Zee Hilt en het geweld haarer golven ; zo ftilt by ook do oploopenheden der
I,1 2
Vol.
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volken. Wanneer de Driften der Menfchen ten zcerltcn
ont(tooken, en hunne oogmerken ryp zyn om uit to bar .
ften, doet by dikwils, door eene onverwagte cusfchen .
komst, de Wereid opmerken, dat 'er een Hoog,2r is
dan den Hoogften op Aarde, die hunne raadflagen, in
een oogenblik, kan verydelen, en de Aarde beveelen voor
hem fille to zyn . Geweldige Vlooten, uitgerust om nabuurige Koningryken to verwoesten, mogen den Oceaan bedekken . Hy laat zynen wind waaijen, en zy worden verttrooid . Sterke Legers mogen to velde trekken
met alien luister van menfchelyk vermogen bekleed ;
doch de uitflag des Krygs is by Hem . Hy houdt om
hoog de onzigtbaare balans, die het lot der volken weegt .
Naar dat deeze overflaat geeft by aan cone geringe gebeurtenis hot vermogen om den twist to beflisfen . Hy
bedekt den hemel met wolken, of opent de venfteren
des Hemels dat zy een wacervloed uitforten . fly verwekt in 't hart des onverzaagdften eene fchielyke verbaasdheid, maakt de handen der fterken flap en werkloos , in hot hachlykst tydftip . Duizend onzigtbaare
dienaars flaan gerced orn werktuigen zyner Mviagt to weezen , in-het vernederen der hoogmoedigen en hec bcdwingen van de Grimmigheid des Menfchen . Dus zegt de ArMAGTIGE, in het voorbeeld van den trotfchen sANHErun,
ten tyde dat by zyne wraak op bet 7oodfche yolk zou laaten
losbarften, ik zal mynen hank in uwen neuze leggen , en myn ge.
bit in uwe lippen ; ik zal u doen irederkeeren Tangs dies weg door
avelken gy gekomen zyt (*) . In then nagt vernielde de verdervenrle Engel bet Leger, en by vertrok met fchaamte na zyn Land.
-- Waa'om, zingt de Pfalrndichter, weeden de Heidenen
en bedenken de volken y delbeid ? De Koningen der Aarde
ellen zich op , en beraadflaagen zamen tegen den Heere . -Die in den Hemel woont zal lachen ; de Heere zal ze befpotten . ,(t)
11 . De Grimmigheid des Menfchen maakt CODS WYSHEID
zo wel als zyne MAGT loflyk. Niets vertoont op eene
merkwaardiger wyze, de verwonderbaare Raad des He.
mels , dan dat dezelve dea loop der uitkomften in dier
voege fchikt, dat de ongeregelde Driften der Boozen
itrekken om hunne eigene oogmerken to verwoesten . De
Ge( ) 2 . XON . XIX, 28.
(t) PSALM II, 1, 2, 3 .
t
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Gefchiedenis vloeit over van voorbeelden, waar in zy
onweetend de Dienaars worden der Voorzienigheid, om
einden to bereiken, ftrvdig met die zy bedoelden . Dus
ftrekte de wreedheid van JACOBS Zoonen , in hec bewerken van den val buns Broeders JOSEPH, om hem ten hoogften toppunt van eere op to voeren . Dus gaf de wrack
van PHARAO tegen de Israeliten , en zyn onregtmaatig
poogen om hun in flaavernye to houden, gelegenheid, oni
hun uit de flaaffche dienstLVarheid to verlosfen, onder
het betoon van de zigtbaarfte tekenen van 's Hemels gubfte. Dus baande het onmenschlyk plan , 't geen
zich HAMAN gevormd hadt, OM MORDECHAI to verderven, en het geheelc 7oodfche yolk uit to rooijen, den
weg tot MORDECHAI'S verhefflng, en tot den zegepraal der
,7ooden over alle hunne vyanden .
Op deeze wyze doet de ALMACTICE de Boozen in hun
eigen firik vallen : en zyn Raad rusten op de puinhoopen
van hunne verydelde raadflagen . Deeze gebeurtenisfen,
op zichzelven befchouwd, fchynen vlekken in het Godlyk Beftuur ; doch in derzelver verband met alle de
gevolgen bezien, zetten zy 'er nicuwen luister aan by .
De fchoonheid en heerlykheid des Heelals wordt zecr
vermeerderd, door lien het een uitgeftrekt en zamergevoegd ftelzel is, waar in Gene verfcheidenheid van
dryfveeren werkt, en eene menigte van verfchillende beweegingen,met cene verbaazende kunst, geregeld cn in
order gehouden worden . Strydige belangen, tegen elkander ftaande driften, weegen in dier voege elkander op,
onder zulk een bedwang werkte het geweld dermenlchelyke poogingcn ; en de Grimmigheid der Menfchen words
zo beteugeld, dat hoe tcgcnllrydig de verfcheide beweegingen ook mogen fchynen, zy , nogthans , zamen , en ,
in 't einde, op eene rigting uitloopen . Terwyl, onder
de menigte der Menfchen die den Aardbodem bewoonen,
eenigen zich awl het Godlyk gezag onderwerpen , zommigen daar tegen aandruisfchen ; en anderen, verzonken
in hunne vermaaken en bedolven in hunnc bezigheden,
'er geheel geen agt op flaan : worden zy alien , indiervoege, bewoogen, door een onbemerkbaaren invloed van
boven, dat de yver der Gchoorzaamen, de Grimmigheid
derWederfpannigen, en de onverfchilligheid der Onbezorgden, in 't einde, tot de Ler van con mode werken . Allen worden zy bcfiuurd op cone wyze, die met hunnn
VC' :
L.1 3
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vermogens ftrookt, en beftaanbaar is met redelyke Vryheid, en zyn nogthans onderworpen aan de noodzaaklykheid, om de eeuwige oogmerken des Hem.-Is to volbrengen . Deeze diepte der Godlyke Wysl:eid, in 't beftuur
des Heelals, gaac alle menfchelyke bevatting to boven,
en verfchaft een altoosduurend onderwerp van lof en
aanbidding.
III . De Grimmigheid des Menfchen maakt GODS REGTVAAItDIGMEID loflyk ; dewyl zy dienc om Zondaars to
firaffen . Sloegen de Snooden een aandagtig oog op den
loop der gebeurtenisfen in hun leeven , zy zouden gereedly k ontdekl:en , dac hot grootfte gedeelte der ram .
pen, welken hun treffen, hun overkomen door hunne
cigene onbeteugelde Driften . De opeenvolging der Oorzaaken en Uitwerkzelen is door de Voorzienigheid zo in,erigt, dat de Grimmigheid, welke zy over anderen beoogden uit to ftorten, in de uitwerking, op hun eigen
'op nederdaalt . Doch cons veronderfteld, dat zy die zigtbaare onheilen, door geweldige Driften natuurlyk veroorzaakt, ontkomen, zy kunnen de inwendige elende,
daar aan verbonden, niet oncwyken . De gefteldheid der
dingen is met zulk cone onbegrypbaare wysheid beraamd, dat de Godlyke Wetten, in alle gebeurtenisfen,
zich tegen den Zondaar handhaaven , en haare ftaaving in
zyn ei gen boezem medebrengen . Hot Opperweezen behoeft de gevangenis der diepte niet to ontfluiten, of den
donder van boven to laaten rollen, om de Grimmigheid
der Menfchen to ftraf£en : eenvoudiger en waardiger oefent by Regt. 't Is genoeg dac by de fiere Driften, die
Snooden tot Ontrusters van anderen maakcn, in hun eigen hart laate werken . Hy gceft hun aan zichzelven
over, en zy pynigen zichzelven . Voor de Wereld mogen
zy hun lyden vermommen ; doch het is bekend, dat inwendig van een gefcheurd to worden , door fpyt , wraak
en grimmigheid, het knellendsc van a1le elendeli is . Dus
de ftraffe met het misdryf vereenigende, lvorden zy get

roft in hunne boosheid en door hun eigene overtreedinge
ekastyd : de wraakneemende hand des regtvaardigen Op-

perbettuurders is zigtbaar ., en de waarneeming des Pfalm.
dichters words bewaarheid , De Gedloozen hebben het zwaard
uitgetr:okken en de booge gefpannen, onx de elendigen en de
uooddiuftigen neder to vellen en to flachten, die vpregt van
we-
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wegen
gaan .

zyn :

(*)

doch

het zwaard

zal

in hun

49z
eigen

harts

De Grimmigheid des Menfchen maakt cons RECTVAARI)IGHEID loflyk, zo wel in bet ftraffen van andere over-

treeders, als der Grimmigen zelve. Eerzugtige enbooze Menfchen worden op elkander losgelaaten, ten einde
zy, zonder eenige bovennatuurlyke tusfchenkomfte, 's
Hemels wraake, in hun onderling verderf, volvoeren .
Zy mogen zomtyds zamenfpannen tegen den Regtvaardigen ; dock, dewyl geen vaste of duurzaame band hun
kan vereenigen, worden zy, in 't einde, een prooy van
jaloufy, gekyf en bedrog . Voor een' tyd mag bet hun
welgaan, en voorfpoed hun vergezellen . De Regtvaar_
digheid des Hemels mag fchynen to flaapen ; doch, deeze
is wakker, en wage alleen tot dat de maat hunner Ongeregtigheid vol zy . GOD vertoont zich zelven in de Heilige Bladeren, als zomwylen toelaatende, dat de Boosheid ten hooglten toppunte ftyge : ten einde derzelver val
to grooter , en to voorbeeldlyker mag weezen . Hy verklaart den Dwingeland van Egypte, waarlyk danrom heb ik
't verwekt, dat is, groot en voorfpoedig laaten worden ;
op dat ik myne kragt aan u betoonde ; en op dat men myne7a
name vertelle op de ganfche aarde . (t) Het Godlyk Be-

ftuur wordt verheerlykt, in de ftraf£e', voor de werkers
der Ongeregtigheid gefchikt, zo wel als in de belooning
voor de Regtvaardigen weggelegd . Dit is de raadflag,

die beraadflaagd is over het ganfche land , en dit is de hand
die uitgeflrekt is over alle volken . (§)
IV. Ire Grimmigheid des Me7 fchen maakt GODS GOr:DHErD loflyk . Dit is de minst verwagtte van derzelver

uitwerkzelen, enverdient daarorn eene breedvoeriger be .
fchouwing . Alle de werkingen van het Beftuur des Opperheers komen eindelyk op Goedheid uit . Zyne Magt,
Wysheid, en Regtvaardigheid ftrekken tot algemeengeluk en orde . Onder de middelen, welk by ter bereiking
van dat einde bezigt, zal men bevinden dat de Grimmigheid des Menfchen, door zyn albeheerfchend beftuur, cene aanmerkelyke plaats bekleedt .
In
(*) PSALM XXXVII. 14, IS .
(t) Exon . IX . i6.
(g) Jts . XIV . 26 .
Li4
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In de eerfte plants words dezelve van core gebruikt
nls een'nuttig werktuig, om de Deugdzaamen to tugtigen
en to verbeteren . De ftormen, die eerzugt en hoogmoed onder het Menschdom verwekken, laat by toe
met het zelfde oogmerk als by onweeren verwekt, om
den dampkring to zuiveren van fchadelyke dampen, en
dat verderf voor to komen, 't welk alle dingen, door
cone langduurige rust, zou aantasten. Wanneer de Boozen gelukken in hunne aar_ilagen, en de magt, welke zy
wet eene zwaar onderdrukkende hand verkreegen hebben,
oefcnen, roepen de Vroomen veel ligt uit, in bitterheid
van ziele , waar is de H E r R F ? Waar is de fchepter zyner

regtvoardigheid en trouive ? Heeft c oD vergeeten genadig
to zyn ? of Ziet by niet ? Is 'er geen kennisneeming by den A LL E R 110 o c S T F N? Hunne verdrukkers zyn, in de daad,

niets anders dan Dienaars van c D ten hunnen beste.
By bemerkt dat zy beflraffing noodig hebben, daarom
verwekt liy vyanden tegen hun, die de overdaadigheid des
aanhoudeuden voorfpoeds beteugelen ; cn, in de ernftige
iurep van verdrukking tot gepaste denkbeelden van hun'
pligt, en voorgaande dwaaling, breagen .
In dit licht warden de Verftoorders der aarde, dikwyls, vertoond in de Heilige Bladeren, als geesfels in .
C 0 D s hand, om con Volk, gereed tot afwyken, to kastyden . Zy hebben last om wyze en regtmaatige oogmer,
'hen, voor hun verborgen, to volbrengen, en als zy then
volvgerd hebben, wordcn zy to rug geroepen of verdelgd . Hier van hebben wv een opmerkenswaardig voorheeld ~in 't gebrurk , 't welk c D maakte van den Ironing
pan !3 fyrie, ten opzigte van het Israelitifcbe Volk . Ik
0

0

ul here zenden tegen een huichelsch TVolk, en ik zal hens be-

vet geeven tegen het Volk myner verbolgendheid, op dat Ia y
,den roof roove, en plundere de plunderinge . Hoeivel by het
no niet meene, nosh zyn hart tclzo denkt ; vicar by zal in zyra
hare hebben to verdelgen en uit to roeijen niet weinig holken_
--- Want het zal gefchieden als de x E F R E een einde zal
gemaakt hebben van al zyn werk, ap den berg Sion en to .7ezal ik t'huis zoeken de vrugt der grootheid des
I t falern, dan
lr-erteu , des Konings van Asfyrien , en de pragt van de hoog,'1'id z yner oogen . - To vergcefsch zaekt dan de Grimmigkeid d?r Men/chen zich to vcrhefen tegen c: on . Hy zegt
%W rr
de i:rags v.,yn .r band bob ik het gegoan, en door myne
? fir
Zal eene byl zicl .,
,,,, fer gandi~ .
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beroemen tegen lien die daar tnede houwt ? Zal een zaage
pochen tegen dien, die ze trokt? (*) Alle dingen zullen,
zy willen of willen niet, niede werken ten goede der geenen, die COD liefhebben . De Grimmigheid des Menfchen

bekleedt, naar 's Hemels fchikking, haare plaats onderde
overige. De gewelddaadige vyand, de itoutmoedige overwinnaar, de onderdrukkende dwingeland, kornen in den
zelfden rang, met hongersnood, pest en overftrooming.
Hunne zegepraalen zyn niets anders dan de vervulling
van Gods tugtiging ; het overblyfzel hunner Grimmigheid zal
by ophinden .
Ten tweeden , c 0 D

doet de Grimmigheid des Menfchen medewerken tot heil der Vroomen, door deeze tot een middel to maaken om zyne gunstbetooningen to vermeerderen en to verfterken ; hun daar door tot hooger eer en
room to doen tlyge .
Waren de Menschlyke zaaken
altoos in eenen gcregelden loop gelaaten , had het geweld
der Boozen geene tegenkanting gebooden aan Godsdienst
et Deugd, hoe zouden dan eenige der verhevenfte en
edelmoedigfte werkingen van 's Menfchen ziel plants hebben kunnen vinden 2 Hoe veele treffende voorbeelden
van Moed, Standvastigheid, en Geduld, hadde Wercld
roil aanfchouwd? Welk eer. ruim veld van Deugden ,
eegen aan een ftaat van beroering, was onbebouwd ge_
bleeven? Gccstcn van een hooger rang, bekleeden een
ftaat van volkomen gevestigde Deugd, welke zodanige
beproevingen en verbeteringen niet behoeft . Maar voor
ons, die onder de opleiding tot zulk een ftaat leeven, is
bet noodig door die vuuroven der beproeving to gaan,
op dat wy gecoctst , gelouterd en witgemaakt worden . Wy
mocten den ftryd ftryden op dat wy, als overwinnaars, de
kroone wegdraagen . De Grimmigheid des Menfchen roept
ons in het ftrydperk, tot bet becoon van heldendeugden,
en cot lydzaamheid, een der grootfte cieraaden van 's
menfchen ziel . Hier door ftrekken de Geloofshelden,
d : Belyders en Martelaaren, tot verwondering aller eeuwen, en blinken als lichten der wereld ; terwyl de woede
en doldriftigheid hunner vyandh n , in ftede van hun to
verdrukken, alleen dienden om, bun to hooger in top to
heffen .
Tet
()

JES . X, 6 . 7 . 12 . 1S .

L,1 5

500

GODS nESTUJUI

Ten derden . De Grimmigheid des Menfchen ftrekt dik.
wyls om den tydlyken voorfpoed der Regtvaardigen to
bevorderen . De tusfchen beide komende ongelegenhe.
den leggen niet zelden den grondilag van hun toekomend geluk . Het geweld, waar mede de Boozen hun
kwaade zaak voortzetten, vernietigt hun eigen doel, en
haalt de wereld over op de zyde der Deugdzaamen, die
zy vervolgen. De poogingen der kwaadaardigheid om
hun zwart to maaken en to fchandvlekken, doen hunne
Characters to meer affteeken in 't oog der onpartydige
befchouweren. De uiterften, waar toe zy gebragt worden door onregtvaardigheid en verdrukking, wekken hun
cooed en werkzaamheid op ; en geeven dikwyls gelegenheid tot zulke moedige poogingen in het regtmaacigverdeedigen hunner zaake, dat zy de verdrukking ontworftelen, en deeze in voorfpoed eindigt . Zelfs in gevallen,
dat de Grimmigheid des Menfchen over den vreedzaamen
en den regtvaardigen fchytlt to heerfchen, word deeze,
in den eindelyken uitflag, een zegen . Hoe veelen hebben
reden gehad om dankbaar to zyn, dewyl zy door hunne
vyanden to leur gefteld werden, in het v©ortzetten van
oogmerken , die zy met alien ernst beharcigden ; doch,
welker welgelukken zy van agteren zien, dat hun ten
val zou geftrekt hebben . Wie wys is, zal deeze dingen
waarneemen,en

Heeren .

(*)

verflandig letten op de Goedertierenheden des

Terwyl de Grimmigheid des Menfchen, in deezer voe .
ge, c o n loflyk maakt, door de voordeelen, welke zy
deugdzaame Menfchen, als perfoonen op zichzelven
aangemerkt, bezorgt, vertoont zich de Godlyke hand
even zigtbaar in dergelyke uitwerkzelen, welke zy
moet voortbrengen voor Volken en Maatfchappyen .
Wanneer oorlogen en onlusten de Aard beroeren, wanneer partyfchappen woeden, en inwendige verdeeldheden eertyds bloeiende Koningryken aantastten, fchynt de
Voorzienigheid, in den eerften opilage, de zaaken aan
de verkeerde fchikking der Menfchlyke Driften to hebben overgegeeven . Nogthans ontftaat uit het midden deezer verwarring dikwyls orde, en uit deeze onheilen
duurzaam voordeel . Door welke fchokken worden de
Vol.
(*) PSALM CVII . 34. .
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Volken opgewekt uit den gevaarlyken flaap, waar in (tree+
lende weelde, langduurige vreede, en aangroeiende verwyfdheid van zeden hun zuste . Zy ontwaaken, om
hunne waare belangen to zien : en worden aangezet tot
het neemen van gepaste maatregelen to hunner beveiliging en befcherming tegen alle hunne vyanden . Inge.
wortelde vooroordeelen legt men af, verborgene oorzaa_
ken van gevaar ontdekt men . De zugt tot welweezen
des Lands word wakker, en mete vormt zich wydftrekkertder inzigten van Volksgeluk. Het bederf, waar
aan elk ftaatsbeftuur zich vindt blootgefteld, words niet
zelden verholpen door eene gisting in het lichaam van
den itaac, even als eene ziekte fchadelyke vogten onclast . Onderneemingen, tegen een wyze en wel ingerigte
Staatsgefteltenis aangewend, verfterken dezelve niet zelden , en de wanordes van ongebondenheid en partyfchappen leeren de Menfchen de zegeningen van rust
en wettige befcherming op beter en hooger prys
ftellen .
Ten vierden . De Grimmigheid des Menfchen, wanneer
dezelve iosbarst in vervolging van den Godsdienst, maakt
de GOEDHEID cons loflyk, door behulpzaam to weezen in
bet bevorderen der waarheid, en bet voortplanten van
den Godsdienst . De Kerk van GOD is, van den beginne
af, niet geheel ontheeven geweesc van de boosheid der
wereld, en bloeide in die eeuwen, wanneer zy 't meest
daar van to lyden hadt, bet meeste . Vrugtloos vereenigde z ich .de ftaatkunde en woede der Menfchen, om
dat Hemelsch lithe uit to dooven . Schoon alle vier de
winden daar tegen aanwaaiden, bet fchitterde daar door
to helderder , bet brandde to hooger , veele wateren konden
het Met uitblusfchen, alle vloeden het niet dempen . De ftandvastigheid en moed der geenen, die voor de waarheid
lecden, deeden bet getal der bekeerlingen fterker aanwasfen, dan de fchrik en wreedheid der Vervolgeren bet
verminderde . Dus weed de Grimmigheid des Menfchen
tegen zich zelve gewend, en tot vernietiging van haare
eigene raadflagen : even gelyk de golven, tegen een rots
met kragtloos geweld aangeflaagen, de onbeweegbaare
vastheid daar van ondervinden, en zichzelve aan den
voet to barften flooten .
1k zal bier nog maar den voorbeeld byvoegen, ten bewyze hoe de Grzmmigheid des Menfchen GOD lojlyk maakt,
door

.Q%
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door hoogstheilzaame einden voor bet Menschdom to
bevorderen . Nimmer verbeeldde zich de woede en de
kwaadaartigheid der Boozen, dat zy een volkomener
overwinning behaald hadden, dan in den dood van JESUS
CHRIsTUS . Wanneer zy hun oogmerk bereikten, om hem
als een Boosdoender to doen flerven, vertrouwden zy,
dat ze zynen naam uitgedelgd, en zyne navolgers voor
altoos tot zwygen gebragt hadden . Merkt op,hoekragtloos de poogingen van 's Menfchen Grimmigheid zyn te .
gen bet befluit des Hemels ! Alles, was zy poogden om
verre to werpen, bouwden zy ten kragtdaadigtlen op
De flood van CHRISTUS was de bron van bet altoosduurend leeven der Geloovigen . Het Kruis, waar aan by
met fchynbaarc fchande ftierf, wcrd voor hem cen flandaard van eeuwige eer, bet teken waar onder .zyne na .
volgers verzamelden en zegepraalden . Hy, die, naar zyn
welgevallen , bet overblyfzel van de Grimmigheid des
Menfchen opbindt, liet de woede van 's Heilands vyan.
den cegen hem niet anders toe, dan het Been Hy voorlang beflooten , en door zyne Propheeten voorfpeld
hadt . Zy wrogten alien zamen om bet tooneel van CHRISTUS lyden volkomen to doen gelyken, naar bet voorbe.
raamde en afgemeete plan der Godlyke genade en goedheid : elk hunner hadt zyn aandeel om dit groot werk
uit to voeren, 't geen niemand hunner in 'c minst verEen zoo opmerkensftondt of dagt to bevorderen .
waardig voorbeeld als dic, ons in dc Schriftuure opgeleverd, van de Grimmigheid des Menfchen, de oogmerken
des Hemels volbrengende, moeten wy menigmaal overweegen ; bet ftrekt ten voorbeelde van de handelwyze
der Voorzienigheid in veele andere gcvallen, waar wy zo
veel lichts niet hebben, om de wegen daarvan to ontdekken .
Door bet bybrengen deezer byzonderheden words de
Leer van den Pfalmdichter ten voile bekragtigd . Wy
hebben gezien, dat de ongeregeldheden, die dc Drifters
der Menfchen in de wcrcld veroorzaaken , fchoon ze
voortkoonnen uit bet belle, f der Menfcheiyke natuur in
den gcvallen ftaat, nogthans, door de Voorzienigheid, zci
geregeld worden , dat ze tot cere en heerlykheid ftrekken van Hem die 't al regeert . Zy vertoonen aan de
Wereld de Godlyke Volmaaktheden in de beftuuring des
Heelals . Zy d~cnen bier tot de zedelyke en Godsdien,
1ig~
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flige bevordering der Menfchen . Door eene heimlyke
itrekking bevorderen zy het welweezen der geenen , op
wiens verderf zy het gemunt hadden . Zekerlyk, 6 con,
zal de Grimmigheid des Menfchen u loflyk nzaaken ; het overblyfzel der Grimmigheid zult gy opbinden . Zy is in uwe
hand : en gy laat ze noit zonder gewigte of maate . Zy
is wild en ontembaar van natuure ; doch gy temt ze .
Zy is blind en flout in 't voortvaaren ; doch gy beftuurt
Zy zoekt Heeds de banden to verbreeken ;
ze .
maar gy bedwingt. ze, en doet alle overmaat van woede
wyken .
Laat ons, eindelyk, zien wat wy uit de
overweeging van deeze handelwyze der Voorzienigheid
to leeren hebben,
In de eerite plaatze leidt dit ons op tot eene Gods .
dienftige erkentenisfe van GODS hand in alle de lotgeval •
len der wereld . In den gewoonen loop der menschlyke
zaaken, zien wy een vermengd en woelig tooneel ; de
Driften der Menfchen verfcheidenlyk gedreeven ; nieuwe
verwisfelingen doen zich dagelyks op . Vrede en oorlog
wisfelen elkande_r af ; de ftaat van byzondere perfoonen
cyst en daalt, Koningryken en Volken deelen in lien
zelfden ornmekeer . Indien wy, in dit alles, alleen letten
op de werking der uitwendige oorzaaken, en de enkele
omwenteling der gebeurtenisfen, zien wy niets meer dan
het onbezielde gedeelte der natuure : wy blyven ftaan by
'c opperviak der dingen : wy befchouwen het groot tooneel, voor ons opgefchooven, niet met de oogen van
verftandige en redelyke weezens . Het leeven en de fchoonheid des Heelals ontftaat uit de befchouwing van die
Wysheid en Goedheid welke alles bezielt en beftuurt,
en alle de de€len tot een groot oogmerk doer zamenwerken . 'Er beftaat cen eeuwige Geest , die alle deeze raderen in beweeging helpt , terwyl by zelve altoos in
rust blyft . Niets is ledig van (.00 . Zelfs in de Driften
der Menfchen is by to vinden, en daar zy meenen zich
zelven to beftuuren, warden zy geleid en bedwongen
door zyn hand . Welke iaatlyke gedagten en Godvrugtige bedenkingen moet dit inboezemen, wanneer wy, den
loop der aardfche dingen nagaande, Diet alleen letten op
de daaden der menfchen, maar op de wegen van GOD en
ons zelven, en alle onze belangen aanmerken als in zyn
ppperbeftuur beflooten !
In de tweedeplaatze, moot de Leer, than oserwoogen,
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gen, ons to rugge houden van het bedillen der Voorzicnigheid, ter oorzaake van eenige fchynbaareonregeidheden en rampfpoeden, die in de wereld ftand grypen, De
verfcheide voorbedlden door ons bygebragt, waar in
menschlyke Drift en Boosheid dienstbaar gemaakt worden om wyze en nutte einden to bereiken , geeven ons
alle reden om to befluiten, dat, in alle gevallen van fchynbaar kwaad, dergelyke einden bedoeld worden . Dit
moest ons to vrede ftellen, zelfs wanneer de uitzigten
allerduisterst en moedbeneemendst zyn . De ontwerpen der
Godlyke Wysheid zyn to uitgeftrekt , om door ons ten
vollen uitgeoogd to worden , wy zien alleen een gedeelte ,
en vinden ons dikmaal buiten ftaat om het geheel to be .
oordeelen . De weg van con is in de zee , zyn pad in de
groote wateren, zyne voetf appen zyn niet bekend (*) . Maar,
gy hem niet zult aanfchouwen ; daar is. nogthans gerigGelyk
te voor zyn aangezigte, wags gy dan op hm (t) .

fchoon

in de natuurlyke wereld geene weezenlyke wanfchapenheid gevonden wordt, en niets of het dient tot cieraad
of nut, zo ftrekken, in de zedelyke wereld, de ongeregeldRe en vreemdfte verfchynzels, langs den eenen of anderen weg, tot orde van 't geheel . Het Opperweczen
weet, uit de tegenovergefteldfte en ftrydigtte beginzelen,
algemeene zamenftemming to doen gebooren worden : en
doet de hardfte en kwaalykst zamenflenamende toonen
tot zynen lof klinken . Gelyk by bet fchoone wereldfelzel uit verfcheide en ftrydige hoofdttoffen gevormd
heeft, zo heeft hy, door zyne Voorzienigheid, zulk ecne eenheid van de verfcheide belangen, en nog tegen elkander ftrydige Driften der Menfchen, verwekt, dat zy
alle zamenwerken tot zyne cere, en medewerken tot
het algemeen welweezen .
Hoe oneindig is die
Wysheid welke zulke oneindige verfcheidenheden en tegenftrydigheden in haar plan zamenvoegt ! Hoe magtig
is die hand, die de goeden en de kwaaden, de werkzaamen en de ledigen , de vrienden en vyanden der waarheid, naar zyn wil buigt : alles verpligc tot zyne cer
to werken, fchoon van elkander verdeeld door veelvuldigheid van bedoelingen ; en dikwyls van zich zelven
verfchillende ; en terwyl zy allen vry werken, nogthans,
door
(*) PSALM LXXVII. xg.
ft') JoR XXXV . z4 .
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door een heimlyken invloed, bun op zyn wenk draagt .

6 Diepte des rykdoms beide der wysheid en der kennis/e van
COD! Hoe ondoorzoeklyk zyn zyne oordeelen ! hoe onnafpeurlyk
zyne wegen (*) !

In de derde plaats, zien wy, uit bet gezegde, hoe
veel reden wy hebben tot onderwerping aan de befluiten des Hemels . Welk onheil ons bejegene door de Grimmigheid des Menfchen, wy hebben rede om to gelooven,
dac het ons niet to vergeefs overkomt . Te midden van
menschlyk geweld en verdrukking, zyn wy niet aan de
nukken van bet blind geval overgelaaten . Hooger uitzigten worden 'er mede bedoeld . Wyze en goede oogmerken zullen bereikt worden . G o n zet altoos zyne
bedoelingen voort, en indien deeze op zyne Rere uit_
loopen, die altoos bet zelfde is met bet geluk der Regt_
vaardigen, hebben wy dan geene , genoegzaame reden,
tot een bedaard en vreedzaarn berusten .
Hier uit ontftaat ook, om to befluiten, eene allerkragtigfte drangreden, om, met onbezweeken yver, de
gunst en befcherming. ties Almagtigen to zoeken . Indien
zyne ongunst ons over t hoofd hangt, zyn , met reden,
alle dienen rondsom ons, een fchrik . Want tegen hem
kunnen wy niecs doen . Alles in de natuur ftaat hem ten
dienite . Schriklyk kan de Grimmigheid des Menfchen weezen, als by dezelve tegen ons loslaat . Aan Hem ,
niet aan ons, ftaat bet die to bedwingen . Maar leeven
wy onder zyne minzaame befcherming, dan is alle Grimmigheid des Menfchen ontwapend. Indien by .voor ons is,
vie kan dan tegen ons weezen 2 Dat wy de maatregelen
voigen , welke by ons heeft voorgefchreeven, om zyne
genade door Geloof, Bekeering, en een heilig Leeven
to verkrygen, en wy zullen geene redo hebben om to fchrik .
ken voor kwaade tydingen ; ons hart zal wel gevestigd zyn in
den Heere uwen G 0 D . Wanneer de Godsdienftige vrees
voor con onze harten heeft ingenomen, dryft dezelve
alle laage Menfchenvrecs buiten, en deeze word het beginzel van fterltte en grootmoedigheid De HEER is een
ild en rondasfe, voor die hem dienen . Wanneer by op .

t

a t , zullen zyne vyandan als kaf voor den wind verd Vynen.
y geeft fterkte en overwinning zynen holke en bekleedt hun
met heil . De Grimmigheid des Menfchen zal hem loflvk
maaken, en bet overblyfzel der Grimmigheid zal by opbinden .

f~: 80i . Xh 33,
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I3ERIGT VAN DE WYZE, OP WELKE DE RUSSEN DE PERSOONEN BEHANDELEN, DIE ISUITEN ZICH ZELVEN GERAAKT
ZYN, DOOR DEN DAMP VAN KOOLEN, EN ANDERE
UITVLOEIZELEN VAN DEN ZELFDEN AAItT . In cenen
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Myn Heer !
zal, volgens uwe begeerte, u een verflag doen we .
1kgens
de byzonderheden in myn voorgaanden Brieve

getneld, betrellkelyk tot de wyze, waar op men in Rusland to werk gaat, om Menfchen, oogfchynlyk van 't
leeven beroofd, door den damp van Koolen, of bet ontbinden van hec ys, aan de wanden der Huizen, wanneer
bet dooyt .
Lieden van vermogen, bier to lande, hebben's winters
dubbele venflerraamen ; doch de gemeener foort niet dan
enkele : 't welk de rule is , dat, geduurende een ftrenge
Vorst , de binnenkanten der glaazen dik met ys bekorst
worden . Deeze korst fchync zamengefteld nit bevrooze uitwaasfemingen : dewyl veele perfoonen in ecn zelfde klein v.ertrek woonen en flaapen, boven al in de
groote Steden. Deeze korst van uitwaasfemingen wordt
verder opgevuld met bet Phlogiscon der Kaarsfen , en
van der. Kachel, gefcookt om het vertrek to verwar .
men .
Wanneer de Dooy volgt op een harde en langaanhoudende Vorst, fmelt deeze ys .korst, en 'er geraakc ecn
beginzel los, 't welk op 't menschlyk lichaam alle de
verfchriklyke uitwerkzelen heeft , die de dump van koolen veroorzaakt, en zo bekend zyn in dit land, waar de
Menfchen dagelyks daar mede gcplaagd worden . Schoon
de Rusfen altoos de fchuld aan den Kachel gceven, wanneer zy door dit ontbindzel lyden , dewyl de uitwerk .
zels dezelfde zyn, en zy zich niet kunnen diets maaken,
dat de ontbinding van zo weinig ys cenige flegte gevol .
}den kan hebben ; dewyl zy dagelyks veel grooter ysklolu .

OMTRENT BYNA VERSTIKTEic.

507

klompen fmelten, zonder iets kwaads to verneemen :
doch de kachel kan als dan de oorzaak van dit ongemak
niet weezen : want, by nader onderzoek, bevinden zy
nlles wat daar toe behoorc, juist zo als het moec zyn,
en nogthans blyft de befmettende damp in het vercrek .
Naardemaal de uitwerkzels, in beide de gevallen, zo
als ik reeds opmerkte, gelyk zyn, en de wyze van her_
ftelling ook dezelfde is, zal ik u alleen berigt geeven
van de behandeling, om, wanneer de Damp van Koolen de f_.ieden verftikt heefc, (zo als men 't, fchoon
myns bedunkens verkeerd, noemt,) to herftellen : dit
zal my ontflaan van de mocite om een verhaal van beide
op to ftellen, of liever ik zal het van beide teffens mededeelen .
De Rusfen verwarmen hunne huizen met ovens of
kachcls, en flooken ze op de volgende wyze ; eenige
houten worden in den kachel gedaan, en men laat ze
branden tot dat ze in gloeiende koolen nedervallen : dart
fluit men de pyp van boven digt, als mede de deur van
den kachel, die in het vertrek komt om dus de hette to
bewaaren : dit maakt den kachel zo heet als men begeert,
en verwarmt het vertrek tot eene genoegzaame maate
doch zomtyds is de kachelftooker agtloos genoeg om den
kachel to fluicen , eer het hour genoegzaam verbrand is,
want bet moet van cyd tot tyd omgekeerd worden, om
to zien dat 'er geen zwart aan overblyve, maar alles
doorbrand en gloeiend is, eer men de openingen fluic ;
dewyl anders de volgende deerlyke uitwerkzels zich ver .
tooncn .
Indien iemand in zulk een verkeerd geftookte kachelkamer gaat flaapen, blooc gefteld aan deezen Damp,
valt by in zo diep een flaap dat-het zeer bezwaarlyk is
hem wakker to maaken ; doch by voelt niets . In de troclaea arteria of de longen, worth geen prikkeling vernomen die hem opwekt, en de ademhaaling fchynt niet by .
zonder aangedaan to worden : met een woord, geen teken
van verttikking vertoont zich, dan wanneer het meest
gedaan is ; de menfchen in een naastbygelegen vertrek
hooren een gefteen, 't welk hun zomtyds opwekt om
den Lyder to hulp to komen . Indien iemand enkel in het
vercrek zit, zonder oogmerk om to flaapen, wordt hy,
naa ecnig tydsverloop, met flaaperigheid bevangen, en
door eene neiging om to braakeu overva :len . Dit laatIL D ELL . WENGELW . N O . 12 .
M m
no
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fte heeft , nogthans, zelden plaats by de Rurfen, 't zyn
voornaamlyk Vreemdelingen, die door decze walging van
hun gevaar ondcrrigt worden : doch de Landzaatcn zo
wel als de Vreemdelingen, krygen zwaare hoofdpyn,
en wanneer zy niet terftond been gaan, waar toe zy dik .
wyls to flaaperig zyn, verliezen zy welhaast alien bezef
en het vermogen van beweeging, zo geheel en al, dat
zy, als iemand, binnen een uur tyds dat die begon, hun
niet gelukkig ontdekke, onherftelbaar verlooren zyn :
want de Rusfen zeggen , dat het bun niet gelukke om de
zodanigen, die langer dan een uur in een gevoelloozen
ftaat geweest zyn, weder to doen bekomen .
Dit herftellen onderneemen zy altoos, en brengen het
dikwyls to wege, op de volgende wyze . De Lyder words
terftond buiten gebragt, op de fneeuw nedergelemd, zonder lets aan 't lyf dan een .hemd, en linnen onderbroek .
De flaapen zyns hoofds en 't lyf worden dan fterk met
fneeuw gewreeven, en koud water of mclk hem in de
keel gegooten . Dit wryven met fneeuw zetten zy
\'oort, tot dat de pimpelpaarfche kleur, die het lichaam
by het uitdraagen hadt, in de natuurlyke kleur verandert, en het leeven wederkecrt ; als clan gencczen .zy
den geweldigen hoofdpyn, door een doek met roggebrood en azyn om het voorhoofd to binden .
Op deeze wyze wordt de ongelukkige Man volkomen
herfteld, zonder de Longen op cc blaazen, 't welk noodig is in 't geval van Drenkelingen : deeze beginnen van
zelve to heweegen, zo ras de overmaat van Phlogiston
uit het lichaam gedreeven is . 't Is opmerkenswaardig
dat de wyze van herftellelj der Drenkelingen, en der Verftikten door Damp, zo rcchtdraads tegen elkander over .
ftaat : by deezen gebruikt men in- en uitwendig verwarmende , by geenen koude, dingen . - Men moge bybrengen dat de prikkeling der Koude hette verwekt, en dit
fchynt bekragtigd to worden door de handelwyze der
Rusfen, om den omloop der vogten in een bevroozen lid
to heritellen, door bet met fneeuw to wryven . Doch
het zonderlingfte in 't geval der Perfoonen indeezervoege van fchynbaar dood weder leevend geworden, beftaat
bier in, dat het lichaam, wanneer bet buiten het vertrek gebragt words, veel warmer is, dan op 't oogenblik dat het leeven als wederkomt, en dat zy huiverig
en koud ontwaaken . De kleur van lief lichaam verandert
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dent ook van pimpelpaarsch tot do gewoone kleur, dit,
gevoegd by eenige andere om(tandighcden, brcngt my
bykans tot de gedagten, dat zy bekomendoor defi3eeuw
en het koude water, 't welk hun , op do eene of de andere wyze, verlost van het overtollige Phlogiston, waar
mede zy vervuld fchynen : want, fchoon koud water in
't eerst, op 'c menschlyk lichaam gebruikt , hette voortbrengt, zal hot, nogthans , onder eenekoude lugtgeftcl-tenis , dikwyls herhaald, verkoeien , in ftede van meer
verhitten, even gelyk een koud bad doer, wanneer ieinand 'er to lang in blyft .
Met den woord, ik oordeel hot een overdenkenswaardig ftuk, 't zy men lette op do working der heginzels
uit de rookende Kool, en de met Phlogiston opgevulde
ys.korst voortkomcnde, of op de kragc van Sneeuw en
koud Water in dit geval . - Ik zal het my nogthans
niet onderwinden to bepaalen , of de gevaarlyke verfchynzel~, boven vermeld, daar uit ontftaan, dat de
lugc in bet vertrek dermaate opgevuld is met Phlogiston, dat dezelve niet meer uit de longen kan aanneemen,
't welk eene overlaading veroorzaakt , volgens uw befpiegelend ftelzel ; dan of zo fyn cene vloeiftoffe langs
den eenen of anderen web, in den omloop des bloeds in .
dringt, en de leevensvermogens als vasthoudt . - Even
min zal ik bepaaicn of de pimpelpaarfche kleur des lichaams, wanneer het buiten gebragt wordt, een bleeker
kleur aanneemt, door dien de dampkring, op de eene
of andere wyze , het blood ontheft van dit kleurigmaakend beginzel : gelyk gy getoond heht dat het geval is
met bloed buiten het lichaam . Dit zyn nafpeuringen,
welke ik aan uwe onderzoeklust overlaac . Ik heb my
alleen bevlytigd om eon berigt to geeven van gevallen
uit den mond van veele Inboorelingen, die zelve in die
omftandigheden zich bevonden, of anderen byftand in
dien nood gebooden hebben . Dusdanige verftikkingen
vallen bier zo veelvuldig voor , dat men 'er gemeenzaam
mede geworden is , en nooit den Arts to hulpe roept .
Ik ben, enz .
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MYNE IIEEREN!

lc neem de vryheid , uw Ed . bet volgende ioe
„
to zenden, of het ook mogt gefchikt . wezen, om
„ eene plaats in uw Mengel5verk to bcflaan ; anders zal
„ alleen de mocite, van bet op 't papier to brengen,
„ verjoren zyn ."
„

Niet fang geleeden, Iia eenigen tyd uit de lad go.
weest to zyn, werd my, to huis gekomen zynde, gezegd, dat de vrouw van zekeren Timmermans-knegt
uit de buurt, twee of drie dagen agter elkander, aan
myn huis was geweest, om een flesch wyns to verzoeken, dewyl haar Man zeer gevaarlyk ziek lag . Dit
bcrigt fmertte my zeer . Ik kende dicn man, federt ee.
nige jaaren, voor een allerbraafst' en yverig' Man,
die, behalvcn dat by den gehi~elen dag, op bet vlytigfte, aan zyn werk was, de fchofttyden, en een gedeelte van den nagt, befteedde, om in zyn huis nog daar .
by wat to verdienen ; zo dac by, zyne Vrouw en agt
Kinderen, waar van hot oudfte niet boven de elf, ell
bet jongite nog geen jaar, taamlvk wel, naar zynen
flaat, wist to onderhouden . Ire Vrouw was van haa_
ren kant niet minder yverig, doch kon, den geheelen
'yd byna met haare Kindererr, die zy zeer net en or•
dentlyk hield, bezig, niet veel doen om ook lets to
winnen . Ik befefte ten eerften, dat de dood van then
Man zyn rampzalig Huisgezin in de uiterfte elende forten zoude ; en, begeerende to weeten , hoe bet nu met
hem was, zond ik om de Vrouw . Zy kwam, en vernieuwde haar verzom om een weinig wyns, my doende begrypen , dat haar Man cen' heete yle koorts had .
Ik deed haar daar op een flesch met limonade gereed
maaken, haar zeggende, dat wyn, in den toeftand, waar
in haar Man zig beyond, een foort van vergift was ; en
vroeg daar op, of zy geen' DcEtor by haar Man had,
Zy antwoordde, dat haar Man-, toen agt dagen geleden,
van
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van zyn werk t'huiskomende, over eene geweldige
hoofdpyn geklaagd had, zo dat by bet niet konde op .
houden . Den nagt daar op had by eene geweldige heete koorts, en tevens eene fchriklyke pyn in de zyde, ge.had, en noch de koorts, noch de pyn -was federt vermin .
derd . Reeds den eerfken dag der ziekte was zy nuar zekeren Doctor gegaan, hem verzoekende, by haar' Man
to komen, bet welk by beloofd, maar niet gedaan had .
Den volgenden morgen, haar Man gantsch niet beter
zynde, was zy weder by den Doctor geweest, haar verzoek herhaalende ; en , de Doctor toen niet to huis zyn .
de, ging zy des middags nog eens naar hem toe, en
kreeg ten antwoord, dat by niet komen konde . Zy ging
daarop ten eerflen naar een'anderen, welke insgelyks lies
zeggen, dat by to bezet was ; bet welk haar voort by een'
derden deed gaan,diebeloofdedenvQlgendt ,n dag •t ezullcn
komen, maar ook niet verfcheen . Ondertusfchen lag de
Man to ylcn, en de Vreuw gaf hem, op ruad eeniger
buuren, verfcheidene verhittende middelen , die onge .
twyffeld zyne ziekte verergerden ; terwyl zy hem, door
hem zo ilerk to dekken, als zy konde, door zweeten
tragtte to geneezen . Het was toen de agtfte dag der
ziekte, en, volgens bet zeggen der Vrouw, moest de
Man in doods gevaar liggen . Ik ging naar een' Doctor
van myne kennts ; een' man van geleerdheid en ervarenheld ; droeg hem het geval voor , en vertoonde hem,
hoe het eene gewetenszaak was , zulk een' braaf man,
zonder hulp, to laaten omkomen . Myn vriend liet zig
door my beweegen om den lyder to gaan zien`;en,auwg
keurig naar den flaat der ziekte onderzogc hebbende,
verklaatdc by bet geval wanhoopig ; verzekerende dat
de Man verzuimd en het nu to laat was ; doch (tat de
Man , indien men 'er by tyds by geweest ware, en geene
verkeerde middelen aangewend hadde, misfchien wel to
redden geweest zou zyn . Dien zelfden nagt ftierf de
Man ook, laatende zyne braave Vrouw en onnozeleKin,
deren in de uiterfle elende en armoede .
Dit geval bragt my tot nadenken, hoe dikwyls wy
verzuimen lets to doen , dat wy zeer ligt zouden kunnen
doen, alleen maar om dat bet ons niet lust ; waar door
anders veel goeds to wee- gebragt, of ten minflen veel
kwaads voorgekomen zou kunnen worden . Had eene van
de drie .l~octoren verzogt, om deren ongelukkigen by ty
M m ;
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fawn, zig mar de mocite willen geeven, van hem een'
reis of twee to bezoeken, zo had misfchien het leeven
van deze braave Man gered, en zyn Huisgezin voor de
uiterfle elende behoed kunnen worden . Doch geen dier
drie Hecren verwaardigde zig daar toe ; en het is niet:
twaarfchynlyk, dat zy alle drie op din tyd zo met bezigheden bezet waren , dat zy den tyd niet zouden gehad
hebben van to komen ; en ik twyffel geenzins, of alle drie
zouden, hadden zy een gulden of een' daalder met hunne
vifite gedagt to verdienen, op het eerfle verzoek gekomen zyn . Maar n i was bet flegts een gemeen man, by
wicn wcinig geld of eer to winnen was, en daar ommoest
by zonder byftand fterven . 1k kon niet begrypen, hoe
deze drie Heeren, die voor mannen van gewisfe en deugd
to bock ftaan, zo onmedogend konden wezen, van ten
minften •n iet eens naar dien man to gaan zien . Wy doers
zo veel, daar wy niets mode verdienen, en wy zyn tot
nog veel meer verpligt, dan bovenal is een' Doftor, zo
my dunkt, in gemoede •v erbondcn , zelfs al heeft by geene belooning to hoopen, een' zieken to bezoeken, en to
tragten , iets tot zyne redding toe to brengcn . \Vat kost
dit anders, dan een eind wegs to gaan of to ryken, en
ecnige minuuten by den lyder to vertoeven ; eenen tyd,
dien men honderd maalen op de nutloosfte wyze zonder
iets to doen verfpilt? Zyn wy verpligt , een gedeelce onzer goederen to geeven om de armen by to flaan ; wy
zyn bet, dunke my, des to meerder tot den gemaklyken
dienst van eenen zieken to bezoeken en hem eenigenraad
to geeven, eenen dienst, die, buiten eene zeer ge .
Tinge mocite,niets kost . Of zou een Geneesheer alleen
in de wereld zyn om ryken en aanzienlykcn, die hem
ryklyk betaalen kunnen , to helpen ? Indien de grond van
onze vcrpligting om wel to doen alleen inonseigenbelang
gelegen is ; indien de eeuwige wet van zeedlykheid , v, el .
Ice alle menfehen verbindt , alleen zegt, doe uwen naasten
wel, als lzy a uwe dienfien belooneiz kan ; indien'er geene andere belooning is , dan die in geld en eer beflaat , dan kan
ik begrypen , dan kan ik het ook vergeeven , dat men alleen ten dienfte der zulken is, die ons onze dienflen vergelden kunnon . Maar indien 'er in ons hart een beginfel
is, d .t ons het lyden en het vermaak van anderen doer
gevoelen, dat ons doct fchreijen met de treurigen en juichen met de blydcn ; indicn do gedagte, van eenen geluk .
Li~
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kigen to hebben gemaakt, bekwaam is, om hot hart met
het zuiverfte genoegen to vullen, een genoegen, dat de
zoetfte belooning uitmaakt ; indien men hot als eenen
pligt befchouwt wel to docn, kan ik net begrypen, hoe
een man, bekwaam om jets tot verligting van een lydenden toe to brengen, misfchien om hem to redden, zig
kan laaten zeggen, dat 'er zulk een elendige is, zig kaii
laaten bidden, zulk' eenen elendigen to komen bezoeken,
zonder, zodra by maar eenigzins kan, to vliegen tot hulp
van then elendigen . En hoe kan men dit begrypen van
menfchen , die zig leerlingen en navolgers belyden to zyn
van hem, die in de wereld gekomen was om zuyn leeven to

geeven tot een losgeld van veelen ; (*) die het land rond ging
zvelddende ; die de kranken , welken tot hem gebragt wier-

den , voor nict genas ; die, zodra hem gezegd werd,

myn dogterke is in haar uiterfle, ik bidde u, dat gy komt en
de handen op haar legt, opdat zy behouden worde, en zy zal
leeven ,
zig zonder verzuim derwaards fpoedt ? Uw

(f)

Meester zal dat doen , en gy zult het weigeren ! L w
Meester zal alleen uit menschlievendheid geneezen, en
gy alleen nit gierigheid ! En uw Meester zal u beveelen
even zo to doen ; uw Meester, uw Meester en to gelyk
uw God, zal u voor elken dienst orn zynen wil gedaan
cone belooning belooven, die alle de fchatten der aarde
to bov en gaat ; by zal u zeggen : My hebt gy niet altyd by
u, maar de armen hebt gy altyd ; doe die wel om mynen wil,
en wat gy den kleinften van hun om mynen wil zult gec'aan
hebben, dat zult gy my gedaan hebben ; en gy, gyzult wei-

geren, den dienst van een bezock, den dienst van ecne
raadgeeving, aan eenen armcn to bewyzen .
Wy hebben, zelfs de besten uit ons ) to bekrompene
denkbeelden van onze pligten, van de deugd . De Leeraars des natuurlyken refits verdeclen onze pligten in volinaakten en onvolmaakten . Volmaakte pligten noemen
z y. d e zulken, welken men rcgt heefc var . ons to eis1chen, gelyk als hot houden onzer belofte, het betaalen
onzer fchulden . Onvolmaakte pligten zyn de zulken,
die men niet van ons cisfchen kan, als het geeven van
cen aalmoes, het byftaan met goeden raad, en diergelyken .
(*) Matth . XXI. 28 .
(}) Marc. A7. 23 .
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ken . Nu denken veele menfchen dat zy voldoen, dat
zy zelfs voor zeer deugdzaame menfchen verdienen gehouden to worden, wanneer zy hunne volmaakte pligten
volbrengen ; zig van de onvolmaakten cc kwyten, is iets
dat wel goed, maarDiet noodzaaklykis . Zulkemenfchen
mag men eerlyke, regtvaardige nienfchen noemen ; zy
zyn den naam van deugdzaame en menfchenlievende lieden Diet waardig ; en op hun past in zyne voile uitgefirektheid dit zeggen der Heilige Schrift, dat zy onnutte
dienstknegten zyn, die niet meer doen, dan zy verpligt zyn to
doen .

Wat is het algemeene beginfcl der natuurwec? VolMaar is dat alleen to
zeggen : beteedig memanc, ontvreemd niemant bet zyne,
geef een' iegelyk wat by rcgt heeft van u to eisfchen,
en waar toe by u anders door den regter zoukunnen doen
dwingen? Of *wil het zeggen : doe alles wat gy kunt om
den ftaat van anderen to volmaaken : doe alles, wat in
uw vermogen is, om hem gelukkiger to maaken ?
En wat zegt ons de Christlyke godsdicnst ? Vergenocgt by
zig met ons to zeggen , doe niemant kwaad , geef ieder
het zyne ? Neen , by zegt , al wat gy wilt , dat u de menfchen doen, doe hun alzo. En wilt gy , dat men u geene
andere dientten bewyze , dan waar toe men zig vrywil.
lig , door de hoop van eenig voordeel , verbonden heefc ?
Of wilt gy, dat men u, zelfs onverzogt t zelfs buiten
uw weeten, dienst bewyze ; dac men uwe fchade in uw
afwezen voorkorne, dat men uw voordeel bevordere?
O ! van nlle de fprcuken der wyzen is 'er geene, die zo
volledig in er n woord alle onze pligten bevat, als deze
fpreuk des Zaligmaakers . A wct_t gy wilt, dat u de nienmaak uwen fttaat en dirn van anderen .

doers, doe hun alzo .
fchen
De hoofddeugd des Christens

is, de Liefde . Maar
is het iemant lief hebben , w,mneer men zig vergenoegc ,
hem geen kwaad to doen ? Neen, om hem geen kwaad
to doen, is het genoeg dat men hem Diet haate : hem
noch goed, noch kwaad to doen , is hem met onverfchilligheid behandelen ; maar als men hem bemint, zal men
hem goed doen of willen goed doen ; en daar toe alleen
maar de gelegenheid afwagten, ja, wat mecr is, die vuuriglyk zoeken .
Ecn regt deugdzaam man , die niet to vred :: is , flcgts
regcvaardig to wezen, zal, na het vervullcn zyner vc)ltnaal;-
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lnaakte pligten, ook zyn werk van zyne onvolmaakte
pligten maaken . By bet Plot van den dag overdenkende, hoe by den dag befteed heeft, zal by zig niet alleen afvraagen , lieb ik ook iemant beleedigd? maar by zal
ook zeggen, wien heb ik dienst gedaan? Had ik niet iets

tot bet geluk van dezen of geenen kunnen toebrengen ? O !

met hoe veel regts words een TITUS, dat pronkttuft der
Vorften, de wellust des menschdoms genoem4l ; daar by,
by het Plot van eenen dag zig niet herinnerende, iemant
eene weldaad bewezcn to hebben, uitriep, helaas, ik

heb eenen dag verloren !
Zalig zyn de dooden , die in den Heer f erven van nu aan :
ja, zegt de Geest, op dat zy rusten mogen van hunnen ar •
beid, en hunne werken volgen met hun . (*) Zalig zyn de
dooden, die in den Heer fferven, en hunne werken volgen
met hun . Het is flegts eene gisfing, niaar eene gisting

die in 't geheel niet ongegrond is, dat bet geluk der
volzaligen en bet ongeluk der verdoemden, ten minften
voor een groot gedeelte, be(taan zal, in het duidlyke gezigtt van al het goed of bet kwaad, dat door hun zal
veroorzaakt zyn . Hoe grooter goed of hoe grooter
kwaad de mensch gedaan zal hebben, des to grooter zal
dan zvn geluk of zyne rampzaligheidzyn . Dwinglandcn
der wereld, gedrogten der natuur, door God den volken
tot koningen gegeeven om hen to kastyden , wat zal dan
uw lyden zyn, wanneer gy in uwe zielen zult gevoelen,
wat die duizenden gevoeld hebben, die, door uwe wreedheden, uwe onregtvaardigheden, uwe grilligheden, uwe
heerschzugt, uwe begeerce naar roem, rampzalig zyn geworden ? Verwinnaars der volken, afgoden eener flaw
fche vleijery! uwe heiren, die uwe heerlykheid maak .
ten, op uw bevel op de flagthank gebragt, en geheele
vyandlyke heiren u ten gevalle opgeofferd, koningryken
door u in bloed gedompeld, to vuur en to zwaard verwoest, duizenden van weduwen en weezen ; die alien
zullen voor uwe oogen verfchynen, en uwe zielen verfchcuren . - Maar d 1 gy , die in den Heer zyt getorven ,
wat zal uwe zaligheid grout zyn , wanneer uwe zielen
zullcn geftreeld worden door de dankbetuigingen en bet
gejuich der geenen, wier geluk gy hebt gemaakt! Hoe
zulc gy dan gevoelen al bet gocc ;e, dat gy anderen
hehc
(*) Openb . XIV . 13M S
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hebt doen gevoelen! Men verfchoone deze uitwelding :
het denkbeeld trof my to levendig, om 'er geen gebruik van to maaken !
Maar laat ons wederkeeren tot den pligt eens mensch •
lievenden, eens Christlyken, Geneesheers Ik heb federt
sang gedagt, dat 'er naauwlyks een beroep voor menfchen van eenen middelmaacigen ftaat in de wereld was,
meer gefchikc, om hen, door veel nuts in de wereld to
doen , gelukkig to maaken, dan dat van een Geneesheer
en Wondheeler. Ja bet fmert my eenigzins, dat bet
niet in myne magt zy, met de kundigheden en de beginfelen, die ik nu heb, to rug to gaan tot myn vyftiende of zestiende jaar ; om, by het op nieuws beginners
van mynen loop, my der Genees- of Heclkonfle to wyen ;
en dus bet menschdom nuttig to kunnen zyn, door bet
bewyzen der grootile dienflen, welken men aan hetzelve
becoonen kan . Wat heeft de mensch kostbaarder dan
zyne Gezondheid? Wat grootcr dienst kan hem bewezen
worden, dan die, dat men hem bcvryde van de ziekten
en ongemakken, waar aan zyn broos lichaam onderhevig
is? En wat mensch moet gelukkiger geagt worden, dan
een bekwaame en menschlievende Arts, die de hoop en
de toevlugt is der kranken ; wiens item den lyder is als
de Item eens engels ; uit wiens mond by de hoop zyner
herftelling hoort, wiens deur omringd is van elendigen,
die de verligting in ban lyden van zyne edelmoedige
rnenschlievendheid komen verzoeken ; die niet van hem
heenen gaan, zonder, in verrukking hunner zielen, zynen naam to zegenen : terwyl by dikwils bet hemelfche
genoegen heeft, van hug, op eene zo gemaklyke en onkostbaare wyze , verligting, la, in cenen zekeren zin, bet
leeven zelfs, wcdcr to kunnen fchenkcn !
Onze godlyke Zaligmaaker, gekomen om bet menschdom tot bet hoogst mogelyke geluk to brengen, begon
met bet van zynekrankheden to verlosfen . Dic foort van
wonderwerken koos by boven alie de anderen . Eens mogt
by de verbolgene baaren ecner onftuimige zee doen bedaaren, eens mogt by water in wyn veranderen, tweemaal mogt by eenige duizenden met weinige brooden
fpyzen, by oeffende bet meest zyne Godlyke wonderdoende kragt in her geneezen van kranken . Zekcr is
Let, dat by met die wonderwerken ook bedoelde, zyne
G*oc'
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Godlyke zending to bewyzen ; maar by koos hier toe
zulke wonderwerken, waar door by to gelyk het heil
der menfchen bevorderde . Met cen enkeld woord, eenen
krankzinnigen tot zyn verfland, eenen blinden tot zyn
gezigt, eenen lammen tot het gebruik zyner leden, eenen dooden tot het leven weder to brengen ; zie daar de
werken, waar door by liever verkiest zyne zending to
bewyzen, dan door wonderen, die, zonder zo voordeelig voor 't menschdom to zyn, deszelfs oogen nogthans
flerker zouden getroffen hebben . Hy verzet de bergen
niet in 'c midden der zee, by verkeert den flroom der
vloeden niet, by doet het vuur niet van den hemel nederdaalen, by doet de zon en de maan niet op zyn bevel
flilflaan, by veranderc het water niet in bloed en het flof
der aarde in luizen , by wandelt niet omfluwd van blixemitraalen, noch doer de zeeen op zyn bevel verdroogen .
Neen, lay doorwandelt het land, weldoende , en wyst op
zyne liefdaadige wonderwerken, wanneer hem wordt gevraagd, of by het was die komen zoude , dan of zy nog een'
ander moesten verwagten . Gaat henen , zegt by , en bood-

fchapt aan Yoannes weder het geen gy ziet en hoort . De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen, de melaatfchen
worden gereinigd , en de dooden hooren , de dooden worden opgewekt, en den armen wordt bet Euangelium verkondigd .

Op dezelfde wyze beveelt by ook zynen leerlingen,
hunne zending to bewyzen . Geneest de kranken, reinigr

de melaatfchen, werpt de duivelen uit . Gy hebt hot om niet
ontvangen, geeft het om niet (*) .

Zo groot, zo rocmrugtig is het beroep van Gencesbeer, dat de groot{le allcr menfchen zelf hct geoeffend
heeft . Maar dat ook onze Geneesheeren het oeffenen
gelyk als hy, uit menschlievendheid . Niet, dat het hun
niet geoorloofd zoude zyn, een eerlyk loon voor hunne
dienften van de zulken to ontvangen, die in flaat zyn het
to geeven ; niets is billyker , een arbeider is zyn loon waardig, en zy hebben het niet, gelyk de Apostelen, oar
niet ontvangen, dat zy her ona niet geeven zouden . Maar,
hoe kan een geneesheer , die een gevoelig hart heeft, die
een mensch, ik laat maan, die een Christen is, eenen
armen zynen raad en byfland weigeren, omdat by hem
niet of niec rykelvk genoeg betaalen kan ? Die arme, die
ona
('`) Matth . X . 8.
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tun uwen byftand fmeekt, is een mensch, zo gy een
mensch zyt , zult gy geen mensch moedwillig laaten vergaan ; by is uw broeder, en zult gy uwe hulp aan uwen
broeder weigeren y
0. 0.

NATUURLXKE HISTORIF VAN DE GEELGORST, OF
GEELVINK .

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medefchryver Van
den Heer DE BUFFO71 .)

D e Geelgorst,

in 't Latyn Emberiza k'lava, in 't Italiaansch Cia megliarina, in 't Hoogduitsch Gauelm,r
in 't Engelsch Yellow ham, in 't l+ranseh Bruyan, in
't Zwitfcherseh Emmeritz, in 'c Zweedsch Groening, geheeten, heeft dat Beenig Knobbeltje binnen in de Bovenkaak, 't welk ten onwederfpreekbaaren blyke ftrekt,
dat zy tot het geflacht der Ortolaanen behoort, en behalven 't zelve verfcheide andere trekken van overecnkomsc,
zo in de uitwendige gedaante van den Bek en den Scaart,
als in de evenredigheid der andere Leden, en in de lekkerheid van 't vleesch . Dit is geelagtig van kleur, en
men wit, volgens SCHWENCKFELD, dat bet ten geneesmiddel tegen de Geelzugt ftrekke, en zelf, dat men, orn
van die kwaale herfeld to warden, alleep then Vogel
hebbe aan to zien, welke door dit aankyken de geelzugt
krvgt en fterft . De Heer SALERNE merkt op, dat de
Geelgorst een geluid flaat, zeer met dat van de Ortolaan
overeenkomende.
Verfcheide keeren broeden do Geelgorfien, en de laatfte keer in September : zy maakt haar nest op den
grond, onder een opgeworpen aardhoop, onder een hang
of plant, en, in alle deeze gevallcn, met weinig voorzorge ; zomtyds vervaardigc zy 't zeive op de laagfte
takken van hakhout en kreupelbosch ; doch dan gnat zv
met meer omzigtigheids to werk ; ftroo, mosch, en
drooge bladeren, dienen tot het buiten bekleedzel, dunne wortel-vezelcjcs, fyn ftroo, hair en wol, ftrekken
tot bet bekleedzel van binnen ; de Eytjcs, meest vier of
vyf in getal, zyn, met onderfcheite bruinkleurige ftippcn
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pen op een witten grond, 't veelvuldigst aan het dikke
einde .
Het Wyff e hroedt met zo veel bezorgdheids, dat het
zich dikwyls, op den vollen dag, met de hand laat vane
gen . Deeze Vogels voeden hunne Jongen met Graanen,
Infeften, en zelfs met Springhaanen, zorgdraagende om
de bedekzels der vleugelen , als to hard en to zwaar onn
to verteeren, weg to neemen . Zy behooren tot deGraaneetende Vogelen ; doch dit belet niet dat zy ook op Infeften aazen ; Gerst en Hennipzaad verkiezen zy boven
alle andere Zaaden . Zy onthouden zich des Zomers in
bet hout, by. de haagen en kreupelboschjes, zomwylen
in de wyngaarden, dock bykans nimmer in het binnenfte
der wouden : des Winters zoekt ten gedeelte eene andere Lugtftrcek op, de overblyvende verzamelen zich by
een, vervoegen .zich by de IZinken, de Mosfchen, enz .
en vormen talryke benden , boven al by regenagtig weer :
zy naderen de koornfchuuren, en komen zelfs in de Steden : langs de groote wegen vliegende, waar zy voedzel vinden, aan de haagen en in den drek der paarden :
ten then tyde zyn ze bykans zo gemeenzaam als de Mosfchen . Zy hebben een fchielyke vlugt, en zetten zich neder, wanneer men zulks het minst verwagt, en door •
gaans in hec digtst der hladeren, zelden op een enkelen
tak . Hun wildzang beftaac meestentyds uit zeven nooten, waar vats de zes eerfte gelyk en eentoonig zyn, en
de laatfte veel fcherper klinkt en langer uitgehaald is, ti,
ti, if, ti, ti, tti, ti, ti -. Volgens eenigen hebben zy
nog deezen anderen zang, vingerot, vingerot, vingerot,
titchye . OLINA zegt, dat ze voor een gedeelte den wildzang nabootzen der Vinken, met welke zy in benders
vliegen . FRITSCH beweert, dat ze iets van den zang der
Kanarievogelen aanneemen, wanneer zy di€n jong hooren, en voegt 'er by, dar de halfflachtige van een
Mannerjes Geelgorst uit een Wyfjes Kanarievogel herkomftig, beter dan den Vader zingt . De Heer euYs verzekert, dat de Zang der Geelgorften met de maand Augus.
tus aangenaam wordt, en ALDROVANDUS gewaagt ook van
derzelver fraaijen wildzang .
Door geheel Europa vindt men de Geelgorfen verfpreid, van Zu~eeden of tot in Italie, en gevolglyk kuanen zy zich aan zeer verfchillende lugtftreeken gewen .
nen, 't geval der meeste Vogelen, die meer of min ge.
rneen-
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meenzaam met de Menfchen verkeeren, en de voordeelen der zamenleeving weeten to fimnaaken .
Het Mannetje trekt het oog door den glans der geele
veeren, die het op den Kop en het benedenfte gedcclte
des Lyfs heeft ; doch op den Kop is deeze kleur met
bruin gemengeld, zuiver aan de zyden des Kops, onder
de Keel, onder den Buik en aan de dekvederen der vleugelen, over al het andere, beneden is dezelve gemengd
met helder kaftanje bruin : het olyfkleurige is de heerfchende kleur aan den Hals, en de Boven-dekvederen der
Vleugelen ; zwart met grys en helder kastanje bruin ziet
men op de middelfte en de grootfte pennen, op den Rug
en zelfs op de vier eerfte vleugelpennen, de overige zyn
bruin en geboord, de grootfte met geel,de middelfte met
graauw : de Staartpennen zyn mede bruin, de twee buitenfte met wit, en de tien andere met ligt grauwgeboord,
de bovenfte dekveeren van den Staart zyn helder kastanje bruin met ligt graauwe puntjes . -- • Het Wyfje heeft
minder geel dan het Mannetje, is aan den Hals, Borst
en Buik meer gevlekt . Zy zyn ruim zes duimen lang .
Men begrypt ligtlyk, dat bet geel en de andere kleuren, aan deeze foort van Vogelen eigen, zeer verandert
in onderfcheide voorwerpen, zo wat de fterkte als wat
de fchikking betreft, afhangende van de verfchillende
Lugtitreeken , den ouderdom, en dergelyke oorzaaken,
die wy zo menigmaal zagen, dat, ten deezen opzigte,
verfcheidenheden to wege bragten .
LOFZANG TER VERHEERLYKING VAN GOD .
In naavolging der Oosterfche Lofaangen .
(Uit het Engelsch .)

wonderbaar zyn de Werken van
I . Hoeheerlyk
de Werkftukken van zyne hand !

GOD!

Hoe

g . Ik befchouwde de Planten, de Beesten, de Vier .
voetiga en kruipende Dieren .
g. In alien ftraalde zich eene oneindige Wysheid, eene
gadelooz- Kunst door , die myn verftand to boven gang .
4 . Zo veel, egter, kon ik daar van begrypen, dat ze
my
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my de Magt en de Goedheid van (OD vertoonden : als
mede de geduurige initandhouding van den groocen Schepper en Heer aller dingen .
S . Ik zag den Rups, voortkomende uit bet eitje, op
de eigenfte Plant waar dezelve bet gefchikte voedzel aantrof.
6 . Want de Moeder-vlinder hadc bet daar gelegd, op
dat bet to eeten zou hebben .
7 . De Rups eet tot verzadiging : by (pint zyn Webbe, en zyn einde naderende maakt by voor zichzelve een'
fchoonen Grafkelder.
8 . Hy rust van zynen arbeid, en flaapt den Map des
doods .

9 . Ten beftemden tyde words by weder opgewekt, en
de groote Schepper aller dingen geeft hem een nieuw
leeven (*) .
io . Hy laat zyn overfchot in den Grafkelder : en
vliegt, in heerlyker gedaante hervormd, in bet ruime
1ugtgewest .
i T . Hoe fchoon zyn de Vleugeis ! hoe teder de Leden!
12 . Het Lichaam is met eene bevallige Pluimadie be.
kieed :duizenvao0gi'thfdzenalrw
gen been (t) .
ig . Met zyn Snuit tart by de werking der bekwaamRe Seheikundigen : en haalt uit de Bloemen de lieflykfte
fappen (§).
14. Hy
(*) Schoon SWAMMERD®M beweezen hebbe, dat de Rups in
bet Popje niet geheel verlooren gae, mag bet dichterlyk zeer wet
gezegd worden, d,,t dezelve een nieuw leeven krygt .
(t) De ontdekkingen met bet Microscoop leeren ons dat de Oogen der Vlinders ieder een verbaazende menigte kleine halve box.
le'jes of uitpuilingen bevatten, geplaatst in een halfrond, dial
ieder een onderfcheide gezigt hebben : bier door kunnen zy,
'fchoon niet in ftaat ow den kop to draaijen of de oogen te`beweegen . evenwel alles rondsom ontdekken . Zulk een oog, door
een Microscoop bezien, gelykt naar een traliewerk : en is zo
heerlyk van maakzel, dat niemand,dan die bet zag,'er zicheen
gepast denkbeeld van kan vormen .
($) Alle Vliegen, gelyk ook de Byen, hebben zulk een Snuitof
Zuiger, waar mede zy, hoewel geen honing opleggende, bet fap
uitzuigen.
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14 . Hy verlaat het blad, 't welk hem eerst voedda g
juichende over de Goedheid van den Maaker .
15 . Maar op diens bevel is by zyns Naageiachts godagtig, en draagt zorge voor do behoudenis en het
voedzel,
16. Met zorgvuldigheid zoekt de Moeder .vlinder de
Plant, door GOD gefchikt tot voedzel der toekomcnde
1' upfen .
17 . Schoon zelve 'er niet op aazende, noch groene
bladeren behoevende, mist zy niet in deeze nafpeuring ;
zy vindc de Plant met eene onfaalbaare keuze .
iS . Zy legt de Eitjes, en vervult, zonder daar op to
denken, haar gezette taak.
ig . De BEER, die haar het Verftand niet fchonk,
heeft haar de Aandrift der Natuure tot eene zekere
Leidsvrouw gegeeven .
20. Welk een ge®st beheerscht deeze Schepzeltjes,
6 HEERE, Gy alleen weet het ; dat wy derzelver werk
zaamhedenn befchouwen, en u nederig aanbidden !
21 . De Honingby, uit het wormpje voortkomende,
vormt, zonder Leermeester haar Huisje.
22 . Zv verftaat de Wiskunde ; zy heeft de mecst
bevattende gedaante, en de beste verdeeling der ruim •
to ontdekt (*) .
23. Zonder richtfnoer of maatftok, meet zp haar
werk naauwkeurig af, en draagt zorge om het teunfel
wel vast to maaken .
24 .
Zy vervaardigt het bovenfte gedeelte ; zy
bouwt ncderwaards, tot den grond toe ; zy voleindige
haar werk op 't keurigst, en overtrof in kunst den
Mensch .
2S . De Vogel, bet moederlyk nest verlaatende, heeft
geen onderwys noodig om zyn taak to voibrengen .
26. Wie leerde deeze eene woonftede voor de jongen
to bouwen ?
Q7 . Te bouwen met nimmer dwaalende kunst, err zodanig dat hec aan zyne byzondere foort voege .
22 . Wie
('p) Alle de huisjes in eenen Hrmingraad zyn zeskantig, deeze
gelyk de Wiskundigen leeren, de eenige regelmaange gef
daanten, uitgenomen vierkanten en driehoeken, die eene ruiwte
juisc aanvullen, en tevens sneer bevattea dan eeu dter laacstgarelden.
zyn,
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28 . Wie onderrigtte haar in 't leggen der Eitjes ; en
dat 'er een Nest noodig was, om ze voor verderf to befchutcen ?
29 . Wie gaf haar lesfen ten opzigte van de uitgcftrektheid, geevenredigd aan 't getal der Jongen ?
3o . Wie deeds haar den tyd afneeten, en zorg draag,en om dat werk gedaan to hebben, eer zy zou broeden ?
31 . Wie raadde haar het omzwervend vliegen te ftaaken , en geduldig to broeden ?
32 . 6 Dat ik verftand had, om de wegen van COD to
kennen ?
33 . Op dat ik moat leeren mynen Maaker pryzen , en
wyzer worden door de Schepzelen, die my omringen.
34. Zult Gy, 6 HEERF , die den Rups uit zyn grafftede opwekt, den Mensch niet uit het ftof des doods doer
opftaan ?
35 . Zult Gy, die de Vogels des Hemels leeraart onx
hun werk to verrigten, de Kinderen der Menfchen,
door uwen Geest niet onderwyzen om uwen wil to doen?
36 . Zult Gy, die zo mildlyk uwe zegeningen uitftort
over alle uwe Schepzelen, het goede niet verleenen aan
die uwen Naam vreezen?
37 • Ik weet, 6 H E E R , dat Gy goed zyt : en daarom
zegt myn hart U dank .
38 . Lof zy den cop des Hemels, wiens gunst zich over alles uititrekt .
39 . Laac apes dat adem heeft Hem pryzen ; laat de
Mensch , de Priester der Natuur, een dankoffer toebrengen aan den Ailerhoogilen .
40 . Een dankoffer hem aangenaam, door bet middelaarfchap des Verlosfers, door wien wy, fchoon met
zwakheden omringd, den toegang hebben tot den leeven.
den COD .

11. DELL .

MENGELW . N O . 12 .
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VERT000, OVER DE RENNIS DES 1MNSCHDOMS, EN HET GEVAAR
VAN DE MENIGTE TE VOLGEN .

(Uit het Engelsch.)
The proper fc1ence of Mankind is Man.

POPE .

dan- twee duizend jaarengeleden, heeft men geleeraard,en
A1eer
sneer dan twee duizend maalen herhaaid , dat de eerfte,

groot Ie en mitfte tak der Wysheid beftaat in ons zelven to kennen ;
doch de uitbrei ling dier Leere , to nedergefteld in bet op .
fchrift deezes Veitoogs, doEigenlyke weeteafchap Boor den Mensch
is de Mensch aelve, welke den kring onzcr kennisfe, ten deezen
©pzigte, uitbreidt, en de rest des Menschdoms by elk op zichzelven voegt, is niet min bevorderlyk tot ons geluk, en bet
valt gemaklyker daar toe to geraaken .
De Kennis des Menschdoms, of de weetenfchap die ons onderrigt van d :; natutir, de hoedanigheden , en neigirgen onzer
Medemenfchen , hceft nicer invloeds op ons weiweezen •, en
flrekt oneindig nicer tct bet beantwoorden aan bet groote cinde,
waar toe wy gefchaapen zyn, dan alle andere Wcetenfchappen
zamengenomen : en dit .nt bet tot eene fterke aanmoediging om
ons daar op ernftig toe to leggen, dat bet veel gemaklyker, valle
daar in vorderingen to maaken, dan in eenige andere weetenfchap .
De Mensch is alles in alien voor den Mensch ; zyne diepst
vt'rhoolene oogmerken loopen alle uit, op, en wordcn entwikIseld in, zyne Medemenfchen ; en by lean geen gedeelte van
zyn gelukkig of ongelukig flaagen vooi zien , of begrypen, of
by moet eerst de weezens itennen, van wier medewerking dit
afhangt .
Eer een Mensch bet zich onderwinde anderen to leeren ken .
nen, is bet noodig dat by zichzelven kent ; en wanneer men
deeze kunde bekomen heeft , is de eene Mensch den ander zo
gelyk, dat ai bet overige van zelve volgt : en de Man, die
door zelfkennisfe, met zekerheid, weet to zeggen, wat by, in
zekere omflandighcdengeplaatst, zou doen, zal, gcnoegzaame rekening maakende op de bekende driften, in duizend gevallen
Been een reis misfen, in daar uit to befluiten wat een ander,
in dezelfde gelegenheid, zal doen .
't Is op dit bcginzei af, dat wy durven beweeren, dat de
Kennis, des Menschdoms zo gemaklyk valt, naa dat wy eens
tot zelfkennis gekomen zyn : en by, die den loop dcr •vete,df1he
zaaken in 't algemeen befchouwt, zal ontdekken dat deeze twee
wcezenlyke gedeelten van Menschlyke Wysheid, altcos elktinder
(to
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De eerde hand leenen , airoos elkander bevorderlyk zyn .
fte en groom ft ., p, tot deeze gelukkige Weetenfchap, is met zo
veel moeuykheden niet o,nzec, als zommige oude ftrenge Wysgeeren vooigaven : de fchroomlykfte vyanden, die wy op omen
weg onunoeten, zyn vioegtydig ingezoger e Vooroordeelen, die
met de jaaren aangroeijen en fterkcr worden ; en dat groot en
lcr'gtig werkend t eginzel der Zela ;efde .
Elk Mensch fchynt vermaak to fcheppen in zichzelven to bedriegen, en 'er is geese foort van bedro,;,waar op wy zo zeer
uitzyn, als on onszelven voor onszelven to hedekken ; ingevolge
hier v .in vleien wy onszelven ten alien dage, en zetten cen
veel hooger prys op ales wat good in ons is . dan bet verdient ; wy verkleinen onze gebreken derniaate, dat ze als niets
worden ; wet dasu woord, wy doen, van tyd tot tyd , onze
oogen digt, op dat wy onszelven nict to duidelyk bcfchouwen .
ledar Mensch, die zyn eigen hart:,
ken weet lit zults meer
of min de that van 'r zelve is , n -,r maate by zich meerder of
minder verwyderd vindt van die tennis, welke icy aanpryzen ;
en ieder een zal moeten toeftemmen, dat deeze hoedanigheden
ons eer hebbelyk dan natuurlvk cigen zyn, dat ze ftcunen op
eene eigenwillig„ en geene noodzaalslyke onkunde, en ons byblyven~ door 't geweid dat wy onszelven aandoen, en niet door onwillige geneigdheid . Indien dit het geval is, waar in beftant dan
de groote waardigheid om ze to hoven to komen? In de daad, 'er
fchynr weinig meer toe noodig, dan by gelegenheid onze hebbelyk
gewordene Vooroordeelen ter zyde to zetten, en ons in de plaats
van anderen to ftellen : in 't kort, dat wy once oogen vryheid geeven om zich to openen .
De waarheid cer make is, dat deeze foort van Kennis niet zo
dikwyls gemist wolde in 't zoeken, als verzuimd en ongezogt gelaaten . We :nigen, zeer Weinigen,leggen'er zich op toe, of ftellen zich in ftaat ow ze to on vangen : en, indien dit bet geval is ,
mocten wy ons dan verwonderen, dat zo weinigen onder ons
ecnig dcei hebben aan die Wetffenfchap, welker aankweeking voor
Lm van zo veel belangs is, daar zy de eerfte les tot de zelveniet
willen lessen ?
Onder de tien daizend wordt 'er nauwlyks een gevonden, die
zichzelven wet kent, en nog veel minder zyn 'er, die een ander, of, in 't algemeen , alle anderen kennen . In zaaken,voor ons
niet volftrekt noodzaaklyk, vinden wy eene menigte van Leermeesters, en eene menigte van Leerlingen : in deeze, de weezenlykfte en gewigtigfte van alle, waar van ails andere dingen
aflrangen, zyn juist zo veel Meesters als Leerlingen : en fehoon
elk Mensch bier deeze dubbele taak heeft , voerr by geen van
heide uit . De Natuur , hoewel zy ons in deeze beide omftandigheclen plaatfbe-, verwrgrte of bedbelde nooit, dat wy ons tot
onszelven zouden bepaalen ; ons tot gewilige fchepzcls vormende, was hear oogmerk dat wy wederkeerige Leermeesters en
N o 2
Kwee-
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Kweeke ingen van elkander zouden weezen : en door dat gemaklyk middel, zouden alle voordeelen, alle de hinder ;rn5fen van
deeze noodzaaklyke Kundigleid, gernaklyk uit den weg geruimd
worden ; en elk, op een ander lettende, zoo zichzelven kennen .
Zo als men hot doorgaande aanlegt zyn wy nooit recht by onszelven : onze befpiegelingen loopen over uitwendige voorwerpen ,
dit is ooze elende, dit ooze dwaasheid, dat wy alles beter dan
onszelven kennen .
De Kennis des Menschdoms is ons cene zcer groote uitgefrektheid, doch ontitaat natuurlyk en vloeit gemaklyk uit dit eer.
ite beginzel . On) den Mensch volmaakt to kennen, moeten wy
alle foorten van Menfchen kennen, Menfchen van allerlei goaartheden, jaaren, gefteltenisfen, en zelfs van allerlei beroepen,
hunne heimlyke roerzels, natuurlyke neigingen, en, als de gevolgen daar van, hunne bedryven, niet alleen hunue openbaare, waar
op men minder moot afgaan, als veeltyds geveinsd, vermomd
en door kunst bedekt ; maar ook hunne meer hyzondere en boven
al eenvoudige daaden, die natuurlyk hervoorr komen uit hunne
hebbelykheden en neigingen, en in 't algemeen voorzien kunnen
worden door cone voorkennisfe van dezelve, en waar uit men
alle hunne zamengefielde bedryven zeer gemaklyk kan afJeiden .
Wanneer wy ons met ernst en onvooringenoomen op de beoefening hier van toeleggen, zullen wy geen gunftig afbeeldzel van de
Menschlyke uatuur ontdekken, maar eeo waar en een zo volmaakt als mogelyk is ; wy zullen bevindcn dat de Mensch, aan den
eenen kant, eon arm, zwak, laag, en elendig weezen is, ons
hartlyk medelyden waardig ; en, aan den ande-en kant, eon weezen, trots , verwaand, met zichzelven ingenoomen, en weinig
minder dan aanbidding van ons vorderende, fchoon by dan, in do
daad, niets anders dan onze veragting verdient .
Dus onderweezcn, zullen wy eenigzins laager van do MenschJyke Natuur denken, dan wy gewooulyk doen, en gevolglyk wat
minder trots van onszelven ; loch wy zullen teffens van beiden
rechtmaatiger begrippen vormen : onze natuurlyke hooghartigheid,
die, in fpyt van alle onze poogingen, steeds boven komt, zal
ecn gunftiger zyde van dit beeld vertoonen : en dic zal ons hoeden tegen hot verg ft der verleidinge .
Er zyn twee groote vyanden van ale waare Kennis , de eerite
buiten ons , beffaande in de Voiksbegrippen, de ondeugden en
dwaasheden der Wereld ; do ander in ons , gelegen in onze Driften. Hot rechte middel, derhalven, om, met grond, to mogen
hoopen dat wy tot rechte Menschkunde zullen geraaken, is ons
tegen deeze to wapenen .
Wat men van de Volksdenkbeelden to houden hebbe, zullen
wy ras kunnen opmaaken uit hot overweegen van den aart der
Volksftem, waar uit ze ontltaan . Befchouwt bet Menschdom,
als een Volkslichaam, wat is ender 't zelve bet heerfcbende?
wat
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wat anders dan hoogtnoed, kwaadaartigheid, orregtvaardigheid,
nyd, en eon algemeen gebrek aan oordeel, gemaatigdheid en
bedaardheid? Wat kunnen wy, derhalven, voor ons recht bepaalen .
De ontelhaare dwaalingen, waar toe wy ondervinden dat de
wereld in 't algemeen vervalt , zo in zaaken die bet verttand,
als die den wit betreffen, overtuigen ons op bet zekerfte, dat
dwaaling en ondeugdi den meester fpeelen . Welke reden hebben
wy dan om do menigte voor ons to laaten beflisfen y De verftandigften en besten, door alle Eeuwen been, hebben zich gonoodzaakt gevonden to bekennen, dat hot Menschdom, in 't at
gemeen befchouwd, ten hunnen tyde dwaas en boos was ; dat
onder do duizend nauwlyks een wyze en goede gevonden wierd ;
dat her getal der dwaazen ontelbaar was, en de ondeugd de
item des Gemeens op haare zyde hadt .
Het bevreemde niemard, dat dit altoos de ftaat des Mensch
doms geweest hebbe ; en zy zich bedroogen vonden, die op at
gemeene bepaalingen afgingen : en men han geene hoope fchep
pen, dat ware wysheid in do wereld de overhand zal krygen,
voor dat de zodanigen, die zich zo gereed betoonen om de gevoelehs van andeten aan en over to neemen, zich oust de moeite gotroo5ten om to weeten wie, en hoedanig de zodanigen zyn van
welken zy ze ontvangen ; zulk eene kennis zal ons over 't algemeen leerenize geheel to wraaken, en ons hoeden voor die ryke
fpringbron van verkeerdheid en ondeugd : hot flegte Voorbeeld .
Ondeugd is nimmer fchriklyker in befmetting, dan wanneer zy
zich verfpreidt door bet aantal haarer Vootflanderen en do menigto van voorbeelden . Hot heeft den fchyn van infchiklykheid, toegeeflykheid, nederigheid , en regtmaatigheid , de handelwyze van
andeten to volgen en met hem bet zelfde fpoor to bewandetcn ;
doch hot betreeden pad hedriegt menigwerf, en het is even w:,ar
d .tt do breede weg tot dwaasheid als dat dezelve op den dood
en het verderf uitloopt . Iiet go,~de,'t welk wy ons voorfiellen in
de menigte to volgen, is flegts eon fchynbaar goed : met de daad,
vervoegen wy ons in lien trein, zoncer to weeten waar dezelve
heen loopt ; en gaan als volr_,zaame fchaapen tei tlachtinge : wyonderzoeken niet waarom xwy bet doen ; noch bedenken dat wy eon
gedeelte uitmaaken van de menigte waar door wy fchynen geleid to
worden : en dat,terwyl elk op zichzelven, die den geheeten hoop
opleveren, zo zorgloos over 't geheel zynde als wy zelven, nienland,wiens wil en bepaal ingen wy volgen, eenige bepaaling gemaskt heeft, maar toevallig geleid wordt tot goed of kwaad,
mist zo als hot hem op den weg voorkomt . Wy laaten
ons niet wegfleepen , onkundig waarom, of wy tnaaken eon ge •
deelte nit van dat aantrekkend lichaam, en beweegen andeten our
oils voetfpoor in to flaan, die niet meer weeten waarom zy oils,
dan ivy, waarom wy de zodanige volgen, die, op de„zclfde beND 3
dagty-
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dagtlo;,ze wyze , voor ors in den vermengden hoop geraakt
Zyn .

Hoc veragtlyk komt o^.s, in dit rechtmaatig en onpartydig licht
befchouwd, de Menigte to vooren, die, in t algemeen opg- .inerkt, zo vcel agthaarheids en gezags heeft ; en blindeling gevolgd
ons ten val breng , ?
Hy, die tot Wysheid wilgeriaken,moetalto3s,wat hetGemeen
bchaagt, en de g,edikeuni g ven 't zelve wcgdra gt, verdagt
bouden, en alleen agung bebhen voor 't geen in zyne eigene
natuur agtenswaardig is ;'t gee!) waar en goe .i in zichzelven mag
gc,ioerncf worde ;r, niet vat hot g .duk hc.,bbe om dns aan anderen
toe to fcbynen : 1 y tnoet de menig e, als deze've ongefyk hebbe,
aanwerken als den eMkel Kin ; en den enkel Man, die her recht
heeit, is voor hemp ecne ni iit;te : en, wanneer iemand zyne Rede, wtl over that; zetten , dour here to zeggen , dat de geheele
Wereld ecne zaak eelooft, mag by ten antwoord geeven, zo
veel to minder verdient z :: zulks : want de zekerfte en beste
dingen worden enkel door cc .ige weinigcn geagt en ge!oofd,
en de Wereld, die gewaande onf .ilbaare Regte, , omheb t bykans
niets dan dwaa,ing. 'Er is een tyd geweest, dat de geheele Wereld geloof,ie, dat de Aarde flit ftond, en nogthans hadt by,
die alieen ontdeikte dat ze rondfom de Zon hewoog, hot niet
minder recht, om dat by tegen bet gevoelen tier menigte aan .
ging .
SoctnATES fleldc zo weinig in de algemeen l :eerfchcnde begrippen, dat by, wannecr con losbandige Knaap, een gunfteiing
van de heffe des Volks, als by voor by ging, uitriep : „ Daar
• gaat de eerlykfte Man in de geheele Wereld," verbaasd ftond,
en vroeg : „ wat bob ik gedaan dat zulk ecn Knaap good van
Het bekende tlegte charaHer van den
• my fpreckt . "
perfuon, d c deezen lof gaf , kwam 'er tegon op ; loch eiiociuN ,
die zulk een recht!naatig denkbeeld als 'er eenig incnsch hadt van
de menigte, ping nog verder : by deedt eene openbaare Red -,nvoering, vol van klem, en het Volk juichte hem toe wet luid go .
fchreeuw : bier op keerde by zich tot die digt by hem ft„ndeu,
en vroeg, met een befchaawd ge •l aad : „Is my cenige Zotheid ontvallen, of cenrg onvoeblyk woord my ontglipt, dat het yolk
• vallen,
• zulk cen zonderling ganoegen in myne Reden fchept? ' Deeze beftrafng uittc by flerk genoeg slat bet Volk ze kon hooren, en but gevo ;g was, dat hot naderhaud zulke luidrugtige getuigenisfen van goedkeuring niet gaf : vie in 't opcnbaar fpieakt,
kept nooit het gevoelen des Volks eer by vuleind hehbe .
De menigte is zo ve re vin onze aandagc to vcrdicnen als een
vood
beeld van navolgmg, dat men altoos moot denke i aan bet
merkwaardig zeggen eens ouden Heidens, diedealgnrneene toeluiehing niet weg droeg : Qui placere potest Populo cui Pirtus placer ?
„ Welk Menscb, then de Deugd behaagt, kau bet Volk
„ behaagen? " Wy behoorcn in 't alguneen bet gezelfehap deezer
mis-

T) ]ZS Mr NSCIIDOMS, EN- .

$L)

misleidende gidzcn to vermyden, en hoven al ons to hoeden tegen
de uitwerkz,len buns gedrags , 't wwelke by, die 't 1vlenschdl ml
kent, wet Oat t~ incer op dwaihng uitlovpt, naar niaate 'er
meet in zamecttemmnen .
\dannezr iemand, op be,inzcis ais deeze afgaande, zich gewa.
pend heeft coon le veilaidi :% der lblenigte, moot by nog de verleiding zyner Driften behydeu : de verw :,rring,cde faaverny,
waa ; in -leeze ons brengeu, kin allcen vo .rkomen worden , door
ze buiten to wceren , ten nainften op dien tyd als wy op gewig
tige ituhken de-ken . Een 11lensch moot 'er zich zo veel mogelyk van ontdocn, als by tot de rechte kennis van de Zedelyhe
Wereld wit komen ; van zyn hart, dat ik my dus uitdrukke,
eon fch .inn pdpier maaken, ten einde bet ail.e beelden, well@
de waare Wysheid daar op diukt, ontvange, en geene die do
eerie of an,"cre Drift aanbiedt.
Hoe bezwaarlyk deeze taak moge fchyrren , zyn 'er verfcheide
middelen, die ons tot h-t volvoeren in' ftaat ftellen : het cerfte
is, dat wy eene ongevoeligheid voor Drift betoonen, en weige .
ren de dingen aan to neemen in dat licht waar in zy dezeive aan .
biedt ; dock dit is een onvolkcnoen tniddel, en niet zo gefchikt
om bet kwaad to weeren, als om 'er de uitwerkzels niet van to
Een tweede middel beftaat in de eerie Otift tegevoelen .
gen de andere to Iaaten werkend; en die onze Rede re fterk valt
door cen ftetker Drift to onder to brengen, tot wy eindelyk alien
de fchadelooze behouden . --- Doch het beste middel van alle
is , ze door Deugd to beteugelen ; deeze alleen heeft net wonderWar vermogen, om ze, near welgeval~eli, to bedwingen : en op
dien eeuwigen grondzuil rust de waarheid van bet oade zeggen :
I)EI3uD ALLEEN IS RET BECINZIL VAN ALLE WYSHEID .

,GESCHIEDICWNDIe VERSLAG VAN DE BEZIGIIEDEN EN VERMAAKEN DER VROUWEN .

•

(Overgenomen ult Dr .

ALEXANDER'S

History of Women .)

D e Vier P oeven over de Kleeaing der Vrnuwen, en de verfcheide wyzen waar op de Vroutven zich in het oog der
Mannen behaaglyk poogen to maaken, tilt Dr . ALtxANDIi.R's
History of Women ontleend, leverden, gelyk Wy, tot ons genoegen hebben mogen verneemen, Wclfwa .Ikende ftukjes up in
• ons Alengelwerk : wy twyfelefi daaroin nlet, nog hot eon en an .
• d er, gefchikt tot een afzon :lerlyk Vcrtoog, uit dit Werl to
• ontleenen , en thajis opzen Leezeich , earn Gcfchiedkrtndig
Ve;fig van de Beziglieden en vermaaken der Vro :ewen mode to
•
deelen ."
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In alle Landen, waar de Inwooners niet onophoudelyk bezig
2yn otn de Leevensnoodwendigheden to verzorgen, worden de
Vrouwen niet zo zeer aangemerkt als de Deelgenooten van onzen
arbeid, dan wet als do Veraangenaamfters van onze Vermaaken en
Genieting .-n . Terwyl wy huitens huffs ons benaarftigen, laaten wy
haar t'huis om de vrugten van onzen yver to fmaaken ; wanneer
wy weder keeren, leggen wy, als 't ware deeze vrugten voor
Mare voeten neder, ons zelven geiukkig agtende, dat wy haar gelukkig mogen maaken .
De Vrouwen, in deezer voege van den arbeid, om voorraad
to verzorgen, ontheeven, hebben veel ruimte van tyd, welke z'
met huislyke ptigten nict kunnen aanvullen ; tot dat einde nu heeft
men verfcheide kleine Bezigheden en Vermaaken iiitgedagt : veele
gefchikt voor beide de Sexen, eenige voor de bevallige Sexe 21 loon .
In bet Oosten, waar de Vrouwen van den aibeid ontheeven
$yn, niec om dat men ze hoogagt ; maar om dat zy daar door min
nangenaame werktuigen zouden weezen voor de wellustige versnaaken, in welke do Oosteclingen hun hoogst geluk ftellen, worden zy opgeflooten in Seraglios en Harams, waar zy hunne Bezigheden en Vermaaken met veel verfcheidenheids kunnenr hebben ;
en zy een groot gedeelte van hun tyd in hartzeer Jlyten , of laaten
verloopen in die zagte werkloosheid van ziel en lichaam, welke
de Rewooners der oevers van do Ganges bet grootst geluk agten,
't goon op deeze wergild. kan verkregen worden, en 't v oornaam.
fee gedeelte van do Zaligheid in de toekomende rekenen .
In de vroeger Eeuwen der Oudheid, nordeelde men bet Met
onheffaanbaar met de hoog(te waardigheid , bezigheden to verrigtan, thans voor de laag(te en veragtiyk(te gekeurd . Gneort hieldt
zich onledig met handen arbeid . ABRAHAM ging heenen en haa1de. con Kalf nit de kudde, flachtte bet, en gaf't zyne Vrouwe pm
't zelve to bereiden, toen nam by zelve boter en melk en bet
gereed gemaakt Kaif, zette bet den Engelen voor, en ftondt by
bun onder een boom : cone gewoonte,welke, rot op deczen dag,
stand houdt onder veelen der Oostcrlingcn, byzonder in de Le.
9;4nt ; wax nicts gemeenzaamer is dan to zien, dat Ptinfen van
hunne kudde t'huis komen, en doodeg 't geen zy ten gebruike
voor bunne Familien uit dezelve hebben medegenomen : terwyl de
Frinfesfen, hunne Vrouwen of Dogters, vuur aanleggen, en allu
de dienften eener Europifche Krukenmeid verrigten .
Eeu ander gedeelte der Vrouwlyke Bezigheid , in de vroegero
Eeuwen, was bet Koornmaalen. De Ouden hadden geen Mo,
lens, door den wind of bet water rondgedroeven, om dat work
to volvc,eren, en in veele Landen zyn ze nog onbekend . Zy be.
dienden zich van twee fteenen, do bovenfle word met de hand
gedraaid Bone taak veelal de Vrouwen opgelegd . Deeze ware n
~n
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fn gebruik by de Egyptenaaren ten tydne van PHARAO : want MO .
zEs verhaalt, in 't vermelden der Plaagen , welke dat Ryk troffcn, om den uitgang der Kinderen Israe'ls to bewerken, dat
de eerstgehooreue door bet gantfcha Land f'ierven, van den
eerstgehoorenen van PHAUIAO af, die op den Throon zou zitten,
tot den eerstgehoornen der Dienstmaagd die agter den molen is .
Men bediende 'er zich van in do dagen onzes Zaligmaaker, ; hier
op zegt by, twee Vrouwen zullen in de molen maalen, en de em
zal aangenoonlen en de andere verla,{ten worden . Nog zyn ze is
gebtuik in de Levant, en zelfs in 't Noorden van Schotland, waar
de Vrouwen, die bet Koorn maalen, cen byzondeien zang hebben, om daar door den last diens arbeids to verligten . Wanneec
de Vrouwen bet Koorn tot Meel gemaalen hadden, moesten zy
'er brood van bereiden . SARA kreeg last van haaren Alan, om,
toen by de Engelen herbergde, Koeken voor hun to hakken .
Hot VeeLOeden was, in de tyden, van welken wy thans fpree .
ken, bykans bet eenig middel yin bcfaan ; en geen Vrouwen, van
welk eeo rang of ftaat zy ook mogten weezen, waren" ontheeven
van hot oppasfen der kudden, zy moesten ze drenken, en alle
andere dientten volbrengen, welke de aart van zulk een bedryf
vnrderde. In ftede, derhalven, van in huizen to wooaen , ontbielden zy zich in verplaatcbaare tenten : bet vervaardigen dier bekleedzelen was een gedeelte van der Vrouwen arbeid,en, zints lien
tyd at men g werkt f o e in f ed van dier nhuiden, to kle g
ding bezigde, kwain dit work ook voor de Vrouwen op, die,
bet weever op do ecnvoudigfte wyze volvoerden, den inflag met
baare vingeren in ftede van met eon fchietfpoel in de fcheering
brengende .
In Landen, waar de Kunften nog in derzelver kind held zyn,
is elk Man doorgaans zyn eigen Kunftenaar . De Mannen vervaardigen do werktuigen waar van zy zich in 't werken bedienen', en
do Vrouwen bezorgen hot noodig dekzel voor haar zelven en hot
huisgezin . In de dagen Ian ioozFs, waren de Israeliten lets verder dan die eetfte Rapper gekomnen . Hot werken in metaalen
fchynt reeds eceen merklyken opgang gemaakt to hebben . Ten
tyde van ABRAHAbr hadt men werktuigen om do fchaapen to fchceten, en die Aartsvader was voorzien van een zwaard of mes by de
opolrering van zynen Zoon IZAAx . Zelfs veritonden zy bet maaken van Gouden en Zilveren vercierzelen : zy moeten, gevo',glyk , in dat tydperk , ten opzigte van de Kunften, verder gevorderet
geweest zyn, dan de Grieken by bet heleg van Troije, wanneee
hunne wapenen en fchilden alleen van Koper gemaakt waren : en
ook dan veele wilde Volken, ten deezen tyde, wier wapenen en; el beftaan in hard gemaakt bout, zomtyds met fcherpe fteenen of
bcenderen van Dieren gepunt .
Geen finder dan dit onvolmaakt herigt kunnen wy opleveren van
~e Vrouwiyke Bezigheden , in do Aardsvaderlyke Eeuwen . Haare
Vermaaken en UitIpanuingen zyn met eene nog digtet duiste'nis
N n 5.
Om-
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Omgeeven . fiykans in elk Tydperk , bykans onder elk Volk, hoe
wild en onbefchaafd, vinden wy eenige beginzels ; van Zang en
Dans . Dichtftukkeu , hehelzende de geichiedenis huns Lands, en
den lof der Helden, waren in gebruik by de Pheniciers, ArabieHLt dansren, Chineefen, Grieken, Mexicaanen, enz .
fen is misfchien even oud als het ziargen : en gnat even zeer in
twang by wilde Volken, op welken de Muzyk veeial een vermogen heeft, onhekend aan her kieschte Italiaanfche oor. Dezelve
brengt hun in verrukking, en zet hun aan tot zo hevige bewee .
gingen, dat zy ten einde adem nedervallen . Zelfs de ongElukkigen, die, in America, onder de harde roede van de flaaverny der
Europeaanen gebukt gain , fchoon zy zo verdrukt zyn , dat zy,
naar alien uite lyk vertoon , voor ahoos vaarwel gezegd hebben
aan geluk en vermaak, herleeven door de kragt der Muzyk, en
dansfen als of hunne Lichaamen van pyn, en hunne Harten van
zorg, geheel ontheeven waren .
Om deeze , en eenige ctndete redenen, zou het fchynen , dat de
Vermaaken der Vronwen, in de tyden, van welken wy thans
fpreeken, weinig en eenvoudig waren . Misfchien was een der algemeenila zich zelven to verlustigen in de open lugs ; zittende,
gelyk de Schrift het uitdrukt, ieder onder zyn eigen wynflok en vygenboom : eene gewoonte zo oud als A*RAHAM, en heden ten d,ge
bykans hot eenig Vermaak in het Oosten ; waar de hette der Lugtftreeke de Menichen meer do-,t neigen om uitfpanning in de fchaduw to zoeken, clan de koude , by de bewoonders van koeler
Gewesten, in woelige verlustigingen .
HEnonorus berigt ons, dat in Egypte de Bezigheden der Vrou.
wen, gelyk meest alle de gebruiken diens Volks, geheel verfchillen van -die wy by andere Volken aantrefen . De Egyptifche
Yrouwen hidden zich, buiten den handel en den landbouw, , onledig, terwyl zy, volgens then Schryver, alle huislyke bezigheden en zorgen aan hunne Maunen overlieten . Wy denken, nogthans, dat dit niet ftrikt het geval was . De handeidryvende Caravaanen, die zo ruwe en ongcftrenge plaatzen, als de omliggen-.
de Landen van Egypte, doortrokken, beftonden waarfchynlyk niet
nit Vrouwen ; het tyre Linnen, 't welk Egypte zo heroemd maakte, word waarfchynlyk niet gefponnen door M_mnen, die natuurlyk cenen afkeer van bet fpinrokken hc,bben . Mast,dcwyl de
verdeeting der le„vensbezigheden tusfchen de twee Sexen, in dit
Land , door de oneenftemm gheid der Schvyveren, met zo veel
duisterheids cn twyfelings ocngceven is, kunnen wy, op zulk een
afttand van tyd, been geuoegzaam ophelde cnd ltcht daar over
veripreiden .
Uit de fi •r uwe fchinfteringen der nude Geichie'eni3fe, fchyrt
hot to blyken, dat de openlyke Vetmaaken der Egyptenaaren alleen
beftonden in cene foort van Godsdienfiige heescen, gcvierd rnet
zang en dans, met vreugdetekenen en owniegangen ; in tvelke de
Viouwcu cen zeer groot aandeet hadd :n, opgectcrd-met b'oe :ncn
en hransfea, in de handen zinnebeeldige teketten draage,tde van
het
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het Ireest, door haar ; :vierd . Behalven dat zy zich dus in die
bpL-nhaare ommegmgen vervo ..gden, ware,i Vrouwen van rang
gewoon haare Geboorte dag :,u met vrolyk Feestihouden to verecren.
Op den geboortc gag eener Koninginne of Konings Do g*ter,in E gypto, wend bet gchccle Hof ten pragtigften onthaald, en bet htagt
zone pligtpleeg ngen toe aau de Vro .iwe, wier geboorteti est bet
vicide . A nzienlyke Lieden volgdccn bet voorbeeld van hunneu
Vorst, ricpen hunn .; Vrienden en Af raugelingen t: zamen, o,n
den geboorteltond hunner Vrouwen en Dog eren met vrolyk
feestgebaar to geden',en . Te:t opzigte van de byzondere Vermaaken der Egyptifche Prt>ulven, zwygt de Gefchiedenis to eenein t' .
't Is, egter, waarfchynlyk, date zy, onder eeu V-1k zo zees befchaafd, niet geheel ontoloot iva,cn van uitfpatmingen, die {trek.~
ken otn bet Licnaam to verfterken, door den Geest to verlustgen4
Van de tyden der Egyptencaarcn tot dat wy de Helden-Eeuwers
bereiken, ontmocten wy llechts cenige bier en d iar verfpr:nde,
ter loops medegedeelde, bengten, wcgens de wyze, wait op de
Vrouwen zich bezig hielden en vermaAten . De Phenicifche
Vrouwen , wier PMIannen in Koophandel en Zeevaart uitft.,
ken , zegt
men dat veel ; yds doorbragten met fch yven en rekeuen, ow dus
den arbeid hi-aver Egtgenooten to veiligten .
De LybijsA
Vrouwen, zo kryg-, hdf lg als hare Mannen , bragten veel tyds
door in den wapenhandel , en op de jagt : haare vermaakneemingen
zelve waren gefchikt om den krygsdrift in to boezemen en op to
wakkeren : een der Lybifche Stammen, vietde 's jaarlyks een
Feest ter eere t, an MIN RVA, op 't welke de jonge Dogters, in
twee partyen verdeeld, met ftokken en ftcenen vogten, tot een
der partyen de nederlaag kreeg . Vermids dit jaarlyks gevegt, ter
eere van de Godin, gehouden werd, vetbeeldden zy ztch, dat de
wonden, daar in ontvangen, onder haare byzc ndere zorge ftonden,
en zy zo veel belangs in derzelver geneezing itelde, dat zy niet
gehengde dat iemand daar aan ftierf, of zy moest, door bet verlies haars maagdoms, bet regt op haare gunst verbeurd hehben .
't Is naastdenklyk , dat deeze wondeu zelden zwaar genoeg waren om
doodlyk to worden, en als zy bet waren, was bet gdmaklyk die vlek
van vrouwlyke ligtvaardigheid de ongelukkige aan to wryven,
die niet kon opftaan otn haare gehoonde eere to verdecdigen . Dus
ftrekte deeze initelling zcer oin ondeugende begcerlykheden to
bedwingen ; zich niet in bet gevegt to begeeven was eene ftihzwygende erkentents van onkuishetd ; gewond to worden , hicldt
men voor een zekeren dood, als iemand haare core veilooiea
hadt . Weinig Maagden , derhalven, van fchu ;d be .vust, zouden
zich waagen : weiuig Vrouwen durfden zich fchuldig maaken,
daar men bet ontgaan der ontdekking zo onmogelyk rekende
1)e wyze, waar op de Vrouwen in Syrie, Babylonie, Medic,
en Perfae, byna de eenige Volken , die eenig vertoon maaken, in
de tydperken thans de voorwerpen onzer bcfchouwinge, zich bezig hiclden, kunnen wy aliccn gbfcn,lerwyzc nagaan . Dewyi de
Babyloniers vermaard zyn dour handwerken van rykgewetute
ituf
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ftoffen, van kosthaare kleederen, heerlyke tapyten enbehang2els,
mogen wy, met grond, gisfen, dat zy in 't vervaardigen daar
van, zo wel als in bet optooijen haarer lichaamen, den tyd fleeten .
Wy hebben ook alle reden om to veronderftellen, dat by Volken,
zo ryk en weelderig, als de boven gemelde, waar de Vrouwen
opgekweekt werden in den fchoot van zagtheid en geinak, ook
veele openbaare en byzondere Verlustigingen hebben plaats gehad ;
dock welke deeze waren, en hoe men ze inrigtte, kunnen wy thans
niet ontdekken .
Ten opzigte der Volken, waar van wy dus verre gewaagden,
konden wy weinig meer doen, dan in 't algemeen aanmerken,
wat de Bezigheid, en wat bet Vermaak, der fchoone Sexe was .
Tot min van ons verwyderde Tydperken afdaalende, ontmoeten
wy hyzonderder befchryvingen . In klein Afie, waar men zou denken
dat de Vrouwen verre waren van zo zeer veragt en verwaarloosd
to weezen als in veele andere wereld-ftreeken, fchaarnen zich do
Vrouwen van den eertten rang Diet bet werk ecner Waschvrouwe
to verrigten . De Griekfche Vrouwcn en Dogters werden, in (to
Helden-eeuwen, geenzins tot ledigheid oygebragt . P E N E LOP E,
Egtgenoote van den beroemden ULYSSES, wordt, door HOMERUS,
zo dikwyls aan 'r Weefgetouw genet, dat ieder van PENELOPE's
Webbe weet, en deeze gefchiedenis meermaalen ; bygebragt wordt
cm de beuzeiagtige hedryven der hedendaagfche Vrouwen to befchaamen . De bekende HELENA, door de belegeraars van Troije
opgefooten , hieldt zich hezig met een borduurwerk, verbeeldende de meeste gevegten tusfchen de Grieken ell de Trojaanen ge
ftreeden ;; en ANDEOMACHE, den flood van HECTOR gehobrd hebbende, vervaardigde een afbeeldzel van dit treurtooneel, en vercierde bet met bloemen . Doch zulke zagte Bezigheden, zodanigq
werken van fmakk waren de eenige Diet deezer Vrouwen . Dezelfde ANI ROMACHE, die met haare naalde den val van den Held
haar's Lands fchilderde, fchaamde zich Diet de PaardQn van then
Held, wanneer by leefde, to bezorgen en to voeden, ALEXANDER DE GROOTE en verfcheide andere Helden ell Staatsmannen der
Oudheid dioegen kleederen door hunne Vrouwen en Zusters gefponnen en geweeven, en dir blykt, van de vroegfte oudheid af,
plaats gehad to hebben . SALOMO, eene deugdzaawc Huisvrouwe
pryzende, telt onder andere hoedanigheden, dat zy wolle en vlas
zoekt, en werkt met lust haarer handen ; dat zy voor zig tapyt cie .
raad maakt , en haare kleeding fyn linnen en purper is . De Griekfche Vrouwen hadden byzondere plaatzen tot haar werk beftemd,
Diet verre van de vertrekken waar in zy woonden . Wanneer zy
by hunne Mannen geagt waren . en zich diet op bedriegery toeletden, word bet bezorgen en beftuuren van alle huislyke noodwen .
digheden aan haar overgelaaten .
Naardentaal de Griekfche Vrouiren doorgaans feeds Bezigheic
vonden, en Bezigheid het neemen van Vei maak belemmert, hebben wy reJcn om to geiooven dat zy weinig byzendereUitfpannin;er-
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gag

gen hadden ; meesten tyds de vrogten der ledigheid . Dit blykt
duidelyk uit bet onderfcheid tusfchen Vrouwen en Mannen ; de
eerstgemelder. , gelyk wy opmerkten , heeds onledig, hadden geene Vermaaken noodig , de laatstgenoemden, veelal ledig, en in
Sparta, zelfs in gevolge eener Wet, daar toe verpligt, moesten
de toevlugt neemen tot fpelen en uitfpanningen vanverfcheidenerlei
aart, om de ledige uuren aan to vullen , en de lastige verveehng,
van niets to doeu, to voorkomen : tot eenige deezer openhaare
fpelen werden de Vrouwen toegelaaten, van andere uitgefooten .
Wanneer, in vroegere dagen, do Grieken overvloedige bezigheid vonden in hot bezorgen van 't noodig leevens onderhoud,
in hot plun'ieren hunner nabuuren, en bet afdoen hunner ophoudelyke Staatsverfchillen , hadden zy maar weinig Goden en misfchien
behalven
dat des Wynoogsts
op
't
welkenaauwlyks
zy zich eenige
vrolyk Feesten,
maakten met
de vergaderde
vrugten . ;Als
zy, in Iaateren tyde, bedryfloos werden , door al bet work den
llaaven op to leggen, als hunne Goden vermenigvuldigden, en
de Feesten, to hunner eere gevierd, bykans ontelhaar werden,
en veele deezer gepaard gingen met danfen, fpelen, ommegangen, en andere weidfche plegtigheden, werden in de meeste de
Vrouwen niet alleen toegclaaten ; maar zy fpeelden daar in de voornaamerollen van Zangftcrs, Danferesfen en Priesterinnen ens .
Wanneer, derhalven, de Godsdienstinftellingen meet gefchikt
zyn om bet oog to behaagen dan bet hart to verheteren : wanner
zy, in ftede van Burgcrlyke en Zedelyke Pligten to hevorderen,
ftaatlyke omrregangen voorfchryven , worden deeze zeer ligt met
de daad in openbaare Vermaakneemingen hervormd . Dit fchynt
byzonder hot geval geweest to zyn in Griekenland, waar men,
fchobn elk van borne veelvuldige Feesten itigefteld was ter core
van eenige Godheid,of ter gedagtei isfe van icts, 't welk zy zich
verbeeldden dat gemeenfchap met den Godsdienst hadt, net zelden de oorfpronglyke inflelling uit bet gezigt verlooren , to mid.
den van al den toeftel der plegtigheden, met welke men die Feesten vierde .
IVI I R T I L.
Door den Heer CLSSNLR .
p een' fchonen avondflond was Mirtil eenen naburigen vyver
gaan bezoe ken , welks wateren bet fchynzel der Mane terug
kaatften . De diepe ftilte der lusthoven . verguld door dit zachte
licht, en-'bet liefelyk gezang der nachtegalen, gevoegd by bet
hattftrelend gekwinkeleer der andere Vogelen, hadden hem langen tyd in eene aengen arse kaimte en vetwcnderirg gehouden .
Doch
O
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Doch eindelyk kwam by terug in h .:t groen pri8el der Wy'ngaar .
den ; bet welk voor zvne eenzame but getegen was : by vond zyn
cxu!eVader gerust liggen flapen in den NLnefchyn . De grysaait
rustte op ene zode gras ; zyn veizilverd loofd wierd door een
kyner armen onderfteund . Mirtil, zyne armeu over elkander flaande, ftelde z ; ch voor hem . Langen tyd bleef by in die geCtalte, zyn
gezicht bcftendig op zynen Vader vestigende . Alleenlyk floeg hy,
van tyd tot tyd, zyne oogen door de dikke boschaadjen ten Hemel,
terwyl de vreugde - tranen hem over de i<aken liepen .
„ 8 Gy, was zyne tail, gy die it, naast de Goden , bet meest
„ core ! 8 myn Vader, wat ilaapt gy daar gerust! Hoc liefelyk is
• tie flanp der Oprechten . Voorzeker zyt gy met uwe waggeien• de voeten uit de hut gegaan, orn den avond door uw heilig gebed
• to vieren . . . . en al hiddende in flaap gevallen . Voorzeker, zyt gy
• my in uw gebed indactuig geweest, G myn Vader . Ach! wat
• ben ik gelukkig I Dc Goden horen ucv gebed ; want waarom
„ anders zou onze hut zo zeker tegen aI!e gevaren hehoed, on
• omfchaduwd wezen, met bomen, wier takken onder het go„ wicht der vruchten nederbuigen? Waarom andcrs zou de zegen
„ des Hemels over onze kudde en over de vruchten onzer veldeu
„ zym? Zo dikwyls als gy, to vredca o er rryne zwakke zorgen ,
;, vreugde tranen ftort, zo dikwyls als gy u v gezicht UIemelwaarts
• wend, zo dikwyls geeft gy my altoos , met een vergenoegd gelaat ,
„ den zegen . Ach! myn Vader, met welk con edel gevoel word
• ik dan niet bevangen! Myn borst zwelt op, en Mete tranen
„ vlieten beurtelings uit myne oogen! Nog dozen dag, Wen gy,
• door mynen arm onderfteund, uit de butte trad, om u in de
• verkwikkelyke Zonnewarmte to ftoven , en gy de kudde, ronds• orn u, op bet tvelig veld zaagt huppclen, de bomen met vruch• ten heladen, en de Vruchibaarheid van de L andsdouwe be„ fchouwde, toeu was uwe taal : ' Myne hairen zyn met vieugde
grys geworden : heminnelyke Velden wees voor altoos gezegend
Myn verz ,.vakte gezicht zal u niet lang meer aanfehouwen . Wet
haast zal ik u voor veel gelukkiger velden verwisfelen . „ Ach!
• myn Vader! myn beste Viiend! ik zal u dan earlang moeteri
• verliezen! 8 Naargeestige gedachten! Ik zal dan ter zyde uw
• graf een Altaar, u ter ecre, ter uwer dierbare nage .iachtenisfe
• oprichten, en zo dikwyls 'er e--n heugchclyke dag komt, waar
• op ik aan ongelukkigen wel kan doen , zal ik, 8 myn Vader'.
• melkverfche bloenren op uwen eerzuil ftroijen " . . . .
Flier zweeg Mirtil, en zag den Grysaart net betraande oogen
aan. Wat ligt by daar gerust! hoc vergenoeg i , hoe izgchend, lure
vreedzaam, hoe opgeruimd, is zyn gelaat, in zync diepe fluia~cring! Ach! zonder twyffel, voegde hy'ur al fntikkcnde by, zender twyffel zullen zyne deugdzame laden , item in den droom
voorkomende, die Pekenen van ver :,enoegdheid op zyn wezen
hcbbets afgebee :d. Wells cen zachren glans ve fftieid de Lama
over
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ever zyn kalen kruin, en verzilverden baard! Och! mogten
toch de koele Avondwindjes, tnogt de vochtige dauw, u niet
tot nadecl zyn ! Op doze woorden kuste by hem op zyn voorhoo€d , om hem zachtkens to doen ontwaken ; ex leidde hem
voorts in do hut, em hem, op zachte vellen, eene gemakkelyker
rustplaats to verfchaffen, ollder het uitboezemen dezer woorden :
,,

HOE LIEFEL`IK IS DE SLAAP DER OPRECHTEN!"
G . It. E .

DE JU1?FER ZONDER WEERGAE.

Dud

Rome drage roem op kuifche en dapp're Vrouwen ;
Het moge in tydgefchigt Hear daden vry ontvouwen ;
Noch kuischheid van Lucretia,
Nog dapperheid van Clelia,
Bekoren my ; 6 been ! zy zyn my to geringe !
De Duffer, welker deugd ik zinge,
Verdient alleen een Lofgedigt.
Catz moog' zyn' Antic Schuurmans roemen,
En geev' Haar heeltenis in 't licht ;
Ze is by de Duffer,, welke ik zing, Diet waard to noemex .
Ik ga 't Chara&er eerst U nu voor oogen ftellen,
6 Leezer ! en daar na het leeven U vertellen
Der Juffet, welker roem 'k vereeuwig door myn Zang,
Die 'k roemen zal myn leven lang.
Ze is hoog' van Afkomst, ryk, uitmuntend fchoon van leden :
Maar fchooner Dog van zeden .
Lieftallig en beleefd, niet trotsch en zeer geleerd ;
'Er is geen mensch, die Haar niet om haar' deugden cert .
Geen hoogmoed is by Haar ; ze is need rig : in heur wezen
Is eerbaaiheid en deugd op 't duidelykst to lezen ;
De kuischheid, die haar by verftrikkers maakt gevreesd,
Doet Haar heur' iiefde alleen aan haren Egt-Vriend geven .
Nu ga ik over tot Haar leven
Zy wierd. • . geboren ? peen . . . zy is 'er nooit geweest .
J . D . K . rH. z.
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MENGELIVERK,

TOTFRAAYE LETTER EN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

ALGEMEENE AANMERKINCEN OVER DE CESCIIIEDKITNDE,
EN DE DAAR AAN VERWANTE WEETENSCHAPPEN .

Door den Eerw.

FAST APTHROP,
van Croyden .

M . A . Vicaris

vroegfte Letter- oefenin gen worden wy misfchien
Inalonze
to zeer en to lang bezig gehouden, met de aantrek-

kelyke werken der Dichtkunst en der Welfpreekenheid .
Deeze, to vuurig omhelsd, neemen bet verftand en hart
geheel in, en verderven die beide . Het vermogcn om to
redenkavelen wordt verzwakt, door Heeds de verbeeldingskragt werk to geeven , en het oor to ftreelen . Hier
komt by, dat wy, in bet najaagen van verbeeldingryke
en dichterlyke fraaiheden, zelden de beste voorbeelden
kiezen . Die foort van Dichtwerk, welke, naar 't oor .
deel van .*RISTOTELES, de nutfte en volmaaktfle is, naamlyk bet Griekfche Treurfpel , wordt mogelyk minder beQefend, dan de zoetvloeiende Dichtwerken in do bedorven
tyden der PTOLOMEUSSEN en CESARS zamengetteld . Dezelfde aanmerking gcidt ook ten opzigte van de Lier- en
Helderdichten , welker beste voorbeelden ontleend worden van de Eeuwen, dic 't minst bedorven waren door
de zogenaamdc befchaafdheden dcezes Icevens .
De Welfpreekenhcid mag, zo verre zy redelyk en nuttig is, befchouwd worden als in vcrband ftaande met de
Gefchredkunde . Want de redenkunftige opitcllen over
ingebeelde onderwerpen, hocdanige wy 'er veele aantreffen by de ouder en laater Sophisten , zyn to beuzelagtig
om onze opmerking to verdienen . Wy ftellen niet veel
belangs in ecne lofreden over de fchoonheid van HELENA, of eene Verdeediging van nusius, fchoon opgefteld in de zoetvloeiende taal van ISOCRATES ; doch wy
vinden ons ingenomcn door then inneemenden Redenaar .
11 .J EEL . MENCELW . N O . 13 .
00
wan .
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ALORMERNE AANMERKINGEN

wanneer by de Grieken tot Volkseendragt aanmaant, of
cenen volmaak .ten Vorst fchildert in het Character van
De oude Gefchiedbockers zelve vlocijLn
EVACORAS .
over van de b ,.-ste voorbeelden der WeIrpreekenheid ; to
sneer inneemcnde als zy At de verhaide gevallen On
. Wat men ook moge oordeelen van de Aanvoortkormen
o
fpraaken in weezenlyke GefchiedenisfLn ; wy leezen zo
niet to veel vermaaks en voordeels, om zich niet over
to geeven aan die aangenaame begogeling, welke de waarheid der gebeLircenisfen niet henadeelt, terwyl zy de ge
wigytipflc
e aaw-nerk ;ngen in den geese doet opkornen .
Dec'Acgcwcr 1,.tc Redenvoeringen der groote Redenn-aren , in het eerfte Tydperk der Grickfche Welfprcekenheid, die van cicEtzo, zo volmaakt in haare foort, en
zelfs die der laatere Redenkunftenaaren onder de CESARS,
als zy weezenlyke onderwerpen betreffen, maaken een
gedeelte At van de Gefehiedkundige Gedenkfchriften
huns tyds . De Dichtkunst zelve mag in den rang der
Gefchijdkunde geplaatst worden : HOMERUS, VIRCILIUS,
SILIUS, LUCANUS en CLAUDIANUS, bedekken de Gcfchicdkundige waarheid nict , terwyl zy dezelve bekleeden en
opcieren met het gewaad des Heldendichts .
Moesten wy, op njeuw, den loopbaan der Letter .oe

n

feningen intreeden, wy zouden, misfchien, onze aant dagg vestigen, op hett gebruik daar van in de Godgeleerdheid en het Burgerlyk Leeven . Deeze, in 't oog
hogdendc, zou een gefchikter, uitgebreider en vryer
taalgeleerdheid ; een klaarder en korter plan van Wis- en
Natuurkunde ; cen ruime voorraad van de Gefebiedenis
der Letterkunde ; eene gezonde en verftandige Redeneer
kunst ;; een betragtend Scelzel van Zedeleere ; eene regtrnaatige befpiegeling der Staatkunde ; een welbeoordeelde kennis van de gefchiedenis en de gevoelens der Wysgeeren ; en, inzonderheid, het leezen der oorfpronglyke
-Gefchiedfchryveren, zo Wereldlyke als Kerklyke, de
beste voorbereidingen weezen tot de uitgebreide Weetenfchap der Godgeleerdheid, en tot een nuttig zo geen
voorfpoedig leeven .
Wat de Gefchiedkunde in 't byzonder aanbelangt,dee,
ze is zo eigenaartig aan de gefteltenis van 's menfchen
gMt, zovldena zwtgierhd,zovag
dig eene dienares der geheugenisfe, zo vol van leering, en
bcreidt derimate de grenzen van perfoonlyke ondervin .

ding R
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ding, dat dc heste vvom dczelve aan to pryzen , he .
ftaat in ii( --r to nederfteilen van eenige klaare Beginzelcn,
die men daar in to volgen hebbe .
Oorfpronglyke Gefchiedfchryvers en egte Befcheiden
verfchaffen ftoffen ter onderrigtinge . Orde van Tyd en
Plaats zyn noodig, op dat het verftand ze zonder verwarring plaatze : en eenige beginzels wordcn 'er vereischt, om bet onderwys en het nut, daar uit herkom.
lEg, to erlangen .
Het menschlyk verftand is traag in het verkrygen
van cell uitgebreide en nauwkeurige befchouwing der
Algemeene Gefchiedenisfen : het wordt ontroerd, op 't
bezef eener onderneeminge zo uitgeftrekt, als de kennis van alle gedenkwaardigge voorvallen door alle Ecu .
wen heen . Nogthans is
Mcnfchen leeven, vermogen
van bevlytiging en geheugen , wanneer men den tyd
niet verkwist of de bekwaamheden verwaarloost, onder
voeglyke bepaalingen , tot deeze veelbevattende kundigheid in ftaat .
Godsdienst en Staatkunde zyn de einde der Gefchiedenisfc ; en moeten altoos in 't oog gehouden worden, als men die beoefent of zamenftelt . De oorfprong
der Volken, en hunne verhuizingen van 'c cene Land
in 't andere, de opvolging der Vorften, Veldflagen, en
Vermeesteringen, maaken de kunstverdeelingen uit, van
cone Weetenfchap , die op do blykbaarhcid van den
Godsdienst, en de Pligten van 't Staatsbeftuur en On .
derwerping, uitloopt .
Tot hot eerfte oogmerk, bet be vys van den Geopen .
harden Godsdienst, zyn de Ileilige Schriften derwyze .
opgefteld, dat ze de algemeene Gefchiedenis des Mcnsch .
doms bevatten, zo in verhaalen als in voorzeggingen ;
;*, door alle Eeuwen hecn, een
bier uit verkrygen z
onfeilbaaren Geloofsbrief van derzclver Ingecving .
De Godsdienst is bewaard gebleeven en voortgezet
in een enkel Huisgezin, 't weik tot con Volk aangroeide, niet aanmerkelyk door den grooten plelc gronds 't
Been 't zelve beflocg ; maar de zaaken daar van zyn
dermaate vermengd met de groote Monarchyen rondsom 't zelve, dat zy, en door inlandfche en vreemde
getuigenisfen, de waarheid hunner eigene verhaalen be .
hragtigd vinden . Egypte opent de herbergzaame armen
stm het Gezin zyns weldoeners, al3 gasten, to ontvangen .
O o 2
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gen . Dc hooge oudbeid van dat Koningrvk , zo zigr.
haar in de Griekfche Gefehiedfchryvers, levert een l'cwys op voor de liocken van MOSES . De Volken van Palefina, Mama, Arabie, Syrie, en al het Oosten, van
de Middelazzdifche Zee tot den Tyger, deelen in de locgevallen des Volks van COD . In do Gcwvdc Gefchiedenis
alleen, vindt men eene onafgebrooke op''ofging, die deeze der andere Koningryken, naar gelange zy op of ondergingen, influit ; derzelver oorfprong en opvolging
zou, buicen die zamenvoeging, geheel onbekend weezen .
flet , oodfche Volk is volftrekt het cenige, dat, van zynen grooten Stamvader af, tot op den tegenwoordigen
tyd, ftand hieldt : eene omftandigheid, die zigtbaar
hunne geheele Gefchiedenis, en de Openbaaring, in dezelven begreepen, bekragtigt .
De _?oodfche Monarchy is zelfs de aanzienlykfte der
Oosterfche Koningryken, tot de opkomst van her Tweede
Asfyrifche Ryk onder AReACES, en dat van Babylon onder
Deeze twee Ryken ftonden op,
zlELESIS Of NABONASSAR .
om de afvallige Stammen van Israel en ~uda to ftraffen,
door verftrooijing en gevangenisfe ; tot dat de heerfchappy over geheel Afie ten laatften zamenloopt in CYRUS,
hunnen Herfeller, den grootften en misfchien den besten
der oude Koningeu, die eersc de Staatkunde der Regeering verftondt, terwyl de overige alleen van vermeesteren wisten .
Een nieuw Tooneel opent zich : en de zaaken van Palefina worden vermengd met die van Perfie, tot de vermeestering van Afze, van den Hellespont tot den Indus,
door de wapenen van ALEXANDER . De Godsregeering
zelve wordt een gcdeelte deezer hemagtiginge : en
blyft onderworpen aan de drukkende overheerfching der
SrLEUCIDEN en PTOLOMEUSSEN, tot dat het Romeinfche
Gemeenebest ze alle in zyne, door de Voorzienigheid be .
fchikte, zegepraalen befluit .
Dat een onaanmerkelyk Volk, uitfteekende door het
bezit eener Godlykc Openbaaringe, dus bewaard bleef,
to midden van zo veele omweneelingen, en in alle opcenvolgende heerfchappyen, een befchermer en geesfel
vondt om 't zelve to ftraffen en niet to verdelgen ; is
cene zo opmerkenswaardige byzonderheid, dat ze ons
opleidt om de eindoorzaak daar van na to fpeuren ; dezen
ka.q
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ander weezen dan een Voorzienig plan, om, in
midden des algemeenen Veelgodendoms, de Leer van
GODS Eenheid ftaande to houden, als eene voorbereiding
tot hot groot oogrnerk de Christlyke Openbaaring .
De raadflagen des Allerhoogften zyn van die der Men_
fchen onderfcheiden door de natuurlyke ongefchiktheid
der werkeren tot bet volvoeren daar van gekoozen . Het:
groot beginzel , CODs Eenheid , was , in de Heilige
Schriften ontdekt en toevertrouwd, aan een Volk, zot
verlaagd door lange dienstbaarheid , en zelfs dermaates
overgegeevcn aan alle Egyp,ifche Bygeloovigheden, dat
bet b1Vlkbaar zelve dit Godsdienstftelzel niet kon verzinnen . Waren de fchrandere Atheners tot dat einde gekoozen geweest, en beftemd om zulk een redelyk Leerftuk
to midden der Afgodery to bewaaren , wy zouden de eer van
zodanig eene ontde{kking aan de Schoolen der Wysgeercn , en 't fy n vurnuft van dat fchrander Volk , gegeevert
hebben . Nogthans was, indien wy geloof flaan aan de+
egtfte befcheiden, die van XENOPHON, SOCRATES zelve}
een deugdzaam en godvrugtig Veelgodendienaar, tot den
jongiten fnik zyns leevens .
Indien dit de rechte ileutel niet is, die ons alle de geheimenisfen der Oude Gcfchiedenis ontfluit, moot dezelve , gelyk ze misfchien aan onopmerkende Leezeren
voorkomt, geen beftaanbaar plan altoos hebben ; en to
veronderitellen, dat de omwentelingen , in de Wereldlyke
Gefchiedenis, enkel de uitwerkzels zyn van Staatkunde
en Vermeestering, met uitfluiting van eene gadeflaande
Voorzienigheid, is eene godloosheid, die de Redo verfmaadt en de Openhaaring wraakt .
De algemeene Gefchiedenis des Menschdoms loopt
zamen op edn punt : bet bewaaren der Eerfte Openbaaring tot het invocren eener Tweede.
Hot Christen Tydperk is een meetpaal, by welke een
nicuwe loopbaan aan den Gefchiedkundigen geopend
words . Met een wysgeerig gemoed, 't welk de .Voorzienigheid befchouwt, als het beftuur houdende over de
uitkomften, die in deezen nieuwgn Godsdienst uitloopen ,
wordt men eene Prophetifche ontdckkint gcwaar van de
t oornaamfte omwentelingen in dit Tweede Tydperk : en de
Gefchiedenis, met de Voorzcggirg verpclvhcndc, leverr.
zulks een zedelyk bewys op van de Gcopcnbaarde Waarhcden ; een bewys opgemaakt uit den geheelen loop der
O o 2
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Gefchicdenisfe ; en nict min zelcer dan een wiskunilig
betoog .
Die beftendige overeenflemming tusfchen de Voorzeggingen en de Uitkomften, door Lord 2'AcoN de Ge,, hiedenis der hoorzegging geheetcn, is een egt en ftrikt
bewys, dat de algemeene vastflelling van den Euangelifchen Godsdienst bet uiteinde is van bet Voorzienig beftuur deezer wereld .
Vealvuldig zyn de voordeelen aan bet bcoefenen der
Gefchiedenisfen verknogt . De Wysgeer, de Godgeleerdc, de Staarsman, de Taalkundige, en die 'er zich enkcl uit vermaak op toeleggen , trek-ken 'er elk hun byzonder nut van . Doch deeze nutheid, hoe veelvuldig
en uitgebreid ook, kan tot zekere algemeene hoofden
gehragt worden, bovenal de opmerkzaame aandagt waardig der zodanigen, die de oorfpronglyke Schryvers raad .
plecgen .
i . Hcr eerst en edelst gcbruik der Gefchiedenisfe is
de blykbaarheid en opheldering, die deze&ve verfchaft
aan den Geopenbaarden Godsdienst, door bykomende
bewyzen op to leveren, en do vcrvulling van de Voor,
zeg ,ingen , daar in begreepen , aan to toonen . De oude,
en zelfs de hedendaagfche Gefchicdfchryvers zyn, in
dit licht befchouwd, de beste Verklaarders der Heilige
Schriftuure ; wier overeenkomnst met de gelyktydige Zeden en G~, bruiken, zelfs tot de geregtte byzonderheden
toe, ten bewyze van derzclver egt . en oudheid ftrekc,
en de Gefchiedkundige Vervulling der VoorzeggingeR
overtuigt den ernftigen Onderzoeker van de Ingeeving.
2 . De valfchc Godsdienften des Menschdoms, met alle de ongervmdheden daar aan vast, worden getrouwer
opgegeeven door do Gefchiedfchryvers dan door de Dichters of Wysgeeren . De fchilderven , welke zy ons hebben afgeleverd van bet Veelgodendom en de Afgodery,
tegen het tafereel van den waaren Godsdienst overge{leld, overtuigden ons teffens van de voortreflykheid
en ncaodzaaklykheid der Hemelfche Openbaarirg .
3 . Staatkundig onderwys wordt best gehaald in de
School der Gefchiedkunde . Kcurlyk drukt Bisfchop
EURNET, in 't Clot van de Gefchiedenicfe zyns tyds, de
hoofdvoorwcrpen uit der Staatkundige waarneemingen,
die omen op de Gefchiedenis to maaken hebbe . „ Her
oude Staacsbefuur in Griek- enland, en nog veel meer
35 dac
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dat van Rome, behoort onderfcheider voorgedraa_
gen to worden, ten einde men het ondcrfchcid rasfchen een regtmaatig en bedorven flaatsbeliluur wet
begrype . Het verval van de grootheid der .Romeiien,
onder de Keizers, ter oorzaake van hunne volflaage .
ne Oppermagt, 't welk de ondeugd invoerde, niet alleers hunne Haven, maar ook hunne Legers be,',ierf,
moet men ten volien openleggen . Vervolgens heeft
men de Gothifche Regeeringsvorm en het Leenrocrig
ftelzel,klaar to ontvouwen, am den oorfprong onder
eigene Staatsgefteltenisfe to otltdekken . In dit a11es
hebbe men vooral zorge to draagen, om eene ziel te
bezitten , vervuld met de edele beginzelen van Regtvaardit;heid, Vryheid en Deugd ; als de waare grandflag des StaatsbcIaurs : en met cencn afkcer van geweld, eigendunklykc magt, flaaffehe vieiery, partyfchap en weelde, waar uit het vcrderf en de ondergang van alle Staaten hervoortkomt ."
Zeden, Wetten en Inftellingen, ten beste der Maatfchappye uitgedagt, verdienen onze nauwkeurigfle opmerking . Voor Verzamelingen van lien aart, hebben
wy de dierfte verpligting , aan dat menschlievende en
bykans Christlyke Stelzel , L'Esprit des Loix ; de vrugt
van een twintig jaarige beoefening des allerbesten onderwerps , het geluk des Menschdoms .
q. . Met dit inzigt verdienen niet alleen de b efpicgelen.
de Grondregels, maar ook de Daaden van Goedertierenheid en rechtfchaapen Heldenmoed, onze byzondere op .
merking : deeze menscihlievende, billyke en grootmoedige trekken van iemands Charaeler en Gedrag, beuren
de Ziel op, onder 't lcezen van zo veele misdryven,van
zo veel leeds, en oorlogsrampen, als de Gefchiedenis
tot walgens toe oplevert .
5 . Grond eg ls van bet gro tfe b lang zyn de g n
volgen van het opmerken des waaren en valfchen Gods .
diensts , van den flaatkundigen en zedelvken aart der
Regeringsvormen . Uit de Gefchiedenis, in dezer voege toegepast, ontflaat de erkentenis der Voorzienigheid
over de Menschlyke zaaken, en van een Godlyk beftuur
over de helangen der Christen-Staaren . Van bier is de
Ckrij'ten Staatkur<de, zo in 't Were]dlyke als in 't l(erklvhe, eigenlyk ecn gedeelte van den Godsdiengt : -en
moct, als zodanig, gehandhaafd warden volgens de begin004
„
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ginzels van den Godsdienst, met alle mogelyke regtheid
en zuiverheid . Do Burgerlyke Overheid wordt, in de
Heilige Bladeren, Gods dienaaresfe geheeten : dewyl zy
volgens do grondregels cener Godlyke Staatkunde handelen . Eene Gsdsdienftige berusting in de Burgerlyke gofteltenis der Wereld , eon onkreukbaare perfoonlyke
braafhcid, en een yver om hot algerneen wclweezen to
bevorderen, zyn do pligten van Christen-Onderdannen .
Gelyk de Gcfchiedenis de zodanigen, die in Hoogheid
gefteld zyn, leers, dat de waare begiazels van Staacsbeftuur hot Neil des Volks bewerken, zo lcert dezelve
de Onderdaanen, dat zy ondcr con Voorzienig beltuur
Ieeven . Indien het Volk de grondbeginzeis van Christlyke itaatkunde fchendt, zal die Godlyk beftuur op eon
flr{ afccnde en wreekende wyze to work gaan . Hot waare
hulhniddel tegen Volksrampen is altoos in 's Volks eigcn hand ; hervorming naamlyk, of hot wederbekomen
van then afval in beginzelen, en ongebondenheid in Ze .
den, welke wanorde in den Staat hervoortbrengcn . Tenzelfden cyde onderrigt ons de Gcfchikdkunde, hoe onervaaren en verkeerd do Mcnfchen zich inlaaten tot partVfchappen en misnoegdheden in hun eigcn tyden : welker openbaare rampen misfchien altoos net geevenredigd
zyn aan do four hunner openbaare wanbedryven . To
deezer oorzaake is 'er geen tydperk in de Jaarboeken des
Menschdoms, of hot levert genoegzaame reden op, nict
tot misnoegen, maar tot verbetering . Het Menschdom,
in ftede van op zich zelven hot ow to flaan , otn de oor ..
fprongen van ramp op tc fpeuren ;- wekc zyne aandoeningen in 't ftaatkundige op, door uit to Vaaren tegen die
wage, welke altoos een zegen of een tugtroede is voor
de Maatfchappy, geevenredigd aan hun goed of kwaad
gedrag .
In deezervoege neemt de Gefchiedenis een heilig en
eerwaardig character aan , het character van een Leer .
rneesteresfe der Regeerderen en der Volken . Zy feert de
eerften ontzag to betoonen voor haare regtbank ; zy leers
do laacflcen de heillooze uitwerkzels van Ondeugd en
Godloosheid . Zy verfpreidt een altoos duurenden glans
van eere over de naamen van grootnmoedige en braave
Vorfien ; zy balzemt de naagedagtenis van deugdzaame
Lief hebbers des Vaderlands : en vercoonc hoe de oppermagt
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magt en vaderlandliefde zamenwerken ten algemeenen

beste ; terwyl de Kerklyke vastflelling de Burgerlyke to
pulp komt, en de Wetten verflerkt door de banden van
Geweeten en Godsdienst,
WAARNEEBIINC WEGENS BUT NUT DER SPAANSCUEVLIE .
GEN-PLEISTER RONDOM DEN -NAVEL GELECD, IN ZODANICE CEVALLEN,WAAR DR MotusPerifalticuS DER DARMEN, DOOR ArGELEGEN OORZAAKEN, IS OMCEKEERD
CEWORDEN .

Door

B . WILMER (*)

Jaaren, kreeg met den rand van
Jongeling, van
Eeneenen
met yzer beflagen Emmer, , cn zo nevi ;en flag
IS

op het Hoofd , dat daardoor de harsfenpan gebrooken
wierd . Niettegen{t4ande 'er een groot gedeelte van de
harsfenpan ingedrukt was, befpeurde men egter geen van
die toevallen, wclkd gewoonlyk met foortgelyke gebreken gepaard gaan ; integendeel, de Lydcr had volkomen
zyn veriland, en konde wandelen . Men befloot, door
middel van de Trepaan, het gebrooken Stuk van het
Voorhoofds-Been weg to neemen, en dit gefchiedde ook
zeer gelukkig, zonder dat daarby eenig gedeelte van
hct buiten bckleedfel weggefneeden wierd .
Na
de operatie beval men den Lyder zig ftil to houden , en
liet hem een Clyfleer zetten .
Den volgenden dad ;, na de Trepanatie, was de Lyder
koortfig, klaagde over hevige Hoofdpynen, en braakte
ftcrk ;
een Toeval,'t welk aan de groote Sympa .
thie, die tusfchen het Hoofd en de Maag plaats heeft,
moat toegefchreven worden, en die, gelyk SCULTETUS
(Armamentar . p . 168) reeds opgemerkt heeft, de Oorzaak is, dat Menfchen, die Hoofd .wonden krygen, ge .
meenlyk cenen bitterer fmaak in den mond hebben . --Vermits de Clyfteer van den voorgaanden dag niet gewerkt had, zo liet ik een tweede, met een once Engelsch zout, zetten : dog ook decze en nog twee andere,
die ik den zelfden dag liet appliceeren, deeden geen de
minfle werking.
Na
(*) Zie deszelfs Cafes and Remarks in Surgery, p,-g. 127 . era,
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Na elke Clyfteer vermeerderden de mislykheid en het
braaken , zo als ook gebeurde wanneer de Lyder lets gebruikte .
Ik liet eene aderlaating op den arm doen, en liet hem
een pil, beftaandeuit eon groin Opium en drie grein Calamel, gebruiken .
Den derden dag, na de Operatic, was de hoop tot herfielling zeer gering ; de koorts vermeerderde, en was
met beftendig braaken van Excremencen vergezeld . Men
herhaalde de Clyllccr, dog 'er voegde geene ontlastinge , en men befpeurde duidelyk dat de Periflaltifche Beweeginge der darmen geheel omgekeerd was . Tegens
den avond begon de Lyder ylhoofdig' to worden, en
mer, had moeite hem in 't Bed to houden . Men liet ver .
feheiden Zoutdranken , geduurende de ophruizing, gee .
een , waarby men nog eenige droppeis Laudanum voegde ;
maar ook deeze wierden , na verloop van eenige minuten,
Feeder uitgebraakt .
In dccze drocvige omftandigheden, liet ik eindelyk den
Lvdeer een groote Spaanfche Vliegen pleister rondom
din Navel li ggen, welke in het midden van een opening
voorzien was .
De uicflag daarvan overtrof anze verwagting ; de
Bra:rkingen hidden , na verloop van vier uuren, op, en
kwamen ook niet weder . Den volgenden nagt kreeg de
Lyder twee ontlastingen, en beyond zig, in zeker opzigt, veel beter, hoewel hy, over hec geheel genoo .
m,-,n, nog zeer gevaarlyk was .
De ylboofdigheid hield op ; daarentegen klaagde by
over zwaare Hoofd-pynen ; de Pols was fchielyk, en de
Lyder was op den vierden dag, tegen den avond, zo
onrustig, dat ik my genoodzaakt vond hem een opiaat to
geeven .
Den vyfden dag beyond zig de Lyder byna nog in de
voorgaande omflandigheden ; by had lien nagt verfcheiden afgangen, waarop ecne ftrangurie en he,,ige tenesrnus
volgden . Ter gelyker tyd wierd de neheele huid .-eteen
roosagtigen uitflag bedekt . Men befchouwde deirangurie
en de tenesmus als gevolgen van de Spaaufche Vliegen,
en ook beide deeze toevallen wierden , door hot gebruik
van een afkookfel van de rarftparille, en eene ontbinding
van de Spernza Cxti met Tina . T liebaic. merklyk vermin .
derd,
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Den 7den dag waxen de krachten van den Lyder zeer
verminderd ; doch by was volkomen by zyn kennis . Her
aangezicht was zecr bleek, de Pols zwak , de wond
droog, en zonder de minfte blyk van Etterir_g, en de
omtrek van de wond zcer flap en oedemateus . It-, fchreef
hierop de Kina voor, en liet met bet gebruik daarvan tot
den i iden dag aanhouden . De Lyder hegon oogenfchynlyk to beteren, de krachten vermeerderden, en de wond
begon een beter aanzien to krygen ; ondertusfchen bleef
de oppervlakte van de dura mater nog zwart en tinkende.
Men verbond de deelen met een antifeptiquen Balfem , die
nit elyke deelen roozenhonig en Wond-Balfem (Balfamus
Traumaticus) beflond .
De bcdorven gedecicen van
de dura mater fchcidden zig vervolgens, in korten tvd, af,
en 'er grocide een fongieus Lichaam uit de harsfenen op,
't welk men met droog plukfel en zagte drukking tegenhield . De Lyder wierd dagelyks beter, en binnen tien
weeken was de wond volkomen met een Lidteken geflooten .
Heeft, in dit geval, de Spaanfche Vlie .
gen-pleister, door zyne prikkcling , de kramp in de
Barmen weggenoomen ? Of wierd de Motus Anteperitalticus
daar door weggenoomen , dat 'er eenige deelen van de
Spaanfche Vliegen opgenoomen, en na de Blaas gebragt
wierden, waar zy den hals van de Blaas, en bet inteftinuns
re Et urii prikkelden ?
NATUURLYKE IIISTORIE VAN DEN CERSTVOCEL .

(Volgens den Heer DE MONTSEILLARD, Medefchryver van
den Beer DE sUFFON.)

Gerstvogel, by ARISTOTELES xvxeaµas, in 't Latytt
Cenchramus, in 't Italiaansch Strillozzo, in 't Hoogeiuitsch Gerst .hammer, in 't Engelsch Bunting, in'tZweedsch
Korn .laerka , in 't Noorweegsch Knotter, in 't Fransch
P,-oijer geheeten, is een Trelkvogel , die vroeg in 't voor_
Dc

jaar, overkomt ;'t verwondert my,dat ze hem den naam
vah den Geelgors der Velden niet gegeeven hebben : dewyl by in 't fchoone Saifoen dezelve niet verlaat . Hy
n,aakt zyn nest in de gerst- en haverlanden, zelden
vlak op den grond neder ; dock drie of vier duimen daar

bo-
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boven, in het digtfte gewas, fterk genoeg om dat ge•
bouw to draagen .
Het Wyfje legs vier, vyf, en zomtyds zes, ei.
tjes ; zo lang bet broedt, verfchaft bet Mannetje voedzel, en, zich op den buitenkant eens booms nederzettende, herhaalt bet, zonder ophouden , bet onaangenaam
efchreeuw, tri, tri, tri, tiritz, dit duurc tot de maand
R ugustus : dit gezang is veel fchielyker en korter dan
dat van den Geelgers .
Men heeft opgemerkt, dat de Gerstvogel, zich van de
grond opbeurende, om op een tak to gaan zitten, de
Pooten laat hangen, en dat zyne Vleugels, in ftede van
zich geregeld to beweegen, een trillende beweeging heb .
ben, den VVogelen in den paartyd eieen Op andere ty
den, by voorbeeld in den Herfst, vliegt by zeer wel,
zeer vaardig, en zelfs vrv hoog .
De Jongcn verlaaren her nest veel vroeger dan zy kun .
Den vliegen ; zy fcheppen vermaak in door bet gewas
heen re huppelen ; en.-her fchynt dat de Vader en Moeder het nest zo digt by den grond maaken, om den Kinderen dit genoegen to geeven, 't welk denzelven Diet
zelden op 't leeven to ftaan komt, daar zy den Jagthouden tot een lekker beetje dienen . Voorts blyven de Va_
der en Moeder een waakzaam oog op hun houden, en
verfchaffen hun voedzel , tot zy in ftaat zyn om op cigen
wieken to dryven : doch dikwyfs is hun zorg overboodig ; want, wanneer men bet nest radert, ontdekken zy
de plants waar men hot to zoeken hebbe ; met eune houdirg, die de uiterfte ongerustheid aanduit , daar boven
zweevende .
Wanneer bet kleine gezin is opgewasfen, vallen zy,
met groote benden, in de velden , waar de graanen, die
't laatst ingezameld worden , groeijen . Zy vertrekkccn een
weinig laater dan de Zwaluwen, en her gebeurt zeldzaam dat 'er eenigen den winter overblyven : CESNER
heeft 'er nogthans een in dat jaargetyde gekreegen .
De Gerstvogel vliegt Diet van tak op talc ; maar zet
zich neder op een der hoogfic en loshangende takken,
'c zy van een boom, 't zy van kreupelhout, en by zit
Diet , of by vangt aan met zingen , houdt zich uuren
Lang op dezelfde plants, herhaalende het verveelend tri,
tri ; eindelyk wegvliegende, knarst by met den bek .
Bet Wyfje zings mode, wanneer bet de Jongen Diet
lama
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langer to bezorgen hceft, doch niet, San op een boom
gezeten, en w :.nneer de Zon op 't hoog~t of' niet verre
van char is : het zwvgt vooi is den gchecicn da g, en doet
wel : want het flaat teen aangenaamer geluid dan bet
1!-lannetje ; het is con weinig kleinder, en heeft bykans
dezelfde Pluimadie .
De Gerstvogels leeven van klein giain en wormpjes,
die zy in de velden cn weiden vinden . Deeze Vogels
zyn door geheel Europa verfpreid, of liever, zv bezoeken
geheel Europa,op hunne omzw-ervende reistochten . OLIiiA beweert, dat ze to Rome , en daar omftreeks, in de grootfte menigte voorkomen . Dc Vogelaars bewaaren ze in
kouwtjes, oin in den Herfst tot Lokvogels to dienen ;
dewyl zy vcelerhande kleine Vogeltjes weeten to lokken .
De Kouwtjcs, waar in men zc hewaart, zyn laag en zonder ftokjes : buiten twyfel, oindat men , by bevinding,
weet, dat ze niet gencegen zyn op die wyze to ruston .
Op den 1(op en het Lyf heeft de Gerstvogel Gene men.
geling van bruin en rood : den hals en oogkringen zyn
helder rood ; de Borst en 't geheele onderlyf is bleek
peel, met bruine vlekjes op de borst en de zyden : de
bovenfte dekveeren der Vleugelen en de Vleugelpennen
zelve, als mede die van den Staart ; zyn bruin, met cen
min of meer helder rood geboord ; de Bek en de Pooten
zyn donker graauw .
Het Wyfje is aan den Strait graauw, naar 't rosfe trekkende, zonder eenige vlekken ; de Bovendekveeren van
den Staart zyn van dezelfde kleur, met witte randen go .
boord ; en, over 't algemeen, zyn de Veeren, de Staart
en Vleugelpenuen met heldere kleuren aan de randen .
De Bek deezer Vogelen is van eene opmerkenswaardige gedaante ;de boven en .onderkant zyn beide beegbaar, gelyk in de Ortolaanen ; de randen fluiten in
elkander,
we
gelyk by de Geelgorsfen ; dan het boven en onderftuk komt niet in een rcchte lyn, maar met een hock
zamen : elke kant van den beneden kaak heeft, op een derde
van de langte, een' itompen uitfteekenden hock, die ontvangen words in een holte van den bovenkaak , welke
daar aan beantwoordt : deeze bovenkaak is, naar evenredigheid , zwaarder en breeder dan by meest alle ande
re Vogelen . De langte van den Gerstvogel is zeven en
een half duim,
vrjr-
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WYEDERLEGGING VAN I-IET GEVOELEN, 'F WELK DE VERANDERING DER DIEREN IN PLANTEN BEWEERT .

Door den Heer
Tin
i ,in

RICHARD .

hceft de kundigc en arheidzaame xrLL,

Engeland, hot denkbeeld beilree-den, dat 'er, op
Guadeloupe en Martinique, zekere InUlcn grociden
to vergeefsch heeft de oordeelkundige N-EDIIAIIT, wicns

Schriften voor 't meerendeel de zuivcrfle Natuurkunde
ademen, de voorgewende veranderingen van Dieren in
Planten, tot de gewoonc wetten der Natuure zoeken to
rug to brengen : deeze de hoedanigheden tocfchryvende
:ler Zoophiten ; geene aan den groci van zekere paddeftoelplanten op doodc InfeEten .
Men vindc 'er nog heden ten dage, die hot belachlyk
denkbeeld der veranderinge van bezielde Lichaamen, in
Planten, zoekcn ftaandc to houden ; eon denkbeeld, gebooren uit de dwaalingen eeniger Waarneemeren, of al
to weinig in de Natuurlyke Historic bedreevtnl, of to
zeer ingenoomen met iets,'t Been verwonderlyk in hunne oogen fcheen, om zich door den fchyn niet to Iaaten
bedriegen . Eon verfland , door vooroordeelen beneveld, zoekt dikwerf verre de nabygelegene oorzaaken
van do gemeenfte µitwerkzelen . Maar eon verltandig
Waarneemer moot in de Natuur zelve de oplosfing trag .
ten to vinden van de vraagflukken, welke zy hem aanbiedt : moet by zomtyds de wetten der Natuurkunde to
hulpe neemen, dit flrekt om to meerder gewigts aan zyne gevoelens by to zetten : kan hy, noch op de eene
noch op de andere wyze, eenig geval oplosfen, hy behoort zich to vrede to houden met hoc enkel voor to
lIellen, zonder de fchadelyke dwaashcid to hebben om
ongerymde begrippen to fmeeden .
Wat, in de daad, is ongervmder, dan to gelooven,
dat een weezen, welks Organifatie en hot leeven, daar
uit ontflaande, bepaald zyn in eene zekere ruimte, welke men Lichaam noemt, kan veranderd worden in een ander
(*) Men zie hier over eenige waarneemingen
a(dfche Lesseroefeningen , VII Deels, Ilde Stuk,
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der weezen, in 1e_vcn en organifatie geheel v erfchillca .
de : dat is to ze g ;en , dat ecn Lira• in een Plant konne
veranderen . Dc vcrandcring van con bezicld in ecn
groeiend weezen vcronder!lelt niet allceen eene verlaaging
in het leevend beginzel, dewyl 't zeive het vermol ;ca
van plaatsveranderin en gcvoeligheid , enz . moot mris .
fen ; maar ook de verhuizing van dit zelfde beginzel :
dewyl nu zulk eene verhuizing vo1ftrc.kt onmogelyk is,
vermids dezelve niet van fterven vertchille, is ook de
verandering, welke zonder dit laatfle geen plaacs kan grypen, even onmogelyk.
De dierlyke zclfflandigheden kunnen wel , wanneer zy
ontbonden zyn, de geboorte geeven aan zekere Planten,
of licver, de uitbre,ding, den aan roei bevorderen vai'
hot herbaaacnd beginzel eeniger Plan ten, voor ien met
eene eenvoudige organifatie , en beroofd van mede'leclend fap, als de Bys fus , de Clrampinjons , en eemge Algas : zy kunnen tocbrengen tot de ontwikkeling der zaaden van eenige volkomener Planten ; doch die Planten
hebben een leeven, volftrekt onafhanglyk van de dierlyke zelfflandigheden, die alleen aan het grociend beginzel
eene mcerdere kragt hebben bygezet : eene eigenfchap,
welke, myns bedunkens, toegefchreeven moet worden
aan de rottende gisting, die, de deelen, waar uit ze zyn
zamengetteld, losmaakende, llrekc om ze in aardfche
zelfftandigheden to verkeeren .
lk kan het gevoelen van den Heer NEEDBAM niet ge•
heel onderfchryven : by zegt in zyne Notes fur les Reclaerches Microscopiques de M . L . Abbe SPALANZANI. „ Alle
• georganifeerde ftoffe, dierlyke of groeiende, die zich
„ ontbindt, groeit, op nieuw, onder nieuwe georgani .
• feerdc gedaanten , meer of min volkomen , meer of mint
• leevende naar de omftandigheden, waar in dezelve zich
• bevindt . " Voorwaar , eene georganifeerde floffe,
welke ze ook moge weezen, die zich ontbindt, kan van
zelve nict weder groeijen ; maar alleen gelegenheid geeven om de geboorte van andere georganifeerde lichaamen , die van dezelve niets ontleenen dan de beginzels
noodig tot hun leeven, gelyk zy voorheen zelve gedaan
beeft .
Do groeiende dierlyke zelfftandigheden kunnen zich in
dric onderfcheide ftaaten bevinden : --Voor eerst, de
rotcende gisting, wanneer deeze alleen nog maar de ins
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wendige dcelen aangedaan , en het Dier, of het deel des
Diers, nog zyne gedaantc hcefc .
Ten tlveeden . De
gedaante kan min of meer veranderin g ondergaan liebTen derden, kunnen de deed en geheel ontbonben .
den, en verwoest zyn,zo dat men gees trekk°n van het
Dierlyke meer ziet ; en als dan ontdekken de anders met
het dcnkbeeld der veranth rmg ingenomenen niets wonderbaar in den groci .
Ik heb by den Heer THOUIN een zogenaamd groeiend
Infea gezien , 't welk zich in 't eerrle geval bevondr .
Het was een Pop, draagende een Clavaria, en die my
volmaakt toefcheen cc gelyken naar die, van welke de
Heer NEFDHArM eeneAfbeelding aan 'tcinde zyner Notes,
geplaatstheefc . Ma,-,r de Clavaria van 't Infect, waarvall
ik fprcek, fchoon bykans dezclfde gedaante hebbende,
is in de geheele langte niet knobbelagtig, gelyk de tekening van NEEDHAM, gemaakc na een voorwerp door het
Microscoop vergroot ; doch alleen aan het bovenfle gedeelte,'t welk meer gezwollen is dan hetgladde benedeneinde . 't Is , to deezer oorzaake, dat ik die Clavaria
breng tot de Clavaria militaris : C . clavata integerrima
capite Sganaofo (potius tuberculofo) LINN. fchoon dezelve
die geele kleur niet hebbe, welke eigen is aan de Clavaria
van die foort, welke men zeldzaam omftreeks Parysaan.
treft . Ik heb ze nogthans to Montmorency gevonden .
De vermeende -wortelfchietende Nagcvlinder, door
Vader ENGRAMELLE aangekondigd in het 3eournal de m .
DE LA BLANCHERIE, welke my aanleiding gegeeven heefc
tot het ichryven deezer wederlegginge, misfchien hoe
kort, ook reeds to lang, voor Natuurkundigen , die nim_
mer geloof floegen aan die veranderihg, bevondc zich
in hec tweede ftraks gemelde geval .
Ik heb deezen Nagtvlinder gezien, dezelve wordt
gevonden in het Kabinet van den Heer D'oRCY. Deeze
heeft zulk eene maate van verrotting ondergaan , dat 'er
Been Pooten, en geen Sprieten zyn overgebleeven, dat
bet Lyf eenigzing . veranderd is, en de Vlerken voor
cen gedeelte vergaan zyn . Uit de zvden van alle de
geledingen des lichaams kwamen draadjes voort , tus .
fchen de 9 en 15 linien lang, wit, van elkander gefcheiden, vry dik, op eenige plaatzen kon men in de langte
de kleinder vuzeltjes zien waar nit ze zyn zamenge_
held ; cenige dergelyke deeden zich op by de voornaam-
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nanmfte pcezen der Vlcrhen .
Dccze draadjes zyn
hct, wclkc men voorgeift worteltjes tezyn,die, tchoon
ze 'er de organifacie i1ict van hebben, egter c.ene Plant
zouden hebben voortgebragt, wanneer men Vet Infea
langer in den grond gclaaten hadt . Ondertusfchen heb
ik in deeze draadjes niets gezien dan eene foort van Bysus, die men zou kunnen omfchryven . Bysfus filamentis

fereftiusculis ,

dis tinftis , crasf culls , albidis , infeao putrescenti innascens . Met dit alles is hot, ondercusfchen ge-

maklyk to zien , dat dit vermeend wortelfchietend In .
Tea niets zonderlings hecft : naardemaal Dierlyke of
Groeiende Zelfftandiyhedcn, meer of min door eene rottende gisting ontbonden, hetzelfde verichynzel opleveren .
Men zou Vader ENCRAMELLE kunnen vraagen , door
welke aantrekkende kragt, alie deeze vermeende worteltjes, die onderfcheidc punten van inplanting hebben,
tot elkander gebragt en vereenigd zouden warden, naa
de geheele verrotting van het Infeft, om zamen towerken tot het voeden eener Plante, wier ooriprong zo
aartig zou weezen, als die der Hyacinth en der Narcis by
de Dichters .
1k zoek, met deeze myne aanmerkingen, de agting niet
to krenken van Vader ENCRAMELLE, die zicla met roem
bekend gemaakt heefc, door het gewigtig en gunftig
ontvangen Werk, getyteld : Colleftion des Chenilles,Chryfalides
Papillons qui fe trouvent en, Europe , waar van by
befchryvingen opgegeeven heeft en nag geeft, vergezeld
van derzelver afbeeldingen . Myn oogmerk met deeze
wederlegging was Been ader , , dan om eene dwaaling,
die voet begon to krygen, by zommige ligtgeloovigen,
in den grond aan to tasten . Principiis obfa fero medicina
paratur, zegt ovrnius . Het fchyiit dat Vader ENCRAraELLE deeze waarneeming heefc willen doen dienen, tot
cen fteunzel van de wondcrbaare verandering der Wormen in Boompjes : waar van by in zyn Discours Prelimimire, des gemelden Werks , gcwaagt, op 't voetfpoor
van 't geen de Heer LE InossuT 'er van gezegd beefs in
zyn Voyage aux Indes Occidentales . En dewyl die Eerw .
Vader, dit wonderftuk, ergens in zyn Werk moet invlegten , overeenkomftig met zyn gevoelen en dat zyner Medeftanderen, is het zeer eigenaartig dat Vet Gemeen weete waar aan Vet zich to houden hebbe, in dit
geval, 't geen niets dan 't geen zeer gemeen en zeer natuurlvk is, in zich bchelst .
~I . DELL . MENGELW . No, 13 .
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LEEVENSDYZONDERHEDEN VAN DEN BEER DAVID MACBRIDE, M. D . en C. to Dublin.

(Overgenomen uit de

Eloge

van den Heer vicQ

n'AZIR)

der de verfchillende wegen, fangs welken men ce .
0 nen
onfterflyken Naam bekomt, zyn eenige kort,

dock vol gevaars, andere lang, en vorderen eene werkzaamheid, tot welke .weinige perfoonen zyn opgewasfen
zommige zyn als door 't geval gebaand en komen aan enkele Gunltelingen voor ; nog andere verkrygen, zonder
zich de mocite to geeven, waar van die onderfcheiding
doorgaans de vrugc is, eenen naam onder de Gelcerden
hunner Eeuwe .
Dit is 't lot geweest van den Heer MACRRIDE, DoEtor
in de Medicynen, en Chirurgyn to Dublin. Van ceneia
zagten cart zynde, heoefende by de Letteren en Wee .
tenfchappen, meer om derzelver wille dan uit belang.
Hy werd beroemd, zonder zulks beoogd to hebben, en
een fchitterend tydperk yestigde zyne aging, zonder
de rust zyns leevens to ftooren .
Deeze Arts werd den zes- en twintigften van Grasmaand, des Jaars MDCCXXVII, to Ballymoni, in bet
Graaffchap 4ntrim, in Jerland, gebooren . Zyn Vader
was ROBERT MACBRIDE, Leeraar in een Presbyteriaanfche
Gemeente, zyne Moeder eene Dogter van den Heer r3oYDE van Hillaghei, in het Landfchap Down . In de openWare Schoole to Ballymoni Ieerde by de beginzels der
Griekfche en Latynf :he taale, en begaf zich vervolgens
na de Hoogefchool to Glasgow . Veel zugts voor de
Chirurgie hetoonende, waar van de Heer THOMPSON,
Chirurgyn to Ballymoni, hem de eer(te beginzels geleerd
hadt, ontboodt de Heer BEERE, Opperchirurgyn van een
Hospitaal in Engeland,'wien by in den bloede beftondt,
hem by zich : by b-leef 'er verfcheide jaaren, en leide daar
den grondflag der Kundigheden, van welke by naderhand
een zo goed gebruik maakte .
't Is in deeze verblyfplaatzen, door een ver(tandig
Staatsbeftuur opgerigt, ten dienfte van 't arm en lydend
deel des Menschdoms, dat jonge Artzen en Chirurgyns
Ae beste lesfen haalen ; daar leeren zy onder de fterven-
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den, de zieken en de beterenden , de onderfcheide flaaten des 1,,evens en de verfchriklykheden van den dood
kennen ; daar vertoonc zich de natuur in alle de ongeitcldheden, die onze zwakke geftelcenis kan verdraagen ;
daar zoekt men, zonder verhinderd to worden , in de
onderfcheide lichaamsdeelen, de oorzaaken der kwaalen,
en de nog onvaste hand des Kweekelings duet proeven
op ontzielde lichaamen ; daar leert de Chirurgyn een
gedeelte afleggen van die aandoenlykheid, welke, geheel
overblyvende, hembeevend en befchroomd maakt, en
die, gansch weggenomen , hem een hard en wreed Schepzel doec worden ; daar, eindelyk, beoefent men zich,
om, uit de oagen,de geiaatstrckken, het voorkomen, de
houding, de Ziekten to leeven, en de cekenen to ondcrkennen, die de Waarneenner ontdekt , zonder ze te kunnen befchryven , welke men tevergeefsch in Boeken zoekt,
en waaromcrent het van groot aanbelang is niet mis to
tasten .
De Heer MACBRIDE verliet deeze Leerfchool niet,
dan orn in den Oorlog , die den Vrede , to Aken geflooten,
voorging, aan Boord van de Koninglyke Vlooc eene Chirurgyns plaats ce bekleeden .
Zullen wy vermelden, dat hy, in then Oorlog, ver .
fcheide blyken gaf van zynen moed, en zich dikwyls in
't gevegt mengde ? Behoort hy, die 't geluk heeft, om
door zyn beroep gefchikt to zyn, tot het bewaaren van
het leeven der Menfchen, zich immer to veroorloven
om toc het verdelgen daar van mede to werken? Deeze
trek zyns gedrags, door veelen zyner Landsgenooten ons
met veel blyks van hartlyke goedkeuring opgegeeven,
fchildert ons MACB(IDF, in dit tydpcrk, of als een driftig onverzaagd Jongeling, ten (lien opzigte meer onze
verwondering ,- dan onzen lof, verdicnende .
Den Oorlog geeindi gd zynde, woonde de Heer mixBRIDE, die zich voornaamlyk op de Vroedkunde dagc
toe to leggen, eenigen tyd de lesfcn by van den beroemden SMFLLIE, en zette zich in den Jaare MDCCXLIX
to Dublin neder .
Zints then tyd, tot het Jaar MDCCL XIV, levert zyn
leeven niets byzonders op . Dc keurige fnaak then by
in de Schilderkunst had, en in 't algemeen voor alle aangenaame Kunften, vertraagde zeer den voortgang om
bet vercrouwen des Gemeens to winnen ; 't zelve wil to
P p 2
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Dublin, zo min als elders, dat hy, die zich op do gezondheul zyner Medeburgeren moet twAegeen, icts an_
ders ter hand neeme, en fchynt hec mengen hunncr
Amptsverrigtingen met eenige vermaaken veor onrnogelyk to houden ; ook is bet zomtvds onbillyk genoeg,
om, wanneer iemand de noodzaaklv*kheid bemerkt, van,
ingevolge deezes begrips , zich ernftiger en deftiger aan to
fteilen , hem zulks euvel to duiden .
De Heer MACBRIDL floeg geen agt op tilt vooroordeel ;
by toonde zich mogelyk al to gezet , en eene vergecel .
nis van vcrfcheide jaaren was de f1raffe deezes misflags .
By bediende zich, om bekend to worden, van die gevallen, in welke de onkunde, en de gewoone handelwyie,
zich verlegen vindende, aan weezenlyke verdienften , onder welk eene gedaante zy ook voorkomen, de verfchuldigde hulde bewyst : bet Gemeen kon hem , in 't
einde, den grootften roem niet weigeren, in de Geneeskunde, en bovenal in de Vroedkunde, dat gewigtig deel
der Chirurgie , 't welk, de Geboorte der Menfchen raakende, den voornaamften dank verdient . Eene Kunst,
den Beoefenaaren zo veel to voordeeliger , dewyl alle
omftandigheden medewerken, om hun to doen aanmerken als'Weldoenders, by eene ongeruste Moeder, eene
vertederde Maagfchap : terwyl, daarenboven , het wel .
flaagen, in gernaklyke gevallen , waar de Natuur gelukkig medewerkt, aan de Kunst wordt toegekend, en
misflagen der Kunfte gereedlyk op rekening der Natuur
gefteld worden .
Behalven dat de Heer MACERIDE zyn beroep vlytig bebartigde, zette by zyn arbeid in de Ontleed- en Scheikunde voorc ; woonde dikwyls de Lesfen by van de
Hoogleeraaren CLECHORN in de eerfle, en die van MUTE
KENSON in de Iaatstgemelde Weetenfchap . Dic nederig
gedrag deedt hem gunfle vinden, by lieden, anders zeer
genegen om hem to bedillen, en, to midden zelfs
van zyne heroemdheid, hieven weinigen de item tegen
hem op.
In 't byzonder vestigde by zyne aandagt op de .eigenfchappen der verfchillende zelfftandigheden , die den
voortgang der Verroccinge kunnen hevorderen of vertraagen, op de natuur en zamimenvoeging der Dampen,
daar uit opryzende. Zyne heerlyke Proeven, bier op
$enomen, geeven hem een onderfcheidene plaats onder
de
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de Hedenc'aagfche Natuurkundigen . My befloot zvne
Ontdekkingen toe to pasfen op de Dierlyl e Huishouding, en gaf , in den Jaare MDCCLXIV, den uitilag
zyner Proefneemingen in 't licht, welke hy, drie jaaren
laater , met gewigtige byvoegzeis vermeerderde (*) .
Eene der gelukkigfle toepasfingen der Befpiegeling van
.den Heer MACBRInE, was hec gebruik des aftrekzels
van Mout, om de Scheurbuik der Zeelieden to voorkomen of to geiieezen . Hy toonde dat Mout een alterkragtigst middel is om der verrottinge wederfland to bieden ; de gezondheid des Scheepsvolks van den Scheepsbevelhebber COOK op diens lunge en bekende reis, wordt
voornaamlyk daar aan toegefchreeven .
Deeze Proefondervindelyke herhandelingen over Geneesen Natuurkundige Onderwerpen : welker leezing inneemt,
en de overcuiging medebrengt, werden van alle Geneescn Natutlrkundigen met het groottte genoegen ontvangen . De Geneeskundige Faculteit to Glasgow, die 'er
op roemde MACRR1DN onder haare Leerlingen gehad to
hebbcn, wilde hem ook onder het getal haarer DOEto .
ten tellen, en droeg heln then Tytel op . Zedert lien;
tyd was by niet alleen Chirurgyn, maar ook Doctor in de
Medicynen ; een tytel voor hem to lofwaardiger, dewyl
by denzelven niet verzogt hadt . Deeze omflandigheid.
onderfcheidt hem van de groote menigte der zodanigen,
waar in men zich niet verwonderen zou deeze hoedanigheden vereenigd to zien , wanneer men by hun de
kundigheden aantrof, die de wet eischt dat zy bezitten .
De Hecr MACBRIDE , die veele nutte Konflen bemin.
de en beocicende, vondt,door zyne Scheikundige Proefneemingen, een middel om het Leerlooijen op een korter
en min kostbaare wyze to verrigten (t) . Een bekwaam Leerlooijer to Dublin heeft, in 't groot, en
met eenen gewenschten uitilag , deeze nieuwe wyze
van
(*) Experimental Esfays on Medical and Philofophical Sub; ects,
in{8vo. Londen, 1764 : vermeerderd en verbeterd, 1767 . In 't
Z•Ioogduitsch overgezet, door den Heer RAU , to Zurich, 176$,
en in 't Frawch door den Heer ABRAntE, 1 7 156(t) Account of a neiv Method of Tanning . 1769. Ia firuElions
v' . Tanners, far carrying on the new Method of Tanning, 1777 ,
Pp
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van bewerking gevolgd, die eene Huid een jaar eer
voor de aflecvering bekwaam maakt, dan de gewoone .
Dc Societeiten , tot bevordering der Kunften in Engeland
en lerland, hebben den Ontdekker met Gedenkpenningen befchonken .
Niet meer dan Tivee Waarneemingen, de Vroedkunde
hetrefende, hecft de Heer MACBRIDE in 't licht gegeevcn (*) . Het grootfte zyner Werken is : eene Gefchi,kte Inleiding in de Befpiegeling en Beoefening der Geneeskunde (t) .

floewel by to DUnLIN zeer geagt was, eer by de gernelde Werken uitgaf, droeg men zyner bekwaamheden
de verfchuldigde hoogagting met toe . Dan de roem,
wclken by door zyne Schriften en Ontdekkingen in
gchcel Europa behaalde, leerde zyne Medeburgers hunnen Stadgenoot hoogfchatten : het fchynt zomtyds noodig dat de klank des lofs van eenig einde der geleerde
Weteld to rug gekaast wordt, na de plaats van waar
dezelve kwam, orn 'er alle uitwerking, die men verwazt, van to hebben .
By het beoefenen der Geneeskunde, voegde de Heer
MACuRIDE , het lastig beroep van Vroedmeester . Zyne
zagtaartigheid en minzaamheid wonnen de vriendfchap
van alien , die zich van zyn raad en hulp bedienden .
De Lyder heeft dikwyls zo zeer Vertroosting als Geneesmiddelen noodig ; en 'er zyn Kwaalen, Riet to geneezen , dan door in dezelven deel to neemen . De
deer MACBRIDE maakte van beide gebruik, op eene wyze, die de goedheid van zyn Hart, en de fchranderheid
,%yns Verfands , teffens toonde . Welhaast won by een
al(*) An Account of two extraordinary cafes . Medical Obferv,
t Inquir, Tom . V. Ouk ziet van hem het licht, An Account of
the reviviscence of fame Snails, perferved many years, in Mr . siMONS Cabinet, Phil. TrasfaEE , Tom . LXIV. Dit ftukje is vertaald to vinden in het Mengelwerk onzer Hed . Letteroef. V. D . Ii,
St . bl . 555 . enz .
(f) Methodical Introdufion to the Theory and PraEEice f the
art of Medicine, 1772 : verbeterd en vermeerderd, 1777 . De Heer
70II . FRED . CLnsSIUS, heeft dit Werk in 't Latyn vertaald, en to
Utr ,.cht in den jaare 1774 uitgegeeven, onder den tytel : n . MACURInE,M . D . IntroduEEio Methodica in Theoriam E Praxin Mediting . ZiQ anze HHed . Vaderl . Letteraef. 1V Deel, I St . bl. 247,

VAN D. MACBRIDE .

541

algemeen vertrouwen . Zyn yver zou aan zyne bezighe .
den ge~venredigd geweest zyn, hadden zyne kragten bet
toegelaaten : doch by kon zo veel vermoeienis niet verdraagen . In Wynmaai d, des Jaars MDCCLXXVIII,
werd by aangetast door een zwaire Rheumatismus ;
deeze verzuimd zynde, veranderde in eene kwaadaarcige
Koorts, welke hem den acht en twintigften van Wintermaand diens zelfden Jaars wegruktc, in den ouderdotn
van drie- en vyftig Jaaren . Twee keeren was by getrouwd , en hadt verfcheide Kinderen verwekt , van
welke geen hem overleeft (*)
Zyn vroegtydig verlies word gevolgd van cone algemeene verflaagenheid . Hy was een dierMannen,op welke een Volk roern draagc, en geheel Ierland had hem
wenfchen to bchouden .
De Vrouwen, zo wel tot fmert als tot vermaak gebooren, gcfchikt tot de opvoeding en bet geluk der
Mannen, verordend om hun bet cerite voedzel to gee .
ven , en de ecrfte zorgen aan hun to befteeden, bloocge .
field aan eene groote menigte zwakheden en kwaalen,
daar uit ontftaande, hebben de dringendfle redenen on
voor haare gezondheid bezorgd to weezen, en eenen bekwaamen Arts to kiezen. Hy, wiens deelneemende geaartheid en kunde zy gefchikt keuren voor haar gettell
en character ; by, aan wien zy de geheimen van Bert
zwakke en tedere gefteltenis ontdekt hebben . ; by, cindelyk, aan wien zy de zorg voor hunne Kinderen, uit
wiens handen zy ze ontvingen, opdroegen, is,om zo tet
ipreeken, noodig tot hun beftaan geworden : hem to
verliezen, is een dieptrcffende ramp : men oordeele, dit
overwoogen hebbende, over de rouwe, door den dood
des
(*) De Familie van MACBRIDE is oorfpronglyk uit Galloway
aldaar oud en geagt . JEAN MACBRIDE, Overgrect
vader van DAVID MACBRIDE, hadt, door zyne Kunde en Godsvrugt, zich eenen roemryken naam verworven . Hy werd, omtrent
bet afloopen der jongstverftreeke Eeuwe to Bedfort, in de Verga.
daring der Presbyteriaanen tot Leeraar beroepen.
Van zyne Familie is nu niet a7eer over dan de Heer JEAN MACBRIDE,
', Doctors Broeder, een der braaffte Officieren op de Fng~lfciae
I'loot, en Kapitein op de IJienfaifant, een Oorlogfchip van 64
Stukken .
Pp 4
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des Heeren AIACRRIDE verwekt , by de voornaamfte Dames to Dublin, wier Arts en Vroedmecster by was .
De Huismoeders bevodcigden zyn graf met traanen ;
de Dichters en Dichteresfen befrooiden 't zelve met
Lykcypresfen . Zyn Medeburgers preezen hem, terwyl
zy dit vcrlies beklaagden, en 't is niet nicer dan billyk,
dat Buitenlanders hem in gedagtenisf houden .

KORT BERIGT DER LOTCEVALLEN VAN ETLES IRWIN,
ESQ . OP EENE REIZE NA DE ROODE ZEE, EN DE KUSTEN VAN ARABIE EN E( :YPTE, EN OP EEN TOCHT,
POOR DE WOESTYNEN VAN THEBAIS ; UYT ZYNE
BRIEVEN ONTLEEND .

(Vervolg en Slot van Bladz . 437 .)
e braave oude Shaik, van wien wy boven gcfproo.
ken hcbben, en die, uit eenige omfandighedcn,
D
dezelfde fchynt geweest to zyn , van wien Dr.
POCOCKE,

in zyne Reisbefchryving, met zo veel lofs gewaagt,
gaf Mr .IRwiN met zyne Lotgenootcn over aan HADGEE
UTTALAII , den Opziender zyner Kameelen ; met last
om hun en hunne goederen behouden to Cairo to bezorgen : 'er byvoegende, dat by, indien 'er eenige klagte
viel over zyn gedrag, zulks met den hals zou hoeten :
ook mogc by niec wederkeeren, zonder een brief, door
hun getekend en gezegeld, den Shaik van hunne hehoudene overkomst verzekerende . Om zyne trouwe buiten
alien gevaar van verzoeking to fellen, beval de Shaik
dat het Gezin van HADGEE UTT,sLAH in bewaaring zou
genoomen worden, als bet zekerst onderpand voor zyne
opregtheid .
Op den vierden van September, 's avonds ten elf
uuren, als zynde dit het ftilfe , verlieten de Engelfche
Reizigers Ghinnah, waar zy, niettegenfaande de bekomene vergoeding, hunne goederen tot de helft , van 't
geen zy in de Stad gebragt hadden, verminderd zagen .
Zy moesten door de Woestyne van Thebais trekken ,
met achttien kameelen voor hunne perfoonen, goederen, oppasfers en want . Op den derden dag hunner rei .
2e in ,iceze Woestyne, houden zy cene zeer ontrustende
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de ontmoeting, welke wy met des Schryvers eigenwoorden zullen opgeeven , naa opgetekend to hebben , dat zy
ftil gehouden hadden om hot middagmaal to neemen .
Ten half vier uuren waren wy weder opgczeten on
trokken voort door dezelfde Valei ; in omtrent edn uur
tvds bereikten wy den voet van eenen anderen fteilen
berg . WV moesten er onze kameelen op geleiden, en
bcreikten in omtrent een half uur den top, waar wy eene vlakte aantroffen van bykans twee mylen lang, welke wy over reeden . Ten zes uuren kwamen wy aan't cinde van deeze bergvlakte, wanneer onze vooruittrekkende wagt ons ontzette, door de tyding, dat 'er in de
vlakte een hoop kameelen zich opdeedt . D, wyl dit een
kwaad vermoeden baarde, maakten wy aile onze wapenen ,gereL d , en voegden ons bycen om of to daalen
deczc nedcrgang was zo rotzig en fled, dut wy, hoe
klein ons getal ook mogt weeaen, door deeze omitandigheid, ecne menigte van vyanden zouden hebben konnen fhan .
Deeze vreemdelingen hadden onze beweegingen waargenomen, en fchaarden zich zamen oin den uicflag of tc
wagten . Wy telden niet minder dan dertig kameelen, on
maakcen bier uit op, dat het, in geval van vyandlykheid,
twee tegen cen zou weezen . Om nogthans kundfchap
to krygen wie deeze vreemdelingen waren, ging HADGEE
'LTTTALAH zelve in de valei . Hy waagde hot ongewapend,
ten token van vrede : en wy brandden van ongeduld,
om den uitflag van deeze ontmoeting to zien . Wy had .
Lien 'er het uiccrfte belang by, en het was Diet vreemd,
datwy, in deezen toeftand, bet ergfle vreesden . Doch
gelukkig was deeze vrees ongegrond .
H Anc.E E UTTALAH kwam Diet by deeze Iiende, of een
uit dezelve kende hem, die met open armen toefchoot
om hem to ontvangen . Hy word teriond door alle de
anderen omringd, en wy konden zien dat hem Koffy en
Brood word aangebooden . Dit bewoog ons om een ander denkheeld van deezen hoop to vormen , en wy be.
gonnen ce denken, dat hot Reizigers waren, die, gelyk
wv, in deeze hachlyke tydsomtandigheden, liever ver.
koozen hadden, door de Woestyn to trekken, dan tangs
de Rivier . In dit begrip vonden wy ons verfterkt door
de tokens die HADGLE UTTALAH ons maakte, om neder
to daalen . Onze efrabieren gaven ons cene vcrklaaring
P p 5
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van die tekens, en verhaalden ons dat 'er niets to vree .
zen was . Wy gehoorzaamden, over zulks, en gingen
van den berg af, in zo goede orde als het pad wilde toe .
laaten . Aan den voet wagtte HAD'GEE UTTALAH ons op,
die ons met onze goederen op eene plaats bragt, eenigzins van die der Vreemdelingen verwyderd, waarop b y
weder tot hun ging . Veelvuldigvvaren de omhelzingen
en gelukwenfchingen tusfchen de Arabieren van wederzyden . Wy ontdekten dat 'er in deeze valei water tekrygen was, dit bewoog ons yolk om ftil to houden, en de
lederen zaicken met versch water to vullen . 't Was
half zeven toen wy hier kwamen .
Terwyl HADGEE UTTALAH een ernftig gefprek hieldt
met het Opperhoofd der andere Party, kwamen IBRAHIM
en ABDUL RUSSAR tot onS, met een gelaad, waar in verwondering .en verbaasdheid to leezen was, en onderrigtten ons, ontdekt to hebben, dat de vreemdeliligen, ge .
lyk wy eerst vreesden, eene Bende Roovers waren ; dat zy
een hunner hadden hooren pochen, dat deeze Bende, by
Cofire, de veertig kameelen aangevallen en vermeesterd
badt, toen wy in die Stad waren : en dat zy, nu maar
weinig dagen geleden, op de oevers van den Nyl eene
Caravane geplunderd hadden, met welker buit zy nu na
hub land trokr en . DaL dit zo korts gebeurd was, verrneerderde de onaangenaamheid der tydinge , en onze
toeftand was zo ontrustend als zeldzaam . Wy bevonden
ons in eerie Woestyn, ingevalie her, op een vegten aan .
kwam, moesten wy op onze wapenen, en de getrouw .
heid onzer llrabieren, ons verlaaten . Overwinnen zelfs
kon ons misf'chien niet helpcn, zo wy ons dan genoodzaakt vondcn te ; en onze geleiders de wapenen to gebruiken . In de Woestyn to vlugten, was de eenige veiligheid in dit vyandelyk land : en wy zagen geen uitkomst,
indien ons yolk ons verliet . Dit waxen de eerfte gedagten, welke by ons opkwamen : dan onze verflaagene ge .
moederen werden opgebeurd, door de verzekeringen van
UADCEE UTTALAH, die zich thans by ons vervoegde .
Hy fchroomde niet ons to verklaaren dat bet eene
Bende Roovers was ; doch voegde 'er byl, dat zy hun
woord zo heilig hielden als eemg ander yolk, Zy ken .
den hem, gelukkig, en dit was in de daad ons be(houd
Want by de vriendfchap hadden zy hem plegtig beloofd ,
dat zy niets het minite kwaad tegen ons zouden beftaan :
en
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en wy mogten ons volkomen op deeze betuiging verlaaten : want de woeste Arabieren hadden nlmmer, in zulk
een geval, hun woord gebroken . Naa dit vooraf gehoord
tehebben, ftonden wy minder verfteld over eenen voorflag
dien zy hem gednan hadden, om ons na Cairo to vergezellen . HADGEE UTTALAH prees ons aan, deezen voor.
flag re aanvaardcn : zeggende, dat ons belang her alzins
vorderde . Zy zouden ons voor Gidfen en Bofchermers
ftrekken, in die ongebaande Woescyn : en wanneer zy
eens de zaak van iemand op zich genomen hadden, was
het bun charafter, dezelve to volvoeren, al zou her hun
hot leeven kosten . Schoon wy deeze lofipraak mistrouwd hadden, was hot onze zaak niet van een ander
gevoelen to zyn dan onze Leidsman, die onze perfoonen
en onze gocderen in zyne hand hadt . De panden, die
by to Ghinnah gelaaten heeft, zullen beletten dat by zyne zaak ile ;t uitvoert, en bier op moeten wy het in
deezen laaten aankomen . Wy zyn in een kostlyk gezelichap vervallen ! en wy moeten, zo veel mogelyk, op
de wagt weezen . Zelden ziet men de Helden in een
Roman in grooter verlegenheden ingewikkeld : en was
de waarheid van die verhaal tier wel bekragtigd~, hot
zou bier cen zweemzel van verciering krygen . Maar do
goede geest, die ons behouden geleid heeft door zo veule
ongelegenheden, vertrouwden wy dat ons in de tegen.,
woordige niet zou verlaaten .
Ten zeven uuren gingen de kameelen der Roovers om
water, en zy lieten hun Opperhoofd an een wagt alleen
by hunne goederen . Dic was een blyk van vertrouwen
wy gingen to rusten met onze wapenen by ons, volgens
gewoonce, en fliepen zo veel als de koude ons toeliet .
11: was ongelukkig to Ghinnah myn nagtrok kwyt geraakt , en hadt piers dan een chitzen fprei tegen de
icherpte van den wind, die uit hot noorden opblies,en
zo fnydend was, als ik dien immer in Europa voelde.
Dus zien wy onze Engelfchen, in cone groote onbekende Woestvn , onder het geleide en de befcherming eener
Bende Arabiefche Roovers : doch de fchroomlykheid,
van hunntn coeftand zal niet weinig verminderen , als wy
de aanmerkingen van Mr IRwIN hooren, over den aarr
van deeze Rooveryen der Arahieren .
Elet fchynt, zegc hy, dat de Roovery geen fchandeq
1yk btroep is onder de Arabicren, zo lang zy hunne nanvaly
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vallen bepaalen tot lieden van andere Gewesten. Wen .
den en Kennisfen kunnen deeze Roovers ontmoeten,
zonder eenig nadeel, en hec gebeurt zeer zelden, dat
zy hunne eigene Landgenooten lets afperfen . Onze Arabieren behoorden tot de eerst befchreevene, en het
was aan deeze ftrikte woordhouding, dat wy onze ontkoming to danken hadden . Hunne gewoonce is, na afgelegene Landfchappen to trekken, en na hun eigen to
rug to keeren , met al den buit , then zy hebben kunnen
bekomen . Zy merken dit eer aan als het voeren van een
kleinen oorlog, clan als een inbreuk op de regten des
Menschdoms : in dit opzigt, hebben zy misfchien
regt en rede even zeer op hunne zyde, als de meeste
der Helden, die den Aardbodem verwoest hebben, en
wier misdryven alleen de bedrieglyke fchyn van bui .
tengemeene daaden moet ontnomen worden . Het Staatsgeftuur laat deeze bedryven, welke de Onderdaanen ver .
rpken, oogluikende toe, en dewyl de daaders zich hui_
ten de kennisneeming des Regters houden , hebben zy
.Picts van denzelven to vreezen . En, wanneer wy hier
by in opmerking neemen, dat veelen hunner Medege .
nooten, lieden zyn, aan geen misdryf fchuldig, die
alleen, door de misdryven van eenigen hunner Familie,
geAOodzaakt zyn in de wocstyn to vlugten, orn de
wrack van byzondere perfoonen to ontvlieden, zullen
wy ons minder verwonderen, dat wy menschlievenheid
en braafheid onder hun aancreffen . De wreede aart
hunner Wetten heeft de woestyn bevolkt, en Men .
fchen, van een braaf charaaer, zich doen vervoegen onder een flegten hoop, die op den ongelukkigcn Reiziger
loert .
Het Opperhoofd deezer Bende werd door HADGER
UTTALAH tot ons gebragt, by het ontbyt ; by dronk met
ons een kop Koffy . Hy ziet 'er uit als een onverzaagde
Schurk, is middelmaatig van langte, doch gezet : zyn
gelaat is welgevormd, alleen heeft by een diep lidteken
in de bovenlip, waar door men befpeurt dat by ettelyke
voortanden mist, welke hy, naar alien fchyn, in eene
ontmoeting verloor . In zyne hooding ftraalt eene open .
hartigheid door , die het vertrouwen wint . Verre van
zich over zyne leevenswyze to fchaamen, fprak by van
zyne laatfl:e verrigtingen , en veilde ons verfchejde kleederen to koop . Wy kogten ze terftond, om hem in cent
goes.
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goeden luim to houden, de noodzaaklykheid dwong ons,
om, met ons weezen, gctloole goederen to koopen . An .
DU-1, RUSSAR , kogt cen Coran en anderc Godsdienftige
J3oeken, mogelyk eenen armen Priester ontroofd, en
IBRAHIM een Fransch Pistool, 'c welk hem meer tot
pronk, dan ten gebruike zal diener . Alles kreegen wy
ten minften voor een derde van de waarde . HADGEE UTTALAH betaalde den Roover, en wy zullen het met den
eersteemelden to Cairo verrekenen . Wy hadden zorg
gedraagen, om ons eigen Volk in 't geloof to brengen,
dat bet ons aan geld ontbrak, en GOD weet' welk een on .
heil ons, op het ontdekken onzer weezenlyke fchatten,
was overgekomen .
Ons lot is waarlyk zonderling. Duizendmaal zouden
v y lien weg hebben kunnen reizen , zonder zulk flag
van Roovers aan to treffen . Waen, wy den half uur laater aan deeze plaats gekomen , wy hadden hun mis gegaan, dewyl zy zich door de valei fpoedden, om water
ze krygen, en zo weinig als wy dagten, in deeze nauwlyks ooit bezogte woestyn , Menfchen aan to treffen .
Doch de uitkomst kan alleen beflisfen, of eene ontmoeting een geluk is, dan een ongeluk. Dikwyls hebben wy
op onze refs gelegenheid gehad , om *den bekenden grondregel van POPE toe to juichen : Al wat is, is goed . Ens
fchoon dezelve zo zeer met onze belanger_ ftrookt, en
wv denzelven daarom gereed aanneemen, mogen wy ons
vleien, dat wy 'er thans weder een nieuw bewys van
zullen ontmoeten . De onderhandelingen , Welke wy met
het Opperhoofd gehad hebben, toonen dal by opregt met
ons wil hnndelen, en iv y vergrooten fteeds onze fchuld
by de Arabieren, die to Cairo betaaling verwagten .
In de daad, deeze Roover is een verwonderenswaardig Man . Hy is zeer toeganglyk, an heeft egter een
volkomen gezag over zyne Bende ; door zyn eigen voor .
beeld leert by hun beleefd, en zelf verpligtend jegens
ons, weezen . Wy wilden hem gaarne eene voeglyke erkentenis geeven voor zyn gedrag, ten onzen opzigte,
maar oordeelden het Diet raadzaam geld to voorfchyn,
to brengen , of in 't minst of to flappern van onze betuigde armoede. 't Was met een onverbeeldelyk genoegen,
dat ik hem, in een goring fluk, kon verpligten met een
paar Scheermesfen , die by in handen vaa mytl knege
zag, en gaarne wilde hebben .

Na

5168

LOTGEVALLEN

Naa veertien da en reizens , door d, :cze akeiigc woestyn, en korcen tyd voor dat zy op de oevers van d ,--ii
Nyl kwarnen, verlieten do 1Zoovers hun op 't onverwagtfle, neemende een Fransclh affcheid : en IIADGEE UTTALAH gaf to vcrftaan, dat hot Opperhoofd op deeze wyze handelde, om zyne onbaatzugtighuid to toonen, en
den Reizigeren de moeilvkheid to befpaaren, van hem
zonder gefchenk to laaten v ertrekkea . In do daad, gellyk Mr . IRWIN opmerkt, was he,- geheele gedrag deezer
Rooveren zo zeldzaam, en bet geval hun bejcgcnd zo
vreemd in zyne foort, dat de Leezer hot verhaal daar
Van hem in dank zal afneemen .
Mr . II wIN's komst to Groot Cairo maakte een einde
aan de onlusten en angf}en van hem en zyne T'ochtgesIOOten : dewyl zy toen op ecnc handeldryvende plaacs
kwamen , waar alles , volgens becer en vryer beginzels
~e~daan wordt, dan in do binnenfte deelen des Lands .
;EIier geraakcen zy ook weder in 'c gezelfchap van Europeaanen , en byzonder onder do zorge en befeherming van
Mr . GEORGE nALDUIN, Agent van de Oostindifclie Compag9aie, to dier plaatze~
Wy zullen Mr . IawIN s gevaarlyke en ongelukkige
Reis befluiten , rues een korc algemeen verhaal der oude
Stad Groot Cairo .
Mifir Ul Kaira, of de Stad des Kommers, zo geheeten
van wegen de veelvuldige Pestziekten, die daar heerfchen, by ons onder den naam van Groot Cairo bekend,
is gelegen op de Noorder Breedtc van 3o Gr. en g Min .
aan een door kunst gemaakten tak des Nyls.
Owl
Cairo komt zeer digs by de Rivier ; docn Nieuiv Cairo is
'er omtrent den myl van afgelcgen, en komc digc by eeri
keten Bergen, welke door Opper Egypte loopt, en bier
plotsling afbrcckt . . 't Is buiten twyfel een der fraairfe
Steden van het Oosten : ' t geen , ingevol ;e van den tegenwoordigen ftyl der Bouwkunde in 't Oosten, cone flegte
aanpryzing is . De Huizen zyn doorgaans van fteen gebouwd, en verfcheide verdiepingen hoog opgecrokken ;
dit zou, ondanks do flegtheid van hot maakzel, aln dezelve een grootsch voorkomen byzetten, word dic niet
belet door then de ftraaten zo nauw zyn . Deeze nauw .
heid der ftraaten is con der oo :•z aaken waar aan de fchrandere Dr. MEAD de Pest, zo dikwyls in deeze Hoofdftad
woedende, toefchryft ; doch de ondervinding toont, dat
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dezelve uit vreemde bykomende oorzaaken ontflaat . In
de zeven laatstverloopene jaarcn heeft de Pest bier niet
geheerscht : en 't geen opmerkenswaardig is , beftaat bier
in, dat het begin van den Rusfifchen Oorlog de Jaarrekening van dit ophouden der Pest uitmaakt . Niemand
kan bier van reden geeven, fchoon 'er voorheen zeldett
een jaar voorby licp, zonder een bezoek dier P •l aage . Ik
herinner my niet, dat eenig Schryver eene omftandigheid in opmerking genomen heeft, die deezen Verwoester een groot deel zyner verfchrikkingen , in dit gedeelte der Wereld, ontneemt, en een ruirn veld opent voor
Wysgeerige befpiegelingen . De jammerlyke gevolgen
deezer Kwaale zyn by ons wel bekend ; en men heeft
zulke befchikkingen op onze havens gemaakt, ais ftrekt
om ze geheel van ons of to weeren . De lustige Hoofd .
ftad Londen werd 'er voortyds door ontvolkt, en, in onzen tyd, hebben wy de bloeiende Stad Marfeille 'er door
zien verwoesten .
By ons verwekt de Pest eerie
fchuwheid van elkanderen, zo dat de naaste Bloedver .
wanten geen onderlinge hulp bewyzen ; doch de Mcihomethaanen gelooven zo fterk in de Voorbefchikking, ,tat
de vrees van befmetting hun niet to rugge houdt, van
hunne Vrienden ir, den nood by to ftaan . De ftervenden
genieten in hun uiterfte den zorgdraagenden troost der
vriendfchap, en duizenden worden voor een ontydigett
dood behoed, ult kragt van een gelukkig vooroordeel .
's Is 'vvaar dat veelen de Pest krygen, die deeze Kwaal
anders zouden ontgaan hebben, doch het kwaad wordt
ruim en ryklyk opgewoogen, door bet goed daar uit ge .
booren . Want de Kwaal is verre van doodlyk . Door
zorg en oppasfen , herftelt mcestentyds het grootfte gedeelte der befmetten . Ik heb zelve hier een Man ge .
zien , die de Pestziekte niet minder dan vyf keeren ge .
had heeft : by draagt 'er dc merktekens van aan zyrt
lichaam, die by met zich ten graave zal neemen .
Een der optekenenswaardigfte dingen, bier ter Stede,
is eene waterleiding, die het water uit den Nyl na bet
Kastecl brengt , gelegen op een beig in 't oostlyk gedeelte der Stad . Wy zagen dezely~ toen wy van Oud
Cairo kwam.en , en men berigtte ons dat de langte twee
mylcn haalde . Deeze waterleiding is van Steen gemetzeld, aan wederzyde met hooge boogen van de Gothifche
Bouworde opgchaald, 't welk 'er een ftaatlyk voorkotncli
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men aan byzet . 't Is nogthans een hedendaagseh werk,
en moat geenzins onder de Oudlieden van Egypte gerekend worden . De Pyramiden en Graffleden zyn to
verre afgclegen , om door ons nauwkeurig bezien to
worden : en hec finest ons, dat onze tyd ons alleen toeIaac ze in 't voorbygaan to bezigtiget) . Reizigers, gelyk
vvy , die, by toeval, geraaken in een Land vol van gedcnktekenen der voorgaande eeuwen, en die geen meesters van hun tyd zyn om hun verlangcn tot bet nafpeuren der overblyfzelcn to voldoen, kunnen alleen
de oppervlakce aanraaken van cen flroom, waar in zy
zich gaarne zouden baadcn, en bezitcen alleen de verdiensten, dat zy genegenheid hebben om het onderzoek
wyder uic to flrekken .
BET ONVOLDOENDE VAN DE STELLING DER STOICYNEN,
DAT DE DEUGD OP ZICHZELVE GENOECZAAM IS, TER
'S MENSCHEN GELUKZALIGHEID IN DIT LEEVEN .

deeze Stelling wel zeggen, dat ze, on .
Mendermaghoevanfraaijen
fchyn ook voorgefleld, flrydig is,

net de menschlyke aandoeningen en eene gezonde redeneering . Dat 'er eene innerlyke fchoonheid en voortreffelykheidin zedelyke Goedheid zy ; en dat wy, zo lang
bet Geweeten, door herhaalde ondaaden niec to verdoofd
is , eene neiging, eene verpligting gevoelen, om de
Deugd in alle gevallen, zo ver we haar oncdekken, to
verkiezen en to volgen ; la, dat wy eene inwendige vergenoeging vinden, en gemeenlyk uitwcndige voordeelen
erlangen, in en door het becragten der Deugd, zyn
ilellingen, die geen redelyk mensch kan tegenfpreeken .
Naar hieruit volgt geenszins, dat de Deugd, in zulk
eenen gemengden fl:ande, als bet Menschdom beflaat,
ilaare eigene voldocnde bclooning in dit leeven met
zich draagt .
God alleen, oneindig volmaakt, is uit en door zichzelven gelukkig . De deugd van eindige weezens kan
3Iiet anders dan gebreklyk ; en 't geluk van gefchapene wee.
zens moat noodzaaklyk een afhangelyk geluk zyn . Het
is cene onloochenbaare waarheid, dat de nacuurlyke gevolgen der Deugd in den eenen mensch gefluit kunnen
wvorden, door de Ondeugd van eenen anderen mensch,
of

VAN FEN STELLING DER STOICYNEN .

57 1

of door de natuurlyke gevolgen,welken uit die Ondeugd
voortvloeijen,
Hoe dikwerf zyn niet de beste
menfchen aan rampen onderworpen, door de dwaashe ;
den der onverftandigen ; door de kwaadaartigheid, woede
en verguizing der ondeugenden ; door de wreede onbarmhartigheid en ongevoelige gierigheid der verharden ; door
vervolgingen ter zaake van Godsdienst en Deugd ; door
flegte belooningen van Huwelyks- Ouder- of Vriendfchaps-Liefde ; en door eene ontelbaare reeks van onheilen , waarvoor de beminnelykfte gemoedsgefteltenisfen niet zelden de gevoeligften zyn .
Het is niet
minder < ekcr, dat de natuurlyke gevolgen der Deugd
dikwerf wederhouden worden, door de tegenkantingeti
onzer hartstogten ; die wy niet kunnen uitroeijen, welker invloed vi y niet geheel kunnen afwenden ; door ziekte, pyn, armoede, en door 't geen we gevoelen op den
dood of het lyden van hun, aan wien wy 't naauwfte
verbonden zyn.
Wy gevoclen ons, 't is waar,
door veclen deezer zaaken, meermaals flerker aangedaan, dan wy hehoorden to zyn . Maar 't belang neemen in zommigen van dezelven, ten minfte in onze eigene misflagen, by voorheeld, is een onvermydelyke
pligt ; in andere gevallen is het cen by uitftek gefchikt
middel ter onzer zedelyke verbeteringe ; en in nog meer
andere omftandigheden is 't het onaffcheidbaare gevolg
onzer natuurlyke gefteldheid, 't zy van Lichaam of van
Geest, of van bdiden to zarnen . Ook kunnen zy, die
dit belangneemen to verre trekken, over 't geheel goe_
de menfchen zyn ; en zelfs zy , die 'c tot een merkelyken trap niet doen, kunnen zeer flegte menfchen weezen .
Hoe kan des de Deugd, aangczien dit alles, haare cigene belooning zyn voor 't Menschdom in 't algemeen,
of, weezenlyk, eene evenredige Mooning voor genoegzaam ieder Mensch? Hoe kan de Deugd, indien 'er
geen verder uitzigt dan dit leeven zy, de zel_ere middels
ter gelukzaligheid verleenen ? De Deugd is zeker hot oorfpronglyk vastgeftelde middel ter gelukzaligheid : maar dat dezelve een kragtdaadig en onfeilbaar
middel, voor zo onvolmaakte fchepzelen, leevende in
eene verwarde waereld, daar toe zou zyn, is op geenen
grond to beweeren, zonder het oog to vestigen, op eene tockomende belooning , waar van bet E .iangelie alleen
On.S
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ons de voile verzekering verlecnt . En dit denkbeeld is
alleen in ilaat, alle de tegenheden in dit leeven to verzagten, en ons ter aanhoudende najaaginge der Deugd
aan to fpooren .
De Stoifche regel, dat dc Deugd zichzelve beloont,
is inderdaad meer flikkerend , en flreelt 's menfchen hoogmoed. Mogelyk hebben zommige verheven geesten
kragts genoeg , om de Deugd to betragten, om haar zelver wil : zommigen misfehien molten, zonder uitzigt op
eene toekomende belooning , eene zedelyke Goedheid najaagen, enkel uic kragte van 't vermaak, dat zy vinden,
in 't volbrengen der pligten, die de Rede aanbeveelt
en, fchoon een Sophist dit beweegmiddel moge brengen
tot de zelfsliefde, men kan egter de waardigheid van dit
grondheginzel niet loochenen . Maar indien we tot deeze
edelmoedige geestgefleldheid toevoegen , bet geloof ec .
ner toekomende belooninge, hoe veel volmaakter is dan
bet Leerftelzel der aanfpooringen ter Deugdsbetragtinge? Zelfs toeftaande, dat zulk een geloof onze verpligting tot Deugd niet kragtiger maakt ; bet moet nogtans
zekerlyk ons vermaak doers toeneemen, en ons bevestigen in de hebbelykheid der Deugd . Maar indien de toekomende Belooning, waarvan ons bet Euangelie verzekert, zulk eene bvgevoegde aanfpooring ter Deugd zy,
dan mogen wy wel zeggen, dat 't bet gr-oote, het
, eenige middel is, bet welk ons alle rampeu kan doen
Niets toch kan ons zo fte7rk overhaaverduuren.
len, om lydzaam alle tegenheden to verdraagen , aan
welken wy in veele gevallen onverdiend onderworpen
zyn, als die verzekering, dat zulks beantwoordt aan de
vgrborgene oogmerken der Godlyke Voorzienigheid ;
en dat het, buiten andere nuttigheden, ook ftrekt ter
beproevinge onzer kloekmoedigheid, welke bier na beloond zal worden .
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VOOREEELD VAN DIEPE EN TEFFENS MANLYEE ROUWE, QVER
HET VERLIES EENER WAARDIOE RGTGENOOTE .

(Uit bet Engelsch .)
myrer hoogstgeagtfte en dierbemindfte Vrienden, wiers weeE onzenlykcn
naam ik onder dien van WENTHWORTII zal verber-

gen, trof onlangs het ongeluk van zyne Vrouwe to verliezen,
die nict alleen zeer fchoon, maar wier ziel de verblyfplaats was
van alle Deuden
g
en hevallige hegaafheden . Zy werd fchielyk,
en op t onveiwagtst, afgefneeden in bet best hears leevens ;
twaalf jaaren in den gelukkigften egt met een d : .r beste Mannen geleefd hehbende . In h-;t welaanleggen van een Landgoed,
in hot kwce ;en van de deugdzaame inyverheid der omftreeks
woonende Wcrldieden, in hot opvoeden hunner Kinderen, en
in hot gezelfchap van eenige weinige uitgeleez~ne Vrienden,
vonden Mr . wENTHWOR •I H en zyne AMELIA alle hunne aardfche
wenfchcn voldaan , en bun wereldsch geluk volkomen . Men
oordeele bier uit , tv elke zyne aandoeningen moeten gewee~t
zyn, wanneer AMELIA dus, in den blocs haares tyds en to midden van faun huislyl,e zaligheid, van hem werd weggerukt . Ik
vreesde voor de gevolgen van deezen flag, op een hart, zo
aandoenlyk en ligt geraakt als hot zyne ; een Brief van zyn Brooder ontvangen hebbende, met verzoek, dat ik by hem zou komen, fpoedde ik derwaards, om, door myne tegenwoordigheid,
zyne fmert to verzagten, en de heillooze gevolgen, welke ik
dugtte, to voorkomen .
Ik naderde het huffs, hot gezigt van maar al to wel hekende
tooneelen herinnerde my AMELIA Op 't leevendigfte , en ik
voelde Iny weinig gefchikt, om de rol tens Troosters uit to
voeren . Als myn knots voor de poort ail hieldt, beefde ik, en
zou alles hebben willen geeven om to rug to mogen keeren .
In bet voorhuis ontmoette my een oude Knegt, in dienst dier
Familie reeds grys gewoiden ; by haastte zich om my hinnen to
gelciden. In bet voortgaan maakte ik my fterk genoeg om to
2eggen, wel WILLIAM, MrS . WENTHWORTH! . . . . De nude man
zag my aan, met een oog, dat my hot hart doorboordc ; alleen
deeze woorden uitende : Ach myn Beer! onze uit4nuntende 5'uffrouw !
Hier hoot de rouw hem den mond , en by was nauwlyks in ftaat om my de kamerdeur open to doen .
Mr . WENTHWORTH ftond op, liep na my toe, en omhelsde
my met de vuurigfte genegenheidK en nam, naa eenige oogenblikken verwyls, cone kloekmoedigheid en bedaardheid aan, welke
my verbaasde . Zyn Brooder, met eene Zuster Van AMELIA, en
cenige andere Vrienden, in dat vertrek, toonden zich meer van
droefheid overmand dan myn Vriend zelve, die, door de kioekheid
ZYUs
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zyns gedrags, ear de fmerte der geenen, die hem omringdetr,
fcheen to maatigen, dan deerenis voor zich zelven to vorderen .
Door zyne vriendlyke en heufche oplettendheden, fcheen by bezorgd om hunne droefenis to verligten, en door eone foort van
beredeneerde bedaardheid to beletten , dat zy geene blyken befpeurden van de bittere weedom, die zone ziel vervulde . Hy zag
zeer bleek , en zyne oogen weezen uit dat zyn h ,rt geen rust hadt ;
doch bet is de f uto en grootfche Rouwe, welke onzen eerbied
wekt, en onze verhaasdheid doet gaande worden .
Den volgenden morgen vatte ik, naa bet ontbyt, een deeltie op
van METASTASIO, 't welk onder ande)e Boeken op tafel lag, 't
zelve doorbladerende, vie! 'er een fuk papiers uit, waar op eenige regels gefchreeven flonden. Mr . WEN'SWOITH raapte het op,
en als by 'er in keek, zag ik dat de tra,intn hen in de oogen
fchooten ; by loosde een diepgehaalde zugt, en zeide, met een zagHet was
te en afgebrooke ftem : „ Myne arme Amelia!"
de vertaaling van eene plaats die zy aangevangen , doch onvoltooid
gelaaten hadt. En als to onvrede dat ik zyne gemoedsontroering
bemerkt had, lag by zyn arm op myn fchouder,en ]is cenige weinige regels van de bladzyde, die ik opengeflaagen in myn hand
hieldt, en maakte eenige aanmerkingen over de Verzen van (lien
fraaijen Schryver. Eenigen tyd daar naa ontdekte ik dat by bet
Bock opvatte, en bet fink papiers wader plaatzende, waar bet
gelegen hadt, flak by bet in zyn zak .
Mr. WENTIIwORTH ftelde ons voor, eene wandeling op de
plaats to doen, en dat by met ons wilde gaan . In 't voo huis
kwam een van myns Vriends kleinfte Jongens fchielyk aanloopen ,
en riep, zyn Papa by de hand vattende, vrolvk uit ; Mama's Fidel
Een Hondje, waar Op AMELIA zeer
is wedergekomen!
gefteld geweest was, 't welk haar altoos in haare wandelingen vergezelde ; doch, naa haar dood, was bet by een Werkman befteld,
om ten huize uit to weezen . Doch bet halt (lien morgen weeten
buiten to komen, en den weg na huis gekoozen . Zo ras bet Beest
Mr. WENTHWORTH zag, vloog bet met alle tekenen van genegenheid na hem toe . De lippen van myn Vriend heefden . Hy omhelsde zyn kleinen FRANS, en bedekte , voor eenige oogenblikken ,
zyn gelaat in die omhelzing .
Wanneer wy de aangenaame perken en dreeven doorwandelden,
ton bet Wet misfen of verfcheide tooneelen bragten hell) AMELIA
voor den geest. Myn Wend hadt, 't is waar , om eenige haarer
meestgeliefde wandelplaatzen to vermyden, ons lings min geWoo .
ne wegen omgeleid ; loch welk een hoek kon by vinden , die
geen merktekens droeg van haar hand? Haar keurige fmaak ball
de byzondere fchoonheid van elk verfchillend tooneel opgemerkt,
en deeze met zulk eene kieschheid van kunst in can licht geplaatst, dat bet alleen bet werk der Natuure fcheen . Als ivy
zommige dwarspaden overliepen, en eenige Lustplaatscieraaden
voorbygingen, befpeurde ilk zornwyl,:n cane verandering op 't weeZen
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ten myns Wends ; dock by bedwong deeze teril :ond met eene

rustige bedaardheid , die my zorge deedt draagen, om my aan to
'cellen, als of ik ze niet ontdekt hadt.
In 't vallen van den avond, was Mr . WENTHWORTH ftil uit de
Kamer gegaan ; zyn Broeder ging met my rra een terras agter het
huis . De lugt was zagt en holder, de maan kwam met haar fomber licht aan 's hemels ouster trans . De fchoonheid des avondl onds noopte ons om onze wandeling veider uit to il:rekken, en
wy traden in eene diepe valei, aan de kanten omzet met boomen,
hangende over een beek, die langs gebrooke rotten vliet . WY
nadeiden een grot, gemaa-t in . een afgeleegen book, onder een
overfteekende rots . Myn Vried ftondt ftil . „ Dit," zeide by,
• was eene van AMELIA's geliefde wandelingen, en die Grot haar
• liefst avondverblyf. De laatite avond , in welken zy wandelde,
• then eigenften avond dat zy de doodlyke koude vatte, bevondt
• ik my met myn Broeder en haar op deeze plaats . " --- Terwyl by fprak, zagen wy remand ftilletjes uit de Grot fluipen , on,
om ons to mydien, een zydweg door het digtfte houtgewas, aan
den anderen kant infhan . „ 't Is myn Broeder ," fprak de jonge
WENTuWoRTH, „ by is in AMELIA'S geliefde Grot geweest, orn
• aan de droef,leid, welke try zo zorgvuldig voor ons verbergt,
• hot to vieten ."
Wy keerden na huis, en vonden WENTHWORTFI met bet overige
gezelfchap . liy zogt ons aan 't praaten to helpen, en geliet ziclx
den geheelen avond zeer opgeruimd.
Met den woord, zodanig is bet edeLgedrag van myn Wend,
dat ik, in flcede van het noodig to vindLn om zyn fmert to maatigen en to verzagten
den fchyn vermyden moet van dezelve to
hemerken : en ik durf nauwlyks eenig blyk geeven, dat ik denk
op bet zwaare ongeluk here overgekomen . Ik weet maar at to wet
watby gevoelt ; loch hoe beter ik dit weet, hoe meer de waardige wyze op, en de ftand ;'astigheid, met welke by zulks verdraagt,
myne verwondering verwekt, en myne ftilzwygende eerbiedenis
afperst .
Schryvers , over de beoefenende Zedekunde , hebben van do
1)roef heid eerie bepaaling gegeeven , deeze zielsaandoening ontwikkeld, en het ondernomen hulpmiddelen mode to deelen, on
de ziel tot bedaardheid to herfellen : doch ik geloof dat 'er weinig baat to haalen is uit eenige hunner voorfchrifien . Een' reuwdraagenden to vermeden, dat de tyd verzagting zal fchenken , is
met de daad geen hulpmiddel toedienen ; hem to verzoeken , to bedenken hoe veele anderen zich in eenen nog elendiger ftaat bevinden, kan weinig helpen . De overmaat van deeze aandoening, zo
wet als andere diiften, moot men eer tragten voor to komen dan
to geneezen . Dit wordt keurlyk voorgefleld door cen Wysgeer,
die zo cierlyk als diep doordagt fchryft . Hy merkt op, dat wy
n .rtuurlyk, by alle gelcgenheden , onze drifter tragten to brengen
tot eene hoogte, dat die van anderen rondsom ons daar medeoverQ q 3
een-

,76

DIEPE EN AIANLYKE ROUW!

eenkomen . Wy bcfchouwen ons zelven in het licht, waar in wy
denken dat zy ons befchouwen, en zoeken ons gedrag derwyze to
fchikken, dat hunne aandoeningen zich met de onze kunnen vereenigen . By cenen Boezemvriend, ten vollen bewust van eene
omftandigheid onzes toeftands , kunnen wy , in zekere maate, aan
onze Droef heid bot vieren ; doch wry zyn be~'aarder dan of wy
alleen zyn . By een algemeener Kennis, neemen wy nog gro ;oter
maate van bedaardhekl aan : en deeze vermecidert nog, As wy ons
in ecu gemengd gezelfchap berindcn . In deezer voege leeren wv,
eerst door de verkeering met ooze Vrienden , en vers olgens , door
ons in den algemeenen ommegang to mengen . ons gedr g zo te regelen , dat wy hunne goedkeuring kunnen verwagten : allergskens
verzagten wv 't geweld onzer drift, en ons gemoed herkrygt de
oude bedaardheid .
DE DAI\RBAA1tE WESTPIIAALIN(I .
Myn Heeren !
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Ik

neeme de vryheid ULieden bet volgende geval mede te deel en : fchoon 't op zich zelve niet gewigtig zy , het trot my op
cent aangenaame gevoelige wyze ; dit bewoog my ow bet op 't
papier to ftellen, en ULieden toe to zcnden ; of hct ook geaot
mogte worden cen plaatsie in ULieder Mengelwr•e rk wtatdig to
zyn . 't Kan dienen , zo tot aanpryzing der Dankbaarheid , als
ow het vry algemeene gebrek tegen to gaan , dat men iemand
verfmaad, alleenlyk om dat by tot eene veelal min gcagte Natie
behoort . - Doch al vooraffpraaks genoeg ,
Handel
met bet Stukje naar welgevallen ; ik blyve ongeveinsd"
UL . hoogagter
O . . . . den 2o O& . i78o.
A . v. L .

Voor eenige weeken , toes de zogenaamd6 H . , nnekemaajers , na
hun werk in Holland veirigt to hebben, volgens gewoonte , weder naar hun Land keerden, voer ik met de 'I'rekfchuit van Drift
Mar Leiden . De Schuit was, gelyk gemeenlyk in dikm tyd vAu t
jaar , vot van dat flag van Lieden, welken men in de wandcling
Poepen noemt . Ik had de Roef ; doch zette my, om 't fchoone
Weer, by den Schipper in den Stuuritoel . Eeoe inenigre dier
Munftermannen, waaronder ook etlyke Deems vase dcegen Land .
aart, zaten of lagen boven op de Schuit, en rooiten Amersfouider
Tabak . De f§ank van i'ien rook veiveelde my ; en men zal niet
ontkennen dat dezelve zeer onaangenanm is , lroewcl men met gcelIc vrouwlyke vapeurs of migraines gekweld zy . Inzondctheid zat
'er
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'cr een dier Maajers, met naame 7'an Hanfn, (zo als ik vervolgens verflond,) naast aan de Roef, en dus kortst by my, die
vry perk dampre, dat my lastig v iol . l k maakte, oni zulks op
cene vriendelyke wyze of to wenden een praatje met den Man ;
en vroeg hem, of by eens nit myne Doos floppen, en uit eene
lange pyp rooken wilde . Onder bet praate'I begon ik iceds behaagen to fcheppen in deezen, op het eerfte voorkomen, zo
lompen Bovcnlander . Die gulheid, die opcnhartige uitfhhrtingcn
van ziel, waarmede by my fprak van den zwaaren arbaid, lien
by 's jaatlyks in Holland moest doen, en van bet genoegen dat
dezelve hem verfchafte , wanneer by , t •h uiswaar_is keerende ,
voor eene oude Moeder, en eene Zuster, die, om haar op to
pasfen, t'huis moest blyven, eene winterteering gewonn®n had,
nags my ongemeen in . D,t haalde my over , om my verder met
hem in gefpiek in to wikkelen : by fprak altoos met die oprechtheid en gevoeligheid van Ziel, welke maar aan weinige menfcben gegeeven is, en die men met regt voor 't kenmetk van
cene edele gecstgefleldhe ;d mag houden .
Onderwylen had de Schipper eene van myne lange pypen nit
de Roef gehaald, die ik aan mynen Reisgenoot overgaf, hem
tevens myne Tibaksdoos aanbiedende om to ftoppen . Ik had
waarlyk rnoeite om hem dat geringe gefchenk, (zo 't nog dien
naam moot draagen,) to doen aanneemen : myne doos was joist
niet geheel vol ; by vreesde my to zuilen berooven . . . . Wie had
dien onbefchaafden Hannekemaajer dat Compliment geleerd? . . . .
Edele Ziel' Wie anders, dan uwe eigen goede geaartheid, en
natuurlyk bezef, dat men gcen weldaad ontydig aanneemen moet,
en vooial niet, zo zulks onzen weldoener in verlegenheid zon
kunnen brengen .
Op myne verzekering dat ik Tabak
in overvloed had, ilcipte hy, en rookte dc pyp, tot den laatften
trek, met grootcn fmaak uit : betuigende my dikwils zyne dankbaarheid voor de Iekkere pyp Tabak . De pyp nit zynde , trok
by cen klein vlesje met Genever uit zyn zak, en bragt my bet
zelve met een allergulst avous toe . Wat mocite ik deed, om
hem zyn Gencver to doen behouden, met hem violyk to heduiden, dat ik dien nook des n ;denmiddags dronk, by hieldgu .har„ Zou ilk dan, Myn
tig aan ; ik mocst eens drinkcn .
• Heer, (zeide by,) niet danikbaar zyn voor uw pyp Tabak? als
• men lets ontvangt, moet men immers ook wat wcerom geeIk dronk : „ zo Myn Hcer, hervatte hy, dat is
• ven,"
„ vriendlyk, dat is my lief, ei drink nog eens" . . . Traanen van
vreugde kwamen my in de oogen, en iii dankte by my zelven den
Albeftierder, dat by my zulk een hart had doen ontmoeten .
Ninuner zouden de welgefchreevcnfle Zedelesfen, zelfs van
den hartlykften Zedemcester GELLERT, my zo zeer tot myn pligt
van dankbaaiheid hebhen kunnen aanfpooren, als deeze ongeofen ,
de Westphaaler . Nimmer is een Dichter, el ware bet DSREIZEY,
in flaat, otn my de waardy van een dan .,5 .:ar hart zo treffend to
Q q 4
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fchilderen, als fir dezelve op dat oogenblik gevoelde .
Ik
ging e : •n ige oogenblikken in de Roef zitten :
myne verbeeldingskragt vervoerde my . - Ik plaatCte mynen Reisgenoot,
van agter zyn zeisfcn op den troon, in de raadzaal, en aan 't
hoofd eener krvgsbende ; fk verleende hem, by dat edel hart, de
overige vereischte bekwaamheden . Beurtelings zag 1k hem, in
myne verbeelding, zyne Onderdaanen gelukkig maaken : God danken, wanneer by Weduwen en Weezen regt kon doer ; en den
vermetelen ryken zagtaartig beftraffen, zo by den armen onderdrukt
had mitsgaders zyne \lyanden, na 't behaalen eener zegenpraal,
edelmoedig behandelen, en hunne wonden verbinden .
Een edel dankbaar hart is toch ook menschlievend en weldaadig :
en dit was myn Westphaaler!
Voorvallen van die eenvoudige natuur verliezen zeker zeer veel
door 't verhaal, ze treffen fterker in de ontmoeting zelve . Maar
zielen, die eenigzins gevoelig zyn, moeten, dunkt my, doqr eene
leevendige voo ftelling van mynen Munfterman, het edel artige
van een dankbaar hart gevoelen ; en 'er tevens uit opmerken, dat
'er, zelfs onder onbefchaafde Volt en, die eenigzins in mmagting
zyn, Natuurgenooten van ons gevonden worden, die een lofwaar .
digen inborst hebben.
ZEDIGE BfiDEN%INGEN .
Menfchen zyn in de verkeering zeer lastige Lieden . Ala
C rttike
men met dezulken omgaat, moet men zoo naulettend op zyne

woorden wezen, dat men geen enkel woord gebruike, ten zy men
alvoorens wel en nauwkeurig overdagt hebbe, welke de juiste en
cigentlyke betekenis van het zelve zy ; of men loopt ieder oogen.
blik gevaar van to moeten harrewerren . Hier door gaat al bet
verm iak in de verkeering verlooren ; en dit gefchied nog to ecrder,
om dat men, hoe nauw men ook oplette, met dit alles nogtans gevaar loopt, van door dusdanige Lieden aangevallen to worden .
Dit gebrek heerscht veeltyds in jonge Lieden, welken, op de
lllooge Schoolen zynde, of van daar t'huis komende, met hunne
geleerdheid willen fchiueren . Men kan het,om der Jeugds wille,
(dog 't blyft een gebrek,) over 't hoofd zien . Dan het word ook
21 to dikwerf by bejaarder gevonden ; by menfchen van een trotsch
en verwaand beftaan . Zy fchynen zich to verbeefden, dat alle hunne gpzegden niets minder zyn, dan zo veele Godfpraken, waar
aan elk moet gehoorzamen , die ieder een moot goedkeuren . --Bet ergfte is, dat deze kwaal bykans ongeneezelyk zy, om dat de
hoogmoed en verwaandheid aan dezelve telkens nieuw voedzel
verfchaft . Het beste middel, dat men 'er tegens gebruiken kan,
zou misfchien wezen, derzulker hindehvys in een belachelyk licht
to doen voorkomen ; en befaendig to weigeren, zich met dezulken
in
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in twistredenen in to laten , die meet vervelend,dan aaneenaam zyn .
W mneer bet belachelyke hen fchaamroo' maken kan, is 'er hoop
van herftel ; ar'ders mag men deze kwaal veilig onder de ongeneezelyke telien .
Nook is men minder gerust, dan wanneer men zich aan de geringfte beuzelingen ttoort . Als men gemelyk van geftel is, dan
heeft bet onnoozelfte gezegde een ,kwaden invloed ; de mini}e omfl:andigheid duet aan ; men meent, dat pet zyne eeie raakt ; men
moot zich zelvcn doen gelden ; zyn goede naam vordert, om 'er
zich met geweld tegen to verzetten . Dit maakt, dat zulke Menfchen met velen in vyandfchap leven ; en met zich zelven in eene
geftadige onrust zyn .
Ik weet beter, f ll, howl at gerust . Dit zyn gemeene uitdrukkingen, die men van veclen hoort, en ons dikwils to gemoet gevoerd worden.
Maar,, moet men niet eene groote verbeelding v°.n zich zelven hebben, orn ahoos peter tc willen weten,
dcn een antler? of van zyn gezag, orn een ander op zyn bevel to
doen zwygen?
fly die altoos begeert, dat men zich naar hem zal fchikken, iv
voor anderen een lastig mensch, om dat ze altyd in hunne handel
wyze gedwongen zyn : en voor zich zelven heeft by bet ook niet
altoos, naar zyn genoegen, om dat elk een geen lust heeft, zich attyd naar hem to fchikken . Wie zich beminnelyk maken, en bet
meeste genoegen in dit leeven genieten wil, moet zich altyd wat
weten to fchikken naar den gang van bet werk ; en zyne bedryven
ruim zo veel inrigten naar anderen, als begereH, dat men zich naar
hem fchikke. Dit doende zal men meet dan anders zyn zin krygen, en ieder zal bet karakter van zulk een infchikkelyk Man
roemen .
Als de droefheid geene maat kent, is zy fchielyk over ; maar
cene beredeneerde droefheid, die de waarde van bet verlies op
den regten prys fchat, duurt doorgaans lang .
Indien wy de waarde eener zaak regt hebben leeren kennen,
zyn wy zeer bezorgd , om dezelve to blyven behouden . Dan veeltyds kennen wy de waarde eerst regt, by derzelver gemis .
In alle franden , in alle herocpen, ontmoet men duizend moeijelykheden ; lastigheden , welken men niet kent, voor dat men in
dezelven getteld is ; die 'er zich pet lydzaamst onder fchikt, ge.
voelt derzelver last het minfle ; terwyl by, die 'er zich tegen
verzet, en 'er onverduldig onder word, 'er eenen dubbelen last
van moet draagen .
Veel menfchen zyn van die geaartheid, dat bet, ils men hull
jets aanraai, even zo veel zy, als of men t hun volftrekt afrade ;
zy ualen, al ware bet tot hunne cigen fchade, juist bet tegendeel doen van 't geen hun geraden word . Het is eene zoort van
eigenzinnigheid, welke zodanige Menfchen veel liever volgen,
dan gehoor to geven tan de infpraak van de reden, welke hun een
geheele andere wyze van handel voorfchryft .
Schoon
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Schoon de pest minder verdervelykzydan deoorlog, minder verwoestingen aanrigte,en in de laad minder gedugt zy , word dezelve
nogtans , over 't algemeen, oneindig meer gevreesd, clan de oorlog.
Alto Overheden, alto Vorften, gebruiken do grootfte oplcctendheid en voorzo-gen, om ze buiten hunne Landen, of van hunno Ryken, of to weren . - Dan die zelfde Overheden en Vorften brengen zorntyds om eene beuzeling, een nog veel verd,~rker kwaad over hunne Onderdanen . Len kwaad, dat dikwils
velyop eenen enkelen dag nicer Meufchen wegfeept, clan de pest, in
al den tyd dac ze wood . Eon kwaad, dat niet alleen Menfchen maar
Steden en gehcele Landen verwoest ; en do overgebleven Onder.
danen in de jammerlykite elenden dompelt . Zulk cen kwaad is
de oorlog . Welk eene uitzinnigheid diernalven, dat men zo ligtvaardig den alvernielenden oorlog aanvangt .
Hy die gene misilagen in een andereua verfchoonen kan, begaat doorgaans do meeste en de groffie ; en by wil noort verdragen, dat ze hem onder hot oog gebragt worden .
Alle verkeerdheid is juist niet misdadig ; de Mensch kan dikwils ,
buiten zyrre fchald , en onwetende , dwalen . Dan alto misd :ad is
ontwyfelhaar verkeerdheid .
Een Mensc!i , die zich tragt to beteren van zyn fouten, hoort
gaarne, dat ze hem gezegd worden ; en by is oplettea d , o,n 'cr
zich in 't vervolg voor to wagten .
C . V . n . G.

DE TWIST .
Onlangs twistte ik met myn Meisje,
En dat twisters liep zoo hooge,
Dat hot lieve kind my . dreigde
Met een coos naar 't hoofd to finyten .
Meisje ! riep 1k, zult gy zwygen,
Of gy zult myn wraak govoelen .
Maar zy zweeg niet ; ja zy lachte! . . .
Meisjc riep ik, (want 'k was woedend,
Terg nu myn geduld niet langer. Zy hegon weer . I)och ik greep haar,
En ik foot, met myne lippen,
Haar terftond bet kyvead rnondje .
1780 .

Zoo liep doze twist ten erode .
,J. . . D L.
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DE SCHRIK .
Daait nu, verheven Zanggodinnen,
Wie ik zoo vaak myn wierook wy ;
Daalt nu van Pindus iteile tinnen,
En zet myn' dichtgeest leven by.
En gy, der Dichtren Vorst en Vader,
Van 't Zusterdom zoo hoog geacht,
Geef vuur en yver aan myn ader,
Zoo zing ik voor het Nageilagt.
Dat vry een ander Ruiter's daden
Vol vuurs op zyne fnaaren dwing ;
Ik ftaa naar Eeuwge lauwerbladen,
Al fchoon ik van my zelven zing.
Welaan, ik zal hot Wonder zingen ,
Dat my in 't Schryfvertrek verfcheen .
Do felste huiveringen
I-let kwam.
Verfchrikten, fchokten al myn leen .
Helpt Goden! riep 1k ; wat mag't wezen?. . .
'k Verbleekte . --- de oogen ftonden ftyf.
Hoort gy, die dit geval zult lezen
De dichter kreeg de koorts op 't •l yf.
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TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

REDENVOERING OVER DEN PLICT DER OUDERS, OMTRENT
HUNNE KINDERSLeert den j ongen de eerie beginfelen, naar den eiscla zynes wegs .
SALOMO,

Spr . XXII : 6.

zommihen vry wat reden meenen to hebben
H oewel
om hot zelve tegen to fpreeken, is geen gevoclen

zo troostryk in de overweeging als dit , „ dat de na,~ tuur van een Kind, nog niet befmet door cone fleg• to opvoeding, door hot kwaade voorheeld van ande• re, en door vooroordeelen, gelyk zy aan hot wasch,
„ 'c geen in allerleie bogten gebogen kan worden, of
• aan fchoon papier, waar op men alles fchryven kan ;
,,
om duidelyker to fpreeken : dat de natuur van
• een Kind vatbaar zy voor alle zedelyke indrukken ,
• naar maate die good of kwaad zyn, en nimmer gene .
• gen, om de vermaaningen van Godsdienst, deugd en
• goede zeden to weerftaan" .
Ik voor my geloove dic van ganfcher harten , wit
zommige, door de ondervinding uit cen verkecrd oog
punt to befchouwen , en door eene verkeerde opvatting
van zommige Schriftuurplaaatfen misleid , daar tegen
hebben ingebragt . Nogthans is bet bier de plaats nict ,
om deeze gedagten, breeder, to ontvouwen . Alleenlyk zal ik aanmerken ; dat, zo dit gevoelen fleck kunne houden en door de ervarenis van den verflandigen
Vroomen , die alles beproefd heeft, niec weerfproken
wordt, de Ouders dan eerst met blydfchap, en in verwagtinge van wel to zullen flaagen, handen aan bet work
kunnen flaan, ten cinde de verllandelyke vermogens hunker Kinderen aan to kweeken en hunnen zedelyken wel11 . DEEL M LNGELW . N O . 14 .
R r
stand
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ftand to bevorderen . Ja dan eerst kunnen zy, met bercidvaardighcid, de ftemme der natuur en van den Godsdienst gehoorzaamen ; „ draagt zorge voor uwe telgen
., want gy zyt aanfpraaklyk, by aldico het kwalyk mqt
lntegendeel ; wanneer 's men„ hen afloopt . "
fchen natuur zo oncaard is , gelyk zommige die affchilwaar is de hoop dan, dat men Salono's
deren,
les, in mynen tekst , zal gehoorzamen (en zou de Koning wel zo vrymocdig, wel zo ruim dezelve hebben
durven aanpryzen, by aldien by zelve decze natuurlyke
oncaarding geloofd hadc) leert den jongen de eerfie beginlelen, naar den eisch zynes legs . Dan is het juk, welk den
Ouderen is opgelegd, een yzer en ondraaglyk juk, en
zy kunnen niet dan fchoorvoetende, en onder eenc geftadige vreze, dat al hun moeite en kosten zullen verlooren
raaken, het verftand en de harten hunner lieve Kinderen
Laaten wy ons dan bier mede niet lanvormen.
ger ophouden , maar alleenlyk zeggen of denken : - wy ,
die gelooven, dat de zaaden der onfchuld en opregtheid
to vinden zyn in de barten onzer tedere Spruiten, welkc nog geese gelegenheid hadden door de verleidinge
eener zondige Weereld bedorven to worden, kunnen ons
met ermaak zetten ter hefchouwinge, en beoeffeninge
diens gewigtigen, en verhevenen pligc's , welken de Koninglyke en door Gods geest bezielde zedenkundige
ons, in den tekst, aanpryst .
„ Maar " (dit is eene bedenking tegen de keuze van
myn onderwerp, die ik eerst, moet uit den weg ruimaar begrypt elk niet , dat by verbon
men,) „
„ den is voor zyne Kinders to zorgen?en is elk Vader,
• iedere Moeder niet genegen zich daar van to kwy„ ten? Hier fpreekt natuur, immers . Zy heeft, met
„ guide en onuicwischbaare letteren, denzelven in het
• haare gegraveerd . En zo bet gebeurde, dat iemand,
• tegen bet oogmerk van God en teen de infpraaken
• der natuur , in dit geval , ontaard was ; dat by zich
„ dan aan het redelooze vee fpiegele . " Dit alles
Dan ftaat gy ook niet toe, dat dccze
beken :k .
bedenking, meest, haare betrekking hebbe op de natuurlyke opvoeding? Gelooft gy niet, dat cene oppcrvlakkig,e befciiouwing van de zedelyke opvoeding onzer telgen
niet genoeg is ? dat, hier in, zeer veele byzonderheden zyn
in
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to agt to neemen ? en dat vcrfcheide menfchen die dingen
in den wind flaan? Buiten twyfel . En zo men in bragt,
dat over (lit onderwerp genoeg gefchreven ware, zou
deeze bedenking op alle onderwerpen pasfen, die op den
leerftoel behandeld worden . Dit alles billykt genoeg myne keuze , om u liedcn , thans, de vermaaning van den
wyzen Man op het hart to drukken . Leert den jongen
de eerfi<e beginfelen, naar den eisch zynes wegs .
Na eenig licht aan den tekst to hebben medegedeeld,
zal ik .
I. Vooreerst ; aan toonen, waar in de verpligting der
Ouders omtrent hunne Kinders heftaat.
II
. Ten tweeden , doen zien , waar op die verpligting rust .
111 . Ten derden , eenige byzonderheden opnoemen,
welke in deeze verpligting zyn opgeflooten, en die, in .
zonderheid, tot de zedclyke'opvoeding behooren .
IV. Eindelyk, zal ik met cene tweeledige drangreden
befluiten .
Vooraf zouden wy iets tot opheldering van den tekst
zeggen .
De verftandige Zedenprediker (want in dien tyd hadt
men zulk eenen afkeer niet van wel ingerigte Zedenlesfen als zommige min verlichte Christenen daar van hebben, in onze dagen, ten daidelyken bewyze, helaas!
van eenen bedorven fmaak,) geeft deeze vermaaning aan
de Ouders, die de naaste betrekking tot hunne Kinderen
hebben . Men hadt, in dien tyd, nog geene Schoolen,
gelyk tegenwoordig, of byzondere plaatfen , alwaar de
Kinderen onderwys ontvingen in de zaaken des burgely .
ken en Godsdienftigen leevens . Men liep dan ook dat
gevaar niet, om zyne Kinderen in handen to geeven,
van den eenen of anderen verwaanden Schoolhouder,
die ras opgeblaazen op het getal van Schepfelen , die
by onder zyn beftier heeft, en op eenige kundigheden ~,
terwyl by de wezenlykfte niet verftaat, hoogmoedig geworden zynde, zeer fchielyk in den waan gebragt kan
worden, dat by cen Koning, zyn Stok een Schepter
is, en zyne Kinderen zo veele Onderdaanen zyn . Neen ;
de Ouders moesten zelve hun werk maaken van het onderwys hunner Kinderen , inzonderheid ten opzigte van
de kennisfe Gods, den Godsdienst en hunnen BurgelyRr 2
ken
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ken pligt . Zy moesten , volgens Gods bevel (*), de

woorden van 's I eeren Wet, hun geboden , in hunne harten
hebben ; en dezelve hunne Kinderen infcherpen en daar van
fpreeken, als zy in hunne huizen zaten, als zy op den Greg
gingen, nederlagen of opf onden ; dat is : zy nmocsten

zicu, by alle gelegenhedc-n, vroeg of laat, daar van
kwyten en zich niet fchuldig maaken aan de gewoonte
van cenige onbezonnen Ouders, die, des avonds of by
cene andcre gelegcnheid by_ hunne Kinders to huis zynde,
cnkel den koscelyken tyd verfpillen , met aan dezelve de
kwinkflagen en onbezonncnheden hunner vroege, of los_
fc,jcugd to verhaalen, of hen met zommige bygeloovige
vercelzels vermaaken, 't gccn geen antler gevolg heeft,
dan dat de Kinderen de voetftappen hunner Ouderen
Nogthans kan men de gelegenheid, die
drukken .
onzen Kinderen gegeeven wordt , om in welgeregelde .
Schoolen en door braave en maatig kundige Meesters
onderwys to ontvangen, zeer getrouwlvk waarneemen,
als ecn bewys van de grootere befchaafdheid onzer dagen
boven lien cyd, waarin Salomo dit fchreef, aanmerken,
en , zo doende, evenwcl de les van den Zedenkundigen
Koning in agt neemen . Ook kan dat gefchieden, wannecr men zync telgcn naarflig aanzet , om gebruik to
maaken van die Godsdienftige oeffeningen, waar in de
Leeraars van Jezus Gemeente,als't ware, de plaars van
hunnen vriendelyken befchermer beflaan, die de Kinderen in zyne armen nam en hen omhelsde , om hen to leeren de eerie beginzelen, naar den eisch hunnes u, egs . En
door deeze aaid'poornng bereikt men het zelfde einde,
waar van bier gewaagt wordt . Nogthans blvft de verftandige Salomo , bier in de eerfte plaats, de Ouders
zeive aanfpreeken . Deeze moeten, zo veel in hun is,
en hunne dringenfte behoeften en bezigh .den toelaa_
ten, zeive van de zedelyke opvoeding hunecr Kinderen
veel werks maaken ; terwyl die Ouders, naar derzclver
dood, vervangen worden door die aangcIleide verzorgers, welke der overicedenen plaats bekleeden en alzo
voor de zedelyke opvocding dier Kinderenn aanfpreeklyk
zyn ; weshalven de ICS van Salomo, ook, op I-, .,--n ma toe.
gepast worden . Wy zullen daar na ook zien kunnen ,
dat 'er veele byzonderheden, omtrent een Kind, in agt
to
(*} Deuteron. 6: 6 era 7 .
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to neemen zyn , die alleenlyk door de Ouders kunnen
waargenomen worden .
Het leeren van die beginzelen, waartoe elk regtfchaapen
Vader wordt opgewekt, ziet, in het algemeen, op de
grondftellingen van iedere weetenfchap ; dan, vermits de
Spreukfchryver, doorgaands , van Godsdienftige Kundigheden fpreekt, mag men die eerfte beginfelen , ook ,
daar op toepasfen . Het zyn, derhalven, de eerfte of
eenvoudige grondbeginfelen van die uitneemende Wectenfchap, die alle andere kennisfe van gemeene zaaken
to boven gaax ; (lie uitgeleezene Weetenfchap, die de
Heere zelve, in den woorde zyner Openbaaring, heeft
bekend gemaakt, en ons onderrigt, dat by onzen Schep .
per en weldoender is, dat wy Hem moeten dienen en
verhecrlyken ; mitsgaders hoe wy onze hartstogten en
begeerlykheden moeten buigen en beftieren : als mcde,
hoe wy onze mcdemenfchen gehouden zyn aan to merken en to behandelen .
Met edn woord ; het z`yn
die Godsdienftige en Zedenkundige begin felen en de kragt,
die dezelve, door veele beweegredenen en drangmiddelen, ontvangen hebben, welke aan leder, hoofdzaakelyk, bekend moec zyn, die geen vreemdeling is in Gods
heilig woord .
In deeze Godsdienftige en Zedenkundige beginfelen
moot men bet Kind of den jongen onderwyzen en leeren,
in navolginge van zo veele voorbeelden, die, in de gewyde Schriften, met roem genoemd worden . Zo gaf de
Euangeliefchryver Lukas aan zynen voortreffelyken Theopilus de eer van in die beginfelen onderweezen of geleer=
aard to zyn . Op dat gy 7neugt kennen de zekerheid der dingen , waar van gy onderweezen zyt (y) . Zo wordt de welfpreekende Apollos genreezen , om dat by magtig was in
de Schriften, en in den weg des Herren onderweezen (t) .

En

.Apostel Paulus vlegt, met alle gewilligheid, de Kroone
om het hoofd van Timotheus, en , inzonderheid , om
dat van deszelfs Grootmoeder en Moeder Lois en Eunice, die deezen zynen geestelyken Zoon fchynen onderweezen to hebben in de eerfte beginfelen van den Gods .
Dan
dienst (§) .

(*)

Lukas I : 4 .
(1) Handeling. 18 : 25.
($) 2 Timoth . 1 : 5 en 3 :

is.
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Dan deeze onderrigting moet gefchieden , naar den eisch
van den weg des Kinds.
Zommige leezen in den beginne zynes wegs ; of in den beginne zynes levees ; dat is

vroeg. Dan 'er is geene genoegzaaine reden, om van
onze overzetting aftewyken ; gemerkc bet vereischte,
om met dit onderwys, fchielyl: , eencn aanvang te maaken, reeds opgeflooten ligt, in de benaaming van _'ongen of Kind. Naar den eisch zynes legs betekent, dus ;
naar zynen Ouderdoin, naar zyne vatbaarheid, naar zyne tederheid . I+nmers het geheele menfchelyke leeven
words , vaak, by eenen weg vergeleeken : op welken
weg veele byzonderheden in agt to neemen zyn, en naar
die byzonderheden, raar die afdcelingen en uitgangen,
moet men zich ook fchikken op den weg, den leevensweg van het Kind.
Dit is genoeg, om aan hot
pzegde van den wyzen Vorst eenig licht to geeven, en
dat, vervolgens, ten grondflage to lcggen van die vier
byzondere ftukken, welke ik iret uwe aandagt, nader,
zbu befchouwen .
Vooreerst, heb ik gezegd to zullen aantoonen, waar
in de verpligting der Ouders, waar van we reeds een gedeclte, naar aanleiding van onzen Tekst, hebben opgenoemd, omtrent hunne Kinders- beflaat ; en dic zal met
korte woorden kunnen gefchieden ; overt-nits wy die verpligting, in ons derde deel, nader zullen uitbreiden .
Regtfehaapene Ouders zyn, in de voorfte ftede, verpligt hunne Kinderen, na dat zy dezelve als een gefchenk
van God ontvangen hebben, to onderhouden, to koesteren en to voeden . Zy zyn de middelen, door welke de
natuur, in de voortbrenging van redelyke Schepzelen,
voor een gedeelte haar oogmerk bereikc heeft, en, door
welke zy verder haar oogmerk bereiken wil, in de volkoomene opvoeding van die bervoortgebragte redelyke
Weezens . Want met eerder heeft de wording van ge .
fchaapen Schepzelen , in 't algemeen, en van redelyke,
in het byzonder, haar beflag, voor dat zy hunnen vol .
len wasdom ontvangen hebben .
Regtfchaapene
Ouders zyn, ten tweeden, verbonden, om de begeerlykheden en hartsrogten hunrer Kinderen to leiden, het zy,
door hun voorbeeld alleen, hot zy met woorden, hec
zy door dwang. Ten derden beflaat hunne verplig;ting
in een eenvoudig,maar duidelyk onderwys van hetvoornaanmfte van den Godsdienst, en hunnen zedelykenpligt .
Ein.
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Rindelyk ; zyn al le braave Vaders en Moeders gehouden ,
terwyl hunne Kinueren, eenmaalen, van onder hun op .
zigt en be(tier ztlllen moeten uitgaan, om denzelven
de behulpzaarne hand to bieden, in het kiezen van zulk
een beroep, waar door zy nuttige en voor zich zelven
gelukkige leden, in de maatfchappy, kunnen worden .
Deeze zyn de hoofdzaaken, welke in de verpligting der Ouders , omtrent hunnc zo tedere Spruiten,
liggen opgeflooten . Daar na zal ons gelegenheid gegeeven worden, um deeze verpligting, breeder, to ontvouwen ; wanneer
Wy, in ons tweede Deel, gezien hebben, op welke
gronden die verpligting rust ; en die gronden zyn, ten
eerften , het belting van een Kind ; ten tweeden , de nauwe betrekking tusfchen her zelve en de Ouders : en,
ten derden, de wil van God .
Vooreerst, zeide ik, rust die verpligting op hot belug van een Kind .
Hot was eene zeer verftandige raadgecving van zekeren Ouden ; „ zo dikwils gy een
• Kind omhelst, denkt, dat het een fterflyk Mensch
• is ." Deeze raadgeeving is wys en gewigtig, om dat
zy den Vader of Moeder weerhoudt, van al to zeer aan
die uitwendige bevalligheden hunner lieve Schepfeltjes
verkleefd to weezen ; om dat die tog fterfelyk zyn, en
ras verkeeren kunnen in een akelig gezigt ; wanneer het
een of ander hardnekkig ongemak hun de doodsverwe op
het aangezigt zet, en hen naar her graf fleept . Deeze
gedagten zyn eene gepaste borstweering tegen dien vreeslyken flag, welke voor de natuur zo fmartelyk valt, en
eene groote ftandvastigheid van geese vereischt, om de
zelve, met gelaatenheid , to verduuren .
Maar
wat befchouwen de Ouders, evenwel, diet al, zo me .
nigmaalen, zy hunne geliefde telgen aanzien ; en hoegewigtig en zeker is de grondflag, op welke hunne genoemde verpligting omtrent hen is rustende ! -- Zy zien
een redelyk Schepfel , dat verheeven is boven bet ftom .
me Vee , en daar in gelyk aan zynen Maaker , dat by
veritand en wil bezit - een weezen, vatbaar voor het
hoogite good, voor de betragting van deugd en heiligheid . En , fchoon dat verftand en die vatbaarheden fehy
nen begraaven to liggen onder eenen grooten last van
zinnelyke aandoeningen, men weet, dat zy, door den
tyd, zich vertoonen zullen, en zy vertoonen zich, al.
R r 4
lerags.
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lengskens . De aandagtige befchouwer ziet ze, van dag
tot dag, uicbreeken . Het lieve wigs , 't geen de werkzaamheid van zynen geest, in deeze en geene kleinigheden, toont ; zyne Ouders, naar deszelfs vathaarheid ,
vraagt ; het een of ander fprcukje, ftamelende, opzegt ;
en, met gevouwen handjes, zynen, nog voor hun onbekenden, Hemelfchen Vader, bids of ,dankzegt, vertoont, daar door , reeds de uitfteckendheid zynes Tangs ,
onder zo veele foorcen van Schepfelen, het gewigt zyncr beftemming, en noodzaakt, langs lien weg, de Ouders, om hem, zorgvuldiglyk, gade to flaan .
Zy
zien , in hunne Kinderen , de toekoomende leden der
Maatfchappy, weike, in dezelve, gewislyk, eene gewigtigc plaats zullen beflaan, indien zy wel oppasfen ;
maar welke oppasfing ook niet min zeker afhangt van
bet goed beftier en de behoorlyke opvoeding, die men
hun gegeevcn heeft . Langs then weg kunnen zy nuttig, groot en aanzienlyk worden , en veel invloed by andere hebben . En Ouders, wier omftandigheden niet zeer
breed en ruim naar de Weereld zyn, moeten niec denken, dat hunne K :nderen, ten opzigte van het toekoomende , van minder belang zyn , dan de Kinderen van meer
vermoogende ; welk dczl:beeld (gelyk helaas! maar al
to dikwils het geval is,) aanleidirrg zou kunnen geeven
tot eene flordige verwaarloozing der opvoedinge . 6'Neen !
Denkt men 'er niet om, dat de Goddelyke Voorzienigheid, meenigmaalen, de Kinderen van geringe licden tot
gewigtige oogmerken bef'emt, en dat deeze, zomtyds,
dingen uitvoeren, waar over de Wecreld verbaasd ftaat ?
Weet men niet, dat David, van agter de Schaapskooje,
tot Koning gefalfd wierde ? Daar ilaan, van alle eeuwen
af, veell mannen in de Kerkelyke en Weereldlyke ge .
fchiedenisfen to bock, die hoewel van geringe afkomfte,
nogthans zich, door groote daaden , beroemd gemaakt
hebbe. En de ondervinding bcvestigt bet daagelyks .
Wy zien nog vecle nuttige en veel vermmoogende leden,
in de Maatfchappy, wier Ouders, wier braavc Ouders,
die het van hunne noodrufc afftaken om hen maar eene
,goede opvoeding to gceven , in de laagte zaten ; en de
eer van welke Ouders, om zo to ijpreeken door hunne
nablyvende telgen, uit het graf ryst ; terwyl men, by
hun leeven, genoegzaam nicts aan hun dagt . - Dan
cen . Kind is , in cen vecl verhevener opzigte, van zeer
groot
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grout belang. Hy is een redelyk Schepfel, voor de eeuwigheid gefchaapen
voor de eeuwigheid, orn
zynen Maaker, altoos, to verheerlyken en to zegenen,
of zyn beftaan, aldaar , to verwenfchen en zyne Ouders
to vervloeken, indien zy, in deszelfs vroege Kindschheid, voor hem geene zorge droegen .
Dit belang van een Kind is de eerfte grond der verpligtinge, om den Kinderen eene geregelde zorge toe to
draagen ; maar indien 'er geene andere grondflag was,
zou deeze verpligtinge op ieder een rusten, die eenige
kennis aan zodanig een Kind hadt, en wiens vermogens
zulks maar toelieten .
Daar is dan, ten tweeden, cen andere grondflag, w el .
k e die verpligting vender aandringt , en inzonderheid
op de Ouders legs ; beftaande, in de zeer nauwe betrekking tusfchen hen en hunne Kinderen . 'Vie heeft,
ooit, zyn eigen Vleesch gehaat? En hoe is het mooglyk, dat men, zomtyds (zomtyds, zeg ik ; want het
gebeurt Gode zy dank! zeer weinig) nog zulke wreedheden ziec, gelyk men ziet? Hoe kan de Moeder baaren Zuigeling, zo lang onder bet hart gedraagen, door
het mes, vergif of een ander middel, doen omkomen ?
Daar van kan geene andere reden zyn, dan die
ongelukkige krankzinnigheid, welke iemand, zomtyds,
de handen aan zichzelven doer flaan ;of het is eengevolg
van volflaagen gebrek, of van eene oneerlyke genegenheid of vuilen wellust, door welke men fchaamc de vrugt
zynes Buiks voor den dag to brengen , en alzo de natuur geweld aandoet . Rampzalige gedagten ! op welke
het Vroome hart beefc, niet in ftaac zynde zulk eenen
geweldigen fchok uit to itaan .
. Ondercusfchen
bevestigen deeze gedagten ons, Myne Gelicfde! in de
naauwe betrekking, die 'er is tusfc1 en de Ouders en de
Kinderen ; en de cerfte zyn uit then hoofde, zo zy hun
eigen Vleesch niet haaten, verpligt, alles aan de lichaamelyke opvoeding hunner Kinderen to koste to leggen, en
niet toe cc geeven aan die luiheid en gemaklykheid, waar
door zommige Ouders, fchoon nict onmiddelyk de bovengenoemde wreednedcn pleegende, ten laaticen evenwe], dezelve , wegens gehreic aan goede oppasfing en
zuivering, laaten vcrgaan en fterven . En d iezelf.
d e nauwe betrekking verbindt hen oolc de zedelyke opvoeding hunner Kinderen in agt to neemen . Immers
R r s
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weeten zy, by aldien ze hun cenvondig en natuurlyk
verftand maar gebruiken, dat het eeuwig geluk hunner
Kinderen van een goed onderwys en ecn goed voorbeeld, 't geen zy hun geeven kunnen, grootendeels,
afhangt . Dat geluk moeten zy , in bedaarde en verflandige oogenblikken , zelve hoog waardeeren ; en dat geluk kunnen zy, derhalven, niec weigeren aan hun, die
vleesch van hunnen vleefclie ,

en been van hunne beenen zyn.

Hoe kan de Vader of Moeder tog, uit hoo4de van de
naauwe betrekking, die zy tot het zelve gevoelen, hun
Kind in liefde omhelzen ; zo zy niet, ten vollen, verzeekerd zyn , dat zy dat behoorlykc werk maaken, van
die Godsdienftige kundigheden het zelve mede to deelen,
of zyn hart tot den dicnst en de vreeze Gods zodanig
to leiden, waar door 'er eene goede verwagcing is, dat,
na hunnen dood, dat zelfde Kind in tyd in eeuwigheid
zal gelukkig zyn . Ach! dat alle Ouders, die meenen,
dat zy hunne Spruiten teder herninnen, zo verre zagen ;
en hunne liefde niec, tot de rampzaligheid hunner Kin .
deren , befteedde !
Eindelyk ; rust deeze verpligting, behalven op den
mart der zaake, gelyk allc zedelyke verpligcingen , op den
wil van God . Leest maar de Heilige Schriften, gelyk
gy die geleezen hebt, en , dagelyks , leest ; om hier van
overtuigd to zyn . Zy fpreeken van deeze verpligting
niet flegts, in algemeene woorden ; maar zy pan ook
tot eenige byzonderhcden van deeze opvoeding. En dic
voorbeeld zal ik, nevens eene gepaste aanhaaling van
die plaatfcn , volgen
In myn Derde Deel .
Terwyl de zedelyke opvoeding, hier, bet hoofdoogmerk onzer verhandelinge is, zal ik, omntrent het eer(te
gedeelte, welk wy aantoonden, dat in de verpligting der
Ouders ten aanzien hunner Kinderen lag opgeflooten ,
In de lichaamlyke opaileenlyk, dit aanmerken .
voedinge onzer tedere Spruiten, moet men, enkel, h un .
n e gezondheid en fterkte van lichaam beoogen , om dat
deeze voor hun, volftrekt, noodzaakelyk zyn, om hec
leeven gelukkig door to brengen . 't Ware to wenfchen,
dat zommige Moeders, in dit ftuk, de oogen, ecns, openden, voor zo veel ongelukkige flagtoffers van cene to
verregaande kieschhied hunner Ouderen , in de Kleeding
en in andere dingen, waar door die Kinderen een altoos
kwy-
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kwynend leeven moeten leiden, en onbekwaam zyn tot
die onderfcheidene dienften, welke het Menfchelyk geflagt zyn opgelegd . Veele Ouders, helaas! in plaats
van de bovengenoemde einden in het oog to houden ; to
weeten de gezondheid en fterkte des lichaams , gebruiken, eerder, hunne Kinderen als Speelpoppen ; en volgen, met de grooti'e gewilligheid, alle de grilligheden
en cerfte begeerten van hunne Kinderen op, om daar
van maar het zoet to hebben, gelyk zy gewoon zyn to
fpreeken ; of fteeken, netheids halven,die Schepfeltjes,
in tzulk eene ftyve Kleeding, als of zy leeven- en gevoellooze beelden waren (*) .
Maar , ik moet hier
van niet meer fpreeken ; to meer : daar veele Ouders on .
der ons, door de ondervinding van die dwaasheid over .
tuigd , al beter det;ken en handelen .
Het tweede fluk, 't geen iemand by de opvoeding zy_
ner Kinderen moest in het oog houden, beftondt in het
leiden hanner begeerlykheden en het verbetcren van hun
gemoed. - Weet men niet, dat iedcr Kind eene byzondere gemoedsgeaardheid bezit? Zo veele Kinderen ;
byna zo veele temperamenten . De een is vuurig en oploopende, de ander zo zagt als een lam . De een koelbloedig en onverfchillig ; de ander op alles opmerkzaatn .
Dc een met een opflag des oogs to bedwingen, de ander
met Been tien woorden to temmen . Nogthans zyn deeze verfchillende geaardheden, ieder in haare foorte, zeer
good, wanneer men dezelve maar behoorlyk weet to leiden ; want, naar maate die gemoedsgeaartheden, zyn,
moot men de Kinderen byzonder beftieren . Zo moot de
vuurige, de oploopende, in zyn begeerlykheden tegengegaan ; ten minften , daar in eerder tegengegaan , dan
opgewekt worden . De zagtmoedige , de koelbloedige en
onverfchillige, integendecl, moot door het een of an.
der ,
(~`) Ziet, B . V., de Zaankanters . Welke lichaampjes hebben
daar de Vrouwen ! door de knyping des lichaams , in een zeer
eng Ryglyf beflooten, wordt de omloop des bloods dermaate beJemmerd, do ingewanden en ales, zodanig gekneld en gedrukt,
dat haar bleek gelaat en haar fnkkelende toeftand, zulks, ten klaariten, uitwyzen . Ach! dat zy,hier in, de losfe en vrije houding,
en het lugtig gewaad der Stedelingen volgden ; gelyk die ook reden
hebben om der Zaankanteren bQcrfche onfchuld en opxegtheid
over to neemen!
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der, wat opgewekt en wat yverig gemaakt worden .
En denkt niet, Geliefde! dat bier aan zo veel vast is .
Moeite en opmerkzaamheid kost het zeker ; nogthans is
ieder Ouder, die maar een eenvoudig en natuurlyk ver.
stand hezit, en zich, door zyne driften, niet laac ver_
voeren, daar toe bekwaarn . En wie zou daar toe geen
moeite en opmerkzaamheid willen befteeden, daar her,
geluk van onze Kinderen bier van, grootelyks,afhangt .
Maar (lit is ook do reden , dat de Ouders zelve verbonden zyn op hunne geaartheden, hunne neigingen, en de
verbetering van hun gernoed, to letten . Men dwaalt, zo
men oordeclt, dat hot genoeg is voor do kost en kleeding
zyner Kinderen to zorgen ; en, verder, de vermecrdc .
ring hunner kundigheden, do leiding hunner begeerten
en de verbetering van hun hart aan de meesters , of
Leeraars, in de Oeffeningen, overlaat . Die Menfehen
hebben, vooreerst, to veel Kinderen onder zich ; zy
kunnen ieder kind, in hot byzonder, flier gadeflaan . Ten
tweeden , zyn zy, to korten tyd, daar by ; en, ten derden , hebben zy dat geduld en die liefde niet, welke do
Ouders gevoelen, en die zo noodzaakelyk zyn, om in
de leiding der begeerten en in de verbetering van hot hart
der Kinderen, gelukkig, to flaagen . Gelooft my ; van
die eerfte goede indrukken, van die Icidingen en raadgeevingen,van dat goede voorbeeld,welke de Kinderen van
hun derde tot hun tiende of meerdere jaaren, door hunne
braave Ouders,kunnen ontvangen, hangen, grootendeels,
de goede geneigdheden hunner ziele en de deugdzaamheid
van hun bettaan af ; of Salomo heeft onwaarheid gefproo .
ken, wanneer by zegt ; leert den jongen de eerfe beginl'elen,
naar den eisch zynes wegs ; want oud geworden zynde, zal by daar
vannietafwyken . Her is daarom cone onverantwoordelykc

zaak your veele Ouders, dat zy den welvaard hunner
Kinderen aan hun gemak, vermaak en aan veele ydele
uicfpanningen opofferen, en dezelve, om hot genot van
deeze laatstgenoemde dingen, veeltyds in de handen tier
dienstbooden toebetrouwen, en deeze met Hen alleenlyk
laaten opifpringen, zonder hen, eenen genoegzaamen
tyd, in hunne tegenwoordigheid toe to laaten . Zommige
van deeze bedienden, (want hot zy verre van my alle over
eenen en den zclfden kam to fcheeren ; ook we et ik, dat
eenige derzelve de Kinderen al zo goed kunnen leiden,
ass de Ouders zelve,) zommige van deeze bedienden gcnoo_
ten,
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tell ,in hunne vroege jeugd,cene gemeenc opvoeiing,en
zyn, uit lien hoofde, juist, gefchikt om den Kinderen
vcele kwaade indrukken to geenen . 1 yzonder hceft
dic misbruik pleats, in de groote fleden, aiwaar dikwils
bet tedcr wigt, uit fchool komende, in de muffe Kinderkamer opgeilooten blyft, en zelden onder bet oog
der Ouderen koomt ; en wy mogen den Hemel dankzeggcn, dat deeze gewoonte, ten platten Lande,
dear meerder eenvoudigheid heerscht , no, niet is over .
gekoomen . Ondertusfchen zou eene al to groote zugc
vcor gemak , vermaak en uitgaan, dat zelfde g ebrek,
ook aldaar, kunnen invoeren, en de Kinderen, daar zy,
in die vroege jaaren, zo zeer ons toevoorzigt nodig
hebben , to vecl, uit der Ouderen tegenwoordigheid verwyderen .
Tot dus verre heb ik, omtrent de zedelyke indrukken, met algemeene woorden, gefproken . Laat my tot
eenige byzondere dingen ingaan . Hier uit zal men, duidelyk, kunnen gewaar worden, hoe noodzaakelyk de oplettenheid der Ouders zy , ten erode de gemoedsgeaartheden hunner kinderen , wel to be(liercn .
Alle Kinderen bezitten, van natuur, eene onbeftierde
eigenlicfde ; eenen ongetemden hoogmoed . Zy zyn hovaardig op hunne bekwaamheden, op alles, dat hun fraaij
en bekoorlvk ftaat . Zo deeze behoorlyk geleid wordt : is
zy goed . De wyze Schepper heeft ze ons gegeeven, op
dat wy , door eene behoorlyke eerzugc aangemoedigd ,
groote bedryven, in de weereld, zouden kunnen uitvoeren . Maar wordt die eigenliefde van een Kind , door
pragt en door ecn al to flerk pryzen van deszelfs bekwaam.
heden, in zyne tegenwoordigheid , to vcel voedfel gegeeven , ontaardt zy , fchielyk , in eene ondraagIyke trotsch .
held . --- Men kan ecn Kind , zeer fchielyk, bederven,
alle zaaden van kloekmoedigheid en ftandvastigheid uic hec
harte rukken, en hem den luoed, geheel, beneemen, door
het zelve eene ingebeclde of wezenlyke bevrcesdheid
in to boezemen . Het eerftc, to weeten de ingebeelde
bevrcesdheid boczemt men in, door hem van weczens to
vertellen, die in de natuur niet beftaan, of hem to doen
vervaard weezen voor de berooving van bet licht, of
hem een akelig denkbeeld in to boczemen van deezen
of geenen perfoon , die zich wat vreemd vertoont ,
of van bet geleid, en wat dies meer zy . -- Hetlaatfte
de
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de wezenlvke bevreesdheid is, dikwils, aan eene al to
groote ge(trengheid, die men wreedheid noemen mag,
toe to fchryven . 't Is waar ; de Heilige fchrift beveelt :
Tugtigt uiven zoon als 'er nog heope is ; sveert de tugt niet van
den,longen ; als gy hem met de roede zult flaan , zal by niet flerven. Gy zult hem met de roede flaan, en zyne ziele van de
belle bevryden . - Die zyne roede inhoudt haat zynen zooh,
snaar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tugtiginge. En
vat Vader is 'er, die zynen zeon Met kastydt 2 (*)
Dir beveelt Gods woord, met her hoog(te regt . Dan
zommige Kinderen kunnen, alleenlyk, met woorden of
bedreigingen tot hunnen pligt gebragt worden . De itraffe
is enkel een noodzaakelyk kwaad, waar toe men niet,
dan in de uiterfte noodzaakelykheid, moet overgaan . En
moet men wel onderfcheid maaken, welke misdryven
zulk eene gcttrengheid vorderen . Dczelve verdienen,
alleenlyk, eene hardnekkige ongehoorzaamheid , en het
opzettelyk fpreeken van onwaarheid ; maar geene beuzelingen . De Vader, die, in dollen drift, een tang of
een ander ding opneemt, en zyn Kind eenen onbeftuurden flag wil geeven, is, op dat oogenblik, een monfter ; en welke nadeelige gevolgen heeft zulk eene vreeslyke woede?
Een Vader , koomt met zynen
Zoon , die reeds 17 of i i ; Jaaren bereikt heeft , by my ,
en klaagt, dat by voor niecs, 't geen hem geleerd is,
vatbaar zy . Maar geen wonder ! Niec zeer gezond zynde, was by ook traag in her leeren ; veeltyds her gevoig
eener fukkelende lichaavns gefteldheid . Nogchans eisclite
by van dat Kind alles, 't geen men van een ander Kind
eifchen kan : 't moest 'er met geweld in . Elke misflag
van den Jongen werdt , ftreng, geftraft .
Her Kind
beeft, als de Vader het zelve, met eene holle ftcm en
akelige blikken, toefpreekt of aanziet . Het vuur is'er
uit . Nu ziet men, re laat, den misflag, en om geene
verwytingen, door h-et zien van den Zoon, in her geweeten, to gevoelen, moct by uit her gezigt en het
Vaderland, naar de Oosterfche of Wcsterfche Kusten,
even of by geene onfterfelyke Ziel to verliezen hadt !
Ook kan men de oploopenheid eenes Kinds, welke, den meesten tyd, in bloedryke geftellen valt , vry
war beteugelen, door cc beletten, dat her zelve, r.!mmer,
(*) Spr. i3 : 24. - I9 : I8 . .---o 23 : 13 en 14 .
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finer, getergd of beledigd words . Om die reden, zeggen de H . B . , zo ernftig ; Gy Vaders, verwekt uwe Kinderen niet tot toorn ; maar voedt ze op , in de verma.ceninge en
leeringe des Heeren . Gy Ouders ; tergt uwe Kinderen niet ;
op dat zy niet moedeloos lvordcn (*) .
En de gierig-

heid, of to verregaande hebzugt, kan mede, door cent
behoorlyke beftiering der Ouderen, in hunne Kinderen,
vry wat beteugeld worden . Nogthans is bier eene
groote omzigtigheid nodig, om hen den juisten middelweg tusfchen gierigheid en verkwisting to doen houden ;
terwyl beide ondeugden eenen nafleep van ongelukkige
gevolgen hebben .
Nu zyn wy tot het onderwys in den Godsd :enst gekomen . Boven zeiden we al, in de ophelderinge onzer
Tekstwoorden, dat de gewoone gelegenheden, om de
Kinderen van de zaaken des Godsdienftigen en Purgerlyken leevens , door anderen , to laaten ondcrwyzen, nuttig
en noodzaakelyk was . Evenwel moec dc Vader en Moeder zelve hunne Kinderen ten eenvoudig, en , by trappen,
opklimmend , onderwys geeven ; en daar toe worden,
Met eens, veel bekwaamheden vereischt . Zy kunnen,
in, die tusfchentyden , wanneer hunne telgen het openbaare onderwys misfen, dat met zeer veel liedde en geduld doen, 't geen andere Pexfoonen, welke die nauwe
betrekking tot hunne Kindcren niet hebben, misfeia ; terwyl zy, ondertusfchen, wel zorge draagen, om bun de
noodzaakelyke uitfpanning to geeven .
1k leeze,
altoos , met aandoening, en onder de leevendigfte bewustiheid van de noodzaakelykheid van zodanig een vroeg
Godsdienffig onderwys , de woorden van Mozcs by

Deuteron . (t) . TVanneer uw Zoon a morgen vragen zal ;
zeggende : wat zyn dat voor regten en inzettingen, die de Heere onze God u lieden geboden • heeft ? Zo zult gy dan tot uwen
Zoon zeggen :
de Heer geboodt ons to doen alle deeze
inzettingen, om to vreezen den Heere onzen God : ons, voor
altoos , ten goede ; om ons, in het leeven, to behouden , gelyk
let _. ten deeze dage , is . En het zal ons geregtigheid zyn ;
als ivy zullen waarneemen alle deeze geboden, voor bet aangezigte des Heeren onzes Gods, gelyk by ons bevolen heeft .

Veel to fterk hebben die nicuwcrwetfche zeo e
kun-

(*) Jfe f. 6 : 4. X olosf. 3 : 21 .
(±) Dent. 6 : 2o ena.
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kundigen, myns' bedunkens , bet fluk getrolcken , die be.
weerden, dat men een Kind, noch een Godsdicntig onderwys moest geeven, noch moest leeren bidden, voor
dat bet zelve den Ouderdorn van 8 of io Jaaren bereikc
hadc, om dat bet, voor dicn tyd, Been denkbeeldheeft
van God en Godsdienst . Maar wat kwaad zou bet kunnen, zo bet Kind, gaarne genegen zynde om to bidden,
en to luisteren naar hec Godsdienftige onderwys, zo als
zommige Kinderen zich daar toe genegen becoonen ,
bier toe ;, zagtkens, wordt opgeleid ? Hoe veel kennis
krygt bet, in die vroege Jaaren, van dingen, die bet
zelve ook niec verftaat ?
En munten die Kinderen,
die, zo veel hater, leerden bidden of een Godsdienftig
onderwys kreegen, vcel mccr uic in Godsdienftig Kundigheden ? of zv n zy zo veel Leter van gedrag ?
Ondertusfchcn is dat waar , dat bet , geduurende then
vroegen Ouderdom der Kinderen , niec goed zy hen ,
met geweld , tot bet Gebed en den Godsdiensc to dwingen, zo zy, uit hun zelve, daar toe geene genegenheid
laaten blyken. Hun verftand is flier vatbaar, om , door
redenen, van de noodzaakelykhcid dier dingen overtuigd
to worden ; en zo zulks, door dwang alleen, gefchieden
moct, krygen zy een akelig en droevig denkbeeld van
God en Godsdienst ; welk verkeerd is, om dat zy den
Allerhoogften, en deszelfs bevelen, van ganfcher harten, moeten leeren beminnen .
Ten laarften, heb ik omcrent de keuze van een beroep
voor de Kinderen dit aan to merken, dat de Vader best
doer voor deszelfs Kind zodanig een beroep to kiezen,
als met zyne gencigdheid overeenkomt, en der Ouderen
omttandighedcn gedoogen . Nuctiger en bekwaamer' leden zouden wy in de Maatfchappy hebben, by aldien
dit beter in agt gcnornen wierdt . En bet zal van elk
weldenkenden afgekeurd worden, dat de Vader, reeds,
in de waggclende wieg, den eenen Zoon tot Koopman,
en den anderen tot Leeraar voorbefchikt .
Nu zal ik alle myne aanmerkingen, wegcns de opvoe .
der Kinderen, met eene tweelcdige drangrcden befluiten,
welke God geeve ! dat op onze harten een diepen indruk moge hebben .
Bitter zyn de wrocgingen,
en allcrakeligst de nagedagten van Ouderen, die op h un .
n e Kinderen Been agt flocgen . -- Een onuitfpreeklyk
gcnoegeri, integendeel, vervult bet hart van iedcr Vader
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der en Moeder, die zich van den opgelegden pligt, lof.
lyk , kweeten .
't is waar ; zommigen blyven, voor altoos, in eenen
diepen flaap van onverfchilligheid en gevoelloosheid , al
behartigden zy , nkmmer , het belan`g hunner tedere
Spruiten . Maar dit heeft dan, inzonderheid, plaats,
wanneer de Ouders eet)e fpreekende bewyzen hunner
Kinders, ontdekken . Want zyn
pligtverzuimenis in
den deeze Ouders zo lang in
die voorhanden, eti
het leeven gelaaten , rat zy zelve die befpeuren kunnen, en andcre gelegenheid hebben tot Hen to zeggen
• ziet daar, ontaarde Vader en Moeder, uwe ondeu• gende en ongelukkige Kindcren , door uw eigerz
Dan moot hun gewee• fchuld, zo geworden ! "
ten, volftrektelyh, met een brandyzer zyn toegefchroeid,
indien hun hart, op die gedagten, niet van cen fcheurt ;
en hun hec klamme zweet, door benauwdheid uitgeperst, niet van alle kanten uitbreekt . Zo 'cr maar ee .
nige Menfchelyke aandocningen zyn overgebleeven ,
moet deeze nagcdagtenis „ ik ben de oorzaak van de
• elende mynes Kinds " allervreeslykst weezen .
Een redelyk Schepfel, veragt door alle zyne natuurgenooten, die het anders als hunnen Broeder omhelzen en
beminnen zoudcn ;
een verftandig weezen, voor
eene zalige Eeuwigheid gefchaapen, in den afgrond
des verderfs nedergeftort, zonder hoop van herftelling
nedergeftort, door toedoen van hen, die hetn
het leeven gaven, en verpligt waren zyne behoudenis,
als hunne eigene, to waardeeren en to zoeken!
Floe moet die Vader oncroerd geweest zyn, die door
zynen Zoon, nu gereed ftaande, door de geweldige
handen des Scherpregters, to fneeven, nog eons geroepen en aldus wierd' aangefpooken ; „ myn Vader! Zo
• gy beter myne opvoeding' beharcigd hadt
zpg
• ik, nimmer , in deezen rampzaligen ttaat gekomen
o God ! Vergeef 'bet mynen Vader !
"
• zyn
En dan is 'er nog een Eeuwigheid voor handen,
alwaar de wroegingen, die, in dit leeven, den kwaad
hewusten boezem vaneen reeten, op nieuws zallen
tcisteren ; alwaar wy, nog duidelylcer, dan bier, den na .
deep der ongelukkige gevolgen, door ons toedoen ver.
oorzaakc, zullen gewaar worden .
Braave en Godvrugcige Ouders, die deeze wroegin.
11 . DEEL. MENGELW . No . 14$$
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gen ontvlooden zyt, en uwe telgen als den appel uwer
oogen gewaardeerd hebt, van welke genoegens zwelt
uw boezem ! Gy ziet, daaglyks, in uwe deeds toenee,
mende Kinderen , de vrugten uwer zorge en oplettenheld. Gy dankt God voor de goede gedagten , die by
u gaf, om by uwe Kinderen, dikwils, to huis to bly .
ven ; hen, geduurig, to leiden en to beftieren, daar
andere, veel cc veel, uitfpannin en genooten ; niet gedagtig zynde aan het welzyn 'whet beftendig welzyn
van dezelve . Of mag het u Diet gebeuren de gevolgen
uwer tedere zorgen to ondervinden, vermits God uwe
Kinderen, door den dood, heeft weggenomen ; droogt
Gefchiede hun Verfcheiden, in zoda .
uwe traanen a
nige Jaaren, waarin zy Dog geen nut van uwe zedelyke onderrigtmgen konden trekken ; gy zyt van eene
groote verantwoording ontflaagen . Viel hun dood voor
in dien tyd , dat zy voor uwe goede raadgeevingen
reeds vatbaar icheenen ; de zalige Eeuwigheid zal dezelve daar ontwikkelen, en zy zullen hunnen Vader en
Moeder, in die volmaaktere gewesten, zekerlyk, zege .
gen . Gaat het met uwe Kinderen niet naar wensch,
in weerwil van uw zorgen, flooven en zwceten voor
hun tydelyk en eeuwig best ; gy hebt uwen pligt gedaan : laat Gode de zaak bevolen ! Fly zal u beloonen .
Amen !
WAARNEEMING WEGENS DE UITWERKING DER HALVEBADEN IN DE YLHOOFDIGHEID.
Door MARTIN, Heelnieester to Portieux in Provence .
(journal de Medetine, .lout 1780 .)

een Landman van Lisfe, in bet Grad.
fchap Venaisfin, wierd, door deeze Stad reizende,
van een peripneunaonia vera , aangevallen . Ik wierd in tyds
geroepen, om eene aderlaating op den arm to doen, welke, uit hoofde van de opgezette en harde pols, de benauwde ademhaaling en pyn, no,,- dien zelfden dag tot
dricmaalen herhaald wierd .
De uitwaasfeming, welke zig tegens den avond omtreat
ntoine Fauque,
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trent zeven uuren inlleide, fchcen my de verdere aderlaacinge to verbieden ; ik raadde ten di°n einde den I .yder een of kookzel van de Flores Tusfalaginis , de Flores
papav. rh . en de Herba Boraginis to drinken, en beval,
indien hot Hembd door zweetcn mogte teat geworden
zyn, een droog Hembd aan to trekken .
Den volgenden morgen, zynde de tweede dag van de
ziekte, zwcette de Lyder fterk, en gaf fluimen op, die
meLbloed vermengd waren ; deeze expectoratie oordeeldo ik door gefchikte middelen to moeten bevorderen ,
terwyl ik overtuigd was, dat dit de kortfte weg was,
door do natuur verkoozen, oin eene fcheiding ten voor .
deeze van den Lydcr to bewerken .
Den derden dag, vond ik de Pols hard on fchielyk, zo
als in den beginne ; het aangezigt was opgezet, do oogen rood , de tong eon weinig geel , en de adewhaaling
den geheelen dag zeer benauwd .
Ik lict con mixtur nit Spersna Ceti, Succus Boyaginis,
en Syrtipus papav . rh . vervaardigen, waarvan de Lyder
alle twee uuren een lepel vol warm gebruikte . To .
gens den avond Bet ik een Lavement zetten, 't welk by
tot den volpnden morgen by zig hield, en toen, met
zwarte floflen vermengd,, loosde . Dien dag fcheen by
vry wel, en de toevallen fcheenen to verminderen ; den
vyfden dag was by insgelyks redelyk wel ; den zesden
dag, klaagde by aver eene zwaarte in het Hoofd, 't
welk ik vreesdc een voorboode van eene Ylhoofdigheid
to zyn, gemerkt de Lyder van een droop en heet geftel
was ; en het Dog bovendien eene familieziekte by hem
was .
lk wierd in myne vogrfpelling Diet bedroogen, reeds
(lien zelfden avond begon by wartaal to fpreeken .
1k lict hem Zuurdeeg aan de voeten leggen, welke by
des nagts wederom weg wierp .
1k oordeelde Diet dienftig to zyn Spaanfche Vliegen .
pleisters to laaten aanleggen, maar flelde alle moeite in
't work den Lyder vecl to laaten drinken van een water
Tifane, waarin ik een weinig pynftillende deed ; daarenboven liet ik hem een zervet, in koud water nat gemaakt, op het hoofd leggen, waarvan ik in zoortgelyke
gevallen goede uitwerkingen gezien had : dog dit laatfte
wierp by met kwaadheid, zo ais het Zuurdeeg, van zig
weg.
S S 2
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Den zevenden dag wierd de ylhoofdigheid zo hevig,
dat men hem in 't Bed moeste binden en geftadig op hem
pasfen, tot dat by den agtften dag zyne banden brak,
en met verwoedheid zyne oppasfers aanviel .
Deeze droevige toeftand duurde met dezelfde hevig_
heid tot den e1fden dag . Het was onmogelyk om hem
jets to doen drinken, no- hem in het Bed to houden .
Fly weigerde volftrekc alles wat men hem geduurende
deeze vier dagen aanbood, en bet was met grootc moeite, dat men hem in deezen gantfchen tusfchentyd , drie a
vier lepels rouillon in kreeg .
1k vond de Pols hard, en fchielyk, de oogen verwil.
derd, en den onderbuik een weinig gefpannen . Ik verbeeldde my, d,it eene verflapping, van de zo fterk gefpannen vezelen van het Harsfcngeftel, veel verzagting
in den toettand des Lyders zoude aanbrengen : ingevolge
van then liet ik hem in een warm Half-Bad zetten, met
water, genoeg om de dyen en beenen daarmede to wasfchen . In dit Bad liet ik hem door twee fterke pcrzoonen, geduurende een uur, houden : ik gaf nauwkeurig
ache op den toeftand des Lyders, en op den polsflag, en
bemerkte wel haast dat hec aangezicht langzaamerhand
minder wild en opgezet, en de pols zagcer en minder
hard wierd .
Naa verloop van een uur, vroeg de Lyder om drin .
ken,, 't welk by met eene ongelooflyke begeerigheid na
zig nam . Ik Bet hem na Bed brengen . Hy fcheen als
verweezen , tot dat by my den volgenden morgen zeide,
als door eene betoovering, uit eene andere Wereid gekomen to zyn .
De Lyder begon wederom fluimen op re geeven,
(want geduurende de ylhoofdigheid had by 'er geene geloosd,) deeze expedoratie gefchiede met meer gemak .
kelykheid dan voorhcen, en duurde tot den dertienden
dag, als wanneer by zig gehecl verligc vondt op de
Borst . Vervolgens wierd deeze verfchril :kelyke ziekce
door twee gepaste Voorfchriften en een eenvoudig Lavement , met den zestienden dag volkomen overwonnen , en
de Lyder keerde, zonder de minfte ongefteldheid, na zyn
Vaderland to rug .
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(Volgens den Heer de MONTBEILL&RD, Medefchryver
van den Heer de BuFroN .)

D

Jy Goudvink, in 't Latyn Rubicilla of Pyrrhula, in 't
eGrief sch nuee&ac in 't Hoogduir'ch Blut-finch, in 'c
Engelsch Bul-finch, in 't Fransch Bouvreuil, in 't Italiaansch Suffuleno, in 't Noorweegsch Dompape , geheeten ,
is door de Natuur mild en dubbel befchonken : want zy
heeft deezen Vogel eene fchoone Pluimadie en eene aangenaame Stem gegeeven. Terftond na den cerften ruityd
heeft de Plumadie al haar fchoon ; doch de Stem heeft,
om tot volkomenheid to geraaken, het behulp der Kunsc
noodig .
Eene Goudvink, die nimmer eenige les ontving, flaat
flegts drie geluiden, alle weinig aangenaam : het eerfte,
waar mede zy doorgaans aanhefc, is eene foort van gefluit, dat zy van een tot vier en meer keeren herhaalt.
De klank is zuiver : en wanneer de Goudvink voortzingt,
fchynt zy zeer onderfcheiden de fyllabe tui, tui, tui, to
herhaalen, en het geluid neemt toe in fterkte . Vervolgens hoort men een meer aaneen geheeten wildzang ; die
kiesch 'is , en valsch van toon word. Deeze wildzang ,
voor zo verre men die op nooten kan brengen is, fi, ut,
sit, lit, ut, ut, fi, re, ut, ut, ut, ut , ut, ut, ft, re,
ut . In de tusfchcnpoozingen flaat de Goudvink een inwendig afgebrooken, fcherp, maar tevens zeer laag, gc .
luid, en zo ftil dat then 't nauwlyks kan hooren . Dic
geluid brengt zy voort omtrent op dezelfde wyze als de
Buikfpreeker, zonder cenige blykhaare beweeging van
den lick of van den Gorgel : loch enkel met eene merkbaare heweeging van den Onderbuik . Dit is de natuur .
tyke sang van de Goudvink, dat is to zeggen, van de
wilde Goudvink, geheel aan zichzelve overgelaaten, en
die geen andere voorbeelden nam dan die van Vader en
Moeder, even wild als zy zelve : doch wanneer de
Mensch zich de moeite wil getroosten , om de opvoeding deezer Vogels to bezorgen , hen lesfen van fmaak to
gceven, en de fchoonfte, zagtfte, welgefchiktf'e toonen
to doen hooren, zal deeze leerzaame Vogel, het Wyf .
ae
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je zo wel als hot Mannetje,(want men wil dat de Wyf .
jes, order de Goudvinken, de eenige (,,or Zing Vogelen
zyn, die zo wel als de Manne(jes leeren ,) niet alleen
zeer nauwkeurig volgen ; maar zomwylen bet gelecrde
volmaaken en den Meester overtreffen, zonder met (lit
alles zvnen natuurlyken zang to vergeeten . Ook leert
de Goudvink , zonder vecl mocite , fpreeken, en aan zekere korte fpreekwyzen, znlk eon klemtoon to geeven ,
die ons bykans zou doer vemrroeden Oat zy eene gevoelig
aangedaane ziel bezat, dit kan ons in den Leerling ligt
bedriegen : daar wy ons zo dikmaals in den Leermeester
bedroogen vinden .
Voorts is de Goudvink zeer gefchil:t tot perfoonlyke
vetknogtheid, die zel s zeer fterk en duurzaam is . Men
beeft geleerde Goudnken gczicn, die de vlugt ontweeken , een geheel jaar in 't bosch zich onthielden, en , ten
einde van 't zelve, de item des Leermeesters kenden,
wederkeerden en nooit weggingen .
Andere, die,
genoodzaakt van Meester to veranderen, van rouwe itierven . Deeze Vogels hebben ecn iterk geheugen , en herinneren zich zeer wel wic hun kwaad gedaan heeft . Eene Goudvink, met kouw en alles, door een flegt gekleed
mensch van bovcn neder geloopen , fcheen in 't eerfte
'er weinig letzel van to hebben ; doch vervolgens b emerk.
t o men, dat ze in ituipen vicl, zo dikwyls zy flcgt gokleedde lieden zag, en zy ftierf in cen deer toevallen,
aeht maanden na bet eerfte ongcluk .
De Goudvinken brengen den Zomertyd in de bosfchen
of op hot gebergte door : zy vervaardigen de nesten in
klein Houtgewas, op de hoogte van vyf of zes voeten,
en zomtyds laager . Bet nest is van buiten met Mosch
bekleed, en met de zagtfle ftoffen van binnen voorzien
de opening, zegt men , is altoos aan de zyde minst voor
guure winden blootgeltcld . Hoc Wvfje legt vier of zes
eitjes, vuil wit, naar 't blaauwe trckkende, by hot dike einde is ecn tiring, gcvormd door vlekken van tweeerlei kleuren ; violet on donker zwart . Hot Wyfje aast
de Jongen even als de Distelvinken, cnz . en het Mannetje betoont groote bezorgdheid voor bet Wytje . De
Ridder LINNAUS zegt, dat bet dikwyls een gcrulmen
tyd een Spinnekop in den bek houdt, om denzelvtrn zyne Medgezellinnen to geeven . De Jongen beginnen niet
to fluiten, voor dat zy alleen eetcn : en als dan betoonen
zy
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zy een InftinEt van weldaadigheid, wanneer bet waar
is, 't geen men my verzekerd heeft : to weeten, dat
van vier Goudvinken van 'c zelfde broedzel, en dus met
elkander opgevoed, de drie oudfle, die alleen kunncn
eeten, de jongfte, daar toe niet in ftaat, voeden .
Wanneer de opvoeding gecindigd is, blyven Vader
en Moeder gepaard, en den geheelen Winter bycen
men ziec ze altoos met hun beiden, 't zy ze reizen,'t
zy ze rusten ; doch die in 't zelfde land zich ophouden, verlaaten de bosfchen, en als het fneeuwt, en
daalen neder van 't gebergtc ; ook begeeven zy zich
uit de Wyngaarden, waar zy in 't laate naajaar zich
vervoegen, en komen in de bewoonde plaatzen, of onthouden zich in de heggen langs de wegen . Die vertrekken, doen zulks omtrent Allerheiligen, en keeren in de
maand April weder . Des Zomers aazen zy op allerlei
foorte van Graanen, Besfen, Infeaen, enz . Des Winters op Geneverbesfen, Knoppen van-Abeelen, Elzen,
Eiken , Vrugtboomen ; in dit Saifoen hoort men de
Goudvinken fluiten , elkander beancwoorden, en zich
door hun zang, die fchoon een weinig na het droeve
hellende, egter de nog droeviger ftilte, als dan in de
Natuur heerfchende, vervrolykt .
By eenigen ftaan deeze Vogels voor zeer opmerkzaam en fchrander to boek, zy hebben althans een denkend voorkomen ; en , wanneer wy oordeeler. uit de gemaklykheid, waar mede zy lets aarrleeren, kan men niec
ontkennen, dat zy hunne aandagt, tot zekere maate,
kunnen vestigen ; maar, indien wy letten op de gemaklykheid, waar mede zy zich op verfcheide wyzen laaten
vangen, moet men toeftaan, dac hun de oplettenheid
dikwyls ontbreekt. Dewyl ze zeer teder van huid zyn,
verliezen, die met Lvmftangen gevangen worden, door
het flaan, een gedeeltc hunner vederen, en zelfs van
hunne pennen , wanneer men 'er niet fchiclyk by is onl
ze los to maaken .
Hier moeten wy in opmerking
neemen, dat de Goudvinken, die de fchoonfte Pluimadie
hebben, minst gefchikt zyn om to Iceren fluiten of zingen : dewyl zy oudst, en, uit then hoofde, minst lccrzaam
zyn ; voor 't overige gewennen zy zich, fchoon oud,
gemaklyk aan den opgeflooten ftaat, wanneer men zorge
draagt, dat ze, in de eerf'e dagen hunner gevangenisfe,
ruin cc ceten hebben . Zy laaten zich ook wel leeren,
Ss4
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gelyk ik boven aanmerkte ; doch daartoe is tyd, geduld
en bekwaamheid noodig, en dic is , de rede dat hoc Diet
altoos gelukke. Zeldzaain van gt men 'er een to gelyk,
de tweede laat zich ligt verfchalken, wanneer by zyn
makker hoort : zy vreczcn de flaaverny minder dan van
cen gefchciden to leeven .
Men heeft gezegd en gefchreeven, dat de Kanarievogel, die met zo veele andere foorten paart, zich nooit
met de Goudvink vercenigdc, en bier van deeze redent
egeeven, dat de Mannetjes Goudvink in den minnehandel
den bek wyd openc, 't wclk de Kanarievogel verfchrikt
doch dit levert cone nieuwve proeve op van 't gevaar om
voorbaarig ontkennende ftellingen aan to voeren , als
welhe door eea geval kunnen tegengefprooken en geheel
omvergeilooten wordeq. De Marquis DE P1Otk.Nc beefs
my verzekerd, een Mannetjes Goudvink ii,et hot Wyfje
eons Kanarievogels gepaard gezien to hebben : dat 'er, van
dic paaren, vyf jonecn voortkwammmen, omtrent het begin van April uirgebroeid . Zy hadden een veel dikker
Bek dan de andere jonge Kanarievogels, van denzelfden
ouderdom, or, begonnen eene zwartachcige Pluimadie to
krygen ; dit gaf grond ow to ftellen , dat zy meer van
den Vader dan van de Mocdcr zouden hebben . Ongelukkig llierven zy alle op cone kleine reis , welke men
ze liec doen . 't Gecn gewigt aan deeze waarneeming b yzet, is, dat vaiscu de wyze opgeeft, om de Mannetjes
Goudvink met bet Wyfje van do Kanarie to doen paaren : by raadc aan , een Mannetje to neemen van de kleintle onder zyne foort, 'c zelve langen tyd met de Kanarie in dezclfde vlugt to houden ; by voegt 'er nevens hoe
'er zomtyds een geheel jaar verloopt, eer het Wvfje
toelaate dat her Mannetje haar nadere, of gehengt, * dat
hoc met haar uic het zelfde bakjc ecte : dit veronderaelt,
dat deeze paaring wel moeilyk ; doch Diet 00MOgUlyk- is .
Men heeft opgemerkt, dat de Goudvinken, even gelyk
de Quikfi:aarten, fchoon in mindere niaace, in den ilaart
eene fchielyk op en nedergaande beweeging hebben . Zy
leeven vyf of zes jaarcn : eenigen houden bet vleesch
voor eetbaar, volgeus anderen is het, ter oorzaake van
de hitcerheid, niet wel to eecen : doch dit hangs of van
den ouderdom, hot faifoen en hot voedzel .
De Goudvinken hebben de grootte van een gemeenen
Musch, en weogen omtrent een Once . Boven op den
Kop,
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Trop, rondfom den Bek, en aan 't begin van den Hals,

vertoont zich con glinfterend Zwart, deeze kleur ftrekt
zich nu eens min, dan eens meer, voor-,of agterwaards
uic ; het voorfte van den Hals, de Borsc, en Boven-buik,
zyn fchoon rood ; de Onderbuik , de beneden dekveeren
van den Staarc, en de Vleugelen, zyn wit ; hot bovenst
van den Hals, de Rug, en de Schoft aschgraauw ; de
Stuit wit ; de hovenfte Dekveeren en de Staartpennen,
fchoon zwart na hot violetkleurige trekkende, met een
witte vlek aan de buitenfte pen : de vleugelpennen donker
aschgraauw, en, naar gelange ze digter aan 't lyf komGn, donkerder : de laatftc van alle van buiten ros ; de
groote Dekveeren der vleugelen, fchoon zwart met een
wcerfchyn, aan de tippen rosgrys uicloopende - de mid .
delfte aschgrauw, de kleindere donker aschgrauw, met
rood geboord : het Oog is hazelnootkleurig, de Bek
zwart, de Pooten bruin .
By hoc Wyfje zyn de zyden van den Kop, van den
Hals en het voorfte van de Borst, de Boven buik, met
een woord, bykans alles wet rood is . In het Mannetje
is zomtyds de Onderbuik, aschgrauw of wynkleurig :
het mist dat git zwarte met een weerfchyn, 't welk hot
,Mannetje op den Kop en elders heeft ; doch ik heb Wyfjes gezien, die her agterfte der Vleugelpennen met rood
geboord, en bet wit niec hadden op het uiterfte van den
Staart . De Ridder LZNNIEUS, voegt 'er by, dat de Tong
van hot Wyfje verdeeld is in kleine draadjes , ondertusfchen heb ik dezelve altoos gansch onverdeeld gevonden
als die van hot Mannetje.
Verfcheide jonge Goudvinken, door my in 't einde van
Juny waargenomen, hadden bet Voorhoofd holder rood ;
het voorfte van den Hals en de Borst ros-bruin , de
Buik, en de beneden Dckvederen van den Staart, geelagtig , 't welk allengskens na den Staart toe afnam ; hot
Bovenlyf min of meer bruinverwig ; de witte ftreep des
Vleugels met ros gemengeld ; de Stuic min of meer zui .
ver wit . Men begrypt ligt dat deeze Kleurfchakeering
aan veele veranderingen onderworpen is .
Rowca SJnBALD heeft niec meer dan een enkelen regel over de Goudvinken gefchreeven , en zegt daarin, dat
men verfcheide foorten in Schotland vindt, zonder eenige
andere dan de gemeene foort aan to wyzen . 't Is waarfchynlyk dat de foorten, door hem vermeld, niets anders
Ss 5
Zyn
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zyn, da de Verfcheidenheden, waar van wy nog melding moeten maaken .
FaIscH betuigt , dat men Goudvinken van drieerlei grootte vindt . De Marquis DE POLINEC kent 'er flegts van
tweeerlei grootte : anderen willen dat ze in Nivernois
veel kleinder vallen din in Picardye . De Heer LOTTINBER verzekert , dat de Goudvink van 't gebergte veel grooter is dan die zich in de vlakte onthoudt : dit verklaart
natuurlyk genoeg den oorfprong van de Verfcheidenheden in grootte, welke, ten minften in veele opzigten,
van 't verfchil der woonplaatze of hangt ; doch de grenzen daar van zyn niet genoeg bekend, en de maat der
plaatslyke omftandigheden to onzeker, om aan elk een
onderfcheide Hoofdflcuk toe to v oegen . l k vergenoeg
my, derhalven, met hier de Verfcheidenheden van de
Plumadie alleen aan to wyzen .
I . De WITTE courwINK, Pyrrliula candida, in 't Hoogduitsch, Weisfer thuin pfaffe. SCHWENCKSELD gewaagc
van een IWitte Goudvink, omftreeks Frischbach in Silefaie
gevangen , die alleen eenige zwarte veeren op den rug
badt . De Heer DE ISLE bcvestigt het beftaan deezer
Witte Goudvinken. 'Er zyn, fchryft die bekwaame Starrekundige, in dit Landfchap (Beaefow in Siberie) Witte
Goudvinken, die den rug eenigzins zwart, en in den Zomer grauw hebben : en deeze Vogelszingen zeer aangenaam, en nog fchooner dart de Goudvinken van Europa.
't Het blykt dat de Noorderlugtftreek veel invloeds hebbe op de Kleurverandering.
11 . De ZWARTE COUDVINK . Onder deeze benaaming
bevat ik niet alleen de Goudvinken, die geheel, of bvkans
geheel, zwart zyn ; maar ook die zigtbaar zwart beginnen
to worden . Zodanig was 'er een die ik gezien heh by
den Baron de GOULA, deeze Goudvink hadt den Gorgel als
mede den Stuit zwart ; de benedenfle Dekveeren van den
Staart en de Onderbuik, als mede het bovenfle van de
Borst, roowynkleurig met zwart doormengd, en miste
de witte vlek op de uiterfte Staartpen . De Goudvinken,
van welke AND . SCH ENnERG, ANDERSON, en de Heer SALERNE fpreeken, waren geheel zwart ; zwart als Ravens,
fchryft de laatstgemelde. De Goudvink van den Heer de
REAUMUR, door RRISSON bygebragc, was gansch zwart .
Ik heb 'er cen gezien, die zwart, en wel fchoon git
zwart,

VAN DE COUDVINK .

zwart, geworden was, naa bet eerfte ruijen ; doch een
weinig roods behouden hadt aan wederzy1en van den
Ilals, en een weinig griauw agtcr in den Hals, en op de
bovenfle kleine Dekvederen der vleugelen : de Pooten
waren vlceschkleurig, en bet binnenst van den Bek was
rood . De Zwarte Goudvink van AL'1IN hadt cenige roo..
de veeren under aan den Buik, de vyf cerfle Vlcugelpenpen net met wit geboord, witte Oogen, en vleeschkleu.
rige Pooten . ALBIN merkt op, dat deeze Vogel, even
als alle andere Goudvinken, zeer zagtaartig was . I-let gebeurt dikwyls , dat deeze zwarce kleur met ruijen wcg•
gaat, en plnars maakt voor de natuurlyke kleuren : dock
zomryds kornt dezelve by elken ruicyd weder, en houdc
verichcide jaaren ftand : dit was het geval van RCAUIVIUR's
Goudvink . En hier uit mogen wy opmaaken, dat deeze
Klcurverwisfcling voor geen uitwerkzel van ziekteti
moet gehoudcn worden .
111 . De CROOTE ZWARTE COUDVINK VAN AFRICA . Pyr.
rhula lfricana nigra . Schoon deeze Vogel uit cen zeer
wydafgelegen Land kome, en onzc Europifche Goudvink
in grootte overtreft, zeven en een vierde duim in de
langte haalende, heb ik niet kunnen nalaatcn dezelve
aan tc merken, als eene Verfcheidenheid zeer overeenkomende met die ik under den naam van de Zwat'tt'
Goudvink befchreeven heb, en to veronderftellen, dat
de groote hecte van Africa de Pluimadie deezer Vogeien zwart maakt, gelyK de groote koude in Siberie 'er
cene witter kleur aan byzec . Deeze Goudvink is geheet
zwart, uitgcnomen eene zeer kleine witte vlek op de
groote Dekveeren der Vleugclen ; ook is de Bek grys
en de Pooten zvn aschverwig . Dcezen Vogel heeft
men leevend to Parys gezien, waar dezelve van de A .
fricaanfche Kust gebragc was .
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BERICHT VAN W . VAN BARNEVELD, BETREKKELYK HET
ONWEDFR , DAT DEN KOORN-MOt .EN DE VALK, IN DEN
ZOMER DEZES JAARS, GETROI •' FEN HEEFT .

uiLwerlczels van den Blixom, die op den
Aug .
Deo dezcs
jaars, den Koornmolen do
op de
Stads Schans, alhier befchadigd heeft, nagefpoord, en
22
VAT.K,

met do uitwerkzelen der konscige ElcEtriciteit vergeleekten, heb ik in een klein daar over uitgegeven Stukje be .
fchreeven . 1\a dcszelfs uitgavc is my berigc, dat een
}Iouten fchutting van zekeren Tuin, in do Plancagie, op
Let eigenfte ogenblik, en zo hec fchcen, met denzeltx1en flag, door hot onwecrsvuur, befchadigd wierd . De2e Tuin is ge'.egen in ecne Lyn, getrokkcn van den
vIolen, over het Pakhuis, ftaande op den Hoek van
.Keerweer, naar de middellaan der Plancagie . Hoewel bet
my niec vergund zy, dea Tuin to melden, heb ik't gebeurdo aldaar kunren bezien . Op do ge :nclde houten fchucting,dic ccni~.e voeten hoogcr was, dan allc de nndcren,
welken daar in den omtrek ilonden , was cen Win :1w•y zer geplaatst, ten naasten by, Met da Schucting, "4
voeten boven den grond . De yzeren ftaaf van dezetl
windwyzer, dik genoeg, om de Elec"trieke ftof door to
Jaaten, is geheel niec bcfchadigd ; maar de fchutting, in
welke de aaaf was vast gemaakc, heefc derzelver verbryzelende kragt aan wcerskanten ondervonden ; dezclvc
was nice alleen vancen geretcn, maar ook had 'er de
Plixem lane e reopen bout uitgeflagcn . Een Boom, aan
deze fchuttin opgeleid,! was, voor zo ver ik toen
zien kon, onbefchadigd ; maar van hec Latwerk waren
Per hier en daar raar beneden eenige fpiincers afgeflagen .
't Heeft my aan gepaste -gelegcnheid ontbrooken, dic
bericht cerder rnede te'deelen ; en, indien bet niec op hot
zelfde oogenblik , dat do Koornmolcn getroffen wierd,
gczien , en als 't ware met denzelfden flag gchoord was ,
zou her naauwivks onze overweeging verdienen . Dan 't
is nu niec oncigen bier omcrcnt to onderzoeken ; (I .) of
dit uitwerkzel, dear 't gelyktydig rn t ]let onheil van
den blolea gebeurd is, oak met dczelfde uitharlling ge .
fchied
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fchied zou kunnen zyn ; dan of 'er twee uitbarftingen
veronderfteld moeten worden . 't Komc my voor, dat
'er, fchoon de flag gelyktydig mogte fchynen, evenwel
twee afzonderlyke uitbarstingen plaats gehad hebben_
Men neeme hier in opmerking, dat 'er niet allcen nog •
cen Molen in den omtrck is, maar dat ook de Muiderpoort, en het vry hooge pakhuis Keerwee ;, nevens verfcheiden hooge Boomen in de richting van den Molen do
VALK , naar den gemcldcn Tuin, ftaan . Dus zouden,
volgens de reels lang bevestigde Theorie der Electrike
eigenfchappen, deeze hooge gebouwen moeten getroffetl
worden, en niet een ongcmeen veel laager flaande wind .
wyzcr . Zo deze gedagcen nu gegrond zyn, dan zou
men (2,) mogen vraagen ; of deze uitbarfting negatiev ge .
weest zy? dat is, of, op dac zelfde pas, eene zamen
gedrongen BliKemftof, van het aardryk, door het fpits,
naar de wolken gefchooten zy ? Men ftelle zich voor,
dat 'er cen zwaarc onwcersbui hangt ; de wolk of wolken van dezen bui zyn pofitieve Lichaamen . De ftreek
van de aerde, over welkcn deeze bui been trekt , word
negatiev . 't Is Loch bekend , dat cen pofitiev Lichaam
a4les , wat in deszelfs Atmospheer komt, negatiev maakt ;
dat is ; de natuurlyke Eleftriciteit word van daar naar elders weggeft-otcn . Hoe meer de kragc der Eletieke
ftoffe zich nu in zo eene Donderwolk to zamen gevoegd
heeft ; hoe laager de wolk daalt, en zich elders zoekt to
ontlasten ; des cc mcer moet die plaats aldaar negatiev
worden . Is dit nu zo, dan moec hier & Molen, als
bet middenpunt, benevens een groote omtrek van den
grond , waarop dit ftaat, veronderftcld worden, van de
nacuurlyke Elec`triciteit beroofd to zyn ; welke, naar dezen Tuin verplaacst zyndc, met een anderen, dog gelyktydigen flag, naar de wolken, gckeerd is . Dog dit
heeft zyne zwarighcid . Alhoewel de eigen EleEtriciteit
van den Molen en deszelfs omtrek worde weg geftoten,
zo word dezelve niet naar een oord verplaatst, maar
voortgedrecven in het rondo, op een afftand, evenredig
aan de uitgebreidheid der wolk ; cn dus moesten we, op
meer dar, deze plants, de uitwerkzels daar van gezien
hebben . 't Schynt my dcrhalven toe , dat 'er meer darb
een wolk, by het onweer , ten minften by dit onweer,
zich van het Elcftrieke vuur ontlasc, even als twee geelethrizeerde Leidfche Vlesfen, flcbts aan de eerie zyde
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met elkanderen vercenigd, nict anders dan op zyn minst
met twee uitbarftingen kunnen ontiaaden worden . Van daar
dan, dat men, indien deeze ontlastingcn beide niet volmaakc
to gelyk uir de wolken naar de aarde gefehieden, een Don .
derflag hoorende, Been ecrpaarig, maap mecrcyds een men .
gcling van geluid hoort . Ook kan deze mengeling oncftaan ,
door bet verfchil, dat'er in den afftand der wolken is ; waardoor dan , gelyk elk west, de verst of zynde wolk, zekerlyk, zyn geluid, bet laatst aan ons gehoor zal meKan zich icmand, incusfchen, met dic
dedeelen .
gevoelen, Diet vercenigen, elk hceft vryheid, om 'er
par zyne meening over to denken ; ik zoude myne vooritelling niec gaarne beflisfend willen geacht hebben . Nicwand toch kan in doze floffe, voor als nog, tot de zekerheid komen ; men mocc zich des net het waarfchynelyke vergcnocgen . I~logten de waarneemers der uitwerklelenr van het Onweer in 't vervolg bedagt zyn, of 'cr,
y dergelyke gebeurtenisfen, in den omtrek van de
plaats, daar do Blixem eigenlyk gevallen is, ook befchadigingen van minder belang gebeurd, en ce ontdekkeri
zyn, dan zouden wy ecne febreede nader komen, en
vryheui hebben, om dit aan den lateralen flag toe cc
fchryven . 'Er is, naamlyk, by de onclasting van een
gei1eftrlzeerd glas, ccn vcrfchynze1, dat desz-Afs waarteemers tot nog toe Diet verklaard hebben ; 'c weik men
den- I uteralen Schok beet. Het verfchynzel beflaat bier
in : men legc aan den buitenkant van eene gelaadene vies
qen koperen keten , zo lang of kort als men begeert ;
wanneer men de vies ontlaadc, zal de keten bier en door
door (tippels van electriek vuur verlicht worden ; vooral
digs by den buitenkant . In 'c donkey is dit verfchynzel
)test waarteneemen ; en hoc grooter de fhok van bet geawctriceerde Lichaam zy, des to fterker is ook (tic vuur .
Tot nog toe weec men niet, of dit vuur of of toeyloeiend geacht moot worden ; dog, hoe llec hier mede
ook zy, wy zien bet verfchynzel duidelyk ; en dit is
pnoeg, om gerust ce mogen befluiten, dat, zo 'er eeaige gelykheid is, by de onclasting van een donderwolk,
wet die van een Leidfche vies, dat dan dic af- of toefGhiecend vuur kragts genoeg zal bezitten, omn Licnaamen in don omcrek van de plaats, alwaar de lilixem ge .
vallen is, tc befchadigen .
4mst . den 26 Nov . 1780ZEN
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elke verandering! welke treurende gedaante, heeft
W
' ~' de Natuur aangenomen ! wanneer ik, met aan-

dagt, 't oppervlak der aardc aanfchouwe, moet ik met
verwonderinge vraagen , waar is haar vorige Iuister ?
Hoe is die verdoofd? Door wat ongeval is alles dusdanig veranderd ?
hot veld , dat voor weinig tyds, nog een zo lachend
groen ten toon fpreidde, fchynt nu, voor een gedeelte .,
onder de golven bedolven to zyn . Waar zyn die nuttige Rundcren, die zo ticrig graasden ? en tweemaal daags,
van den Landman bezogt wierden, om hen van 't voedzaam mclkvogc to ontlasten? Het wollig Vee vertoont
zig niet meer op 'c Land ; de dertelende geitjes huppelen
niet meer over 't klavergrocn . De Herder houdt den
Stulp gefloocen, en vergat de morgenzon door zynveldn
muzyk to verwelkomen . Philis vlegt geen kransjes,
voor haaren beminden Reinhcrt, zy zct zig niet, gelyk
voorheen, onder den fchaduwrvken Eik ter neer ; ook
komt 'er Reinhart niet, om met haar to kouten,
[Toe dor is het geboomte, geen blaadje vertoont zig
aan deszelfs takken . De vrugten zyn al afgeplukt, en
vercieren den Boomgaard niet meer, door haar aanlokkend fchoon . Tree ik cen bloemhof in, daar vinde ik
alles vcrwoest : de keurigfte bloemen zyn verwelkt, de
fraaifte plancen liggen tegen den grond geflaagen, en hec
vrolyk loof is vcrdord ; zelfs de aangenaamfte en welriekendftc bloempjes deelen in dit ongeval .
Het Vogelen-Choor, heeft de ftilzwygenheid aangenomen . Hun lieflyk accoord doer het bosch niet weergalmen . Zy zyn voor cen groot gedeelte vertrokken na
warmer gewesten, om die op hunne bcurt een bezoek to
geeven . Hot zagt ruifchende beckje, door langduurige
regens opgezwollen, ftroomt buiten zyne oevers . Het
fchubbig heir, dat zig, by 't warme Zomer.weder, fpeelende vertoonde, verneem ik niet meer : zy zyn al to
dicp verfchoolen, of hebben zig in ruitner waters be .
geeven .
De bezitters van Buiten-goederen zyn reeds binnen
de muuren der Stad . Zy vinden seen vermask meer in
huu .
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hunne koepels . Dc laancn hebben haare aangenaamheid
ter bewandeling verlooren . Gecn moedige kleppers doers
der, grond nicer daveren , door hun fnel!en draf. Neen
't rvtuig is in zyn ~Vintcrlcwartier, en vc*fchaft nu geen
vermaak aan den ryder . Hct Speeljagcje lilt in 'c dok
men vindt nu geen lust om op 'c ttrooment Element,
gelyk by 't zagt gcblaas der zoele `Vinden, met ge .
iwollene zeilen, voort to fnellen : 'c weder is to onbeflendig, en de wind to wankclbaar .
Blyf maar binncn \Vandelaar, de vcrrukkcndfte w-ndelw egen zyn niec , dan met gclaarsde vocten , to be .
zoeken . Dat uw befchouwenslust, nu liever een ftrcclend Dichtftuk leeze, 't welk u eene levendije fchildcry van 't landvermaak vertooncn kan .
Hoe guur is het weder ; het Noorden dryft de kou_
de door bulderende Winden aan : tcrwyl de cone Regenwolk de andere, fneldryvende, volt, en een vloed
van water doet ncderftortcn, die fomtyds door Sneeuwvlokken, en van de koude in de bovenlugc, toy hagel
bevrozenc droppen, verzcld is .
Die lieflyke warn te, het aanf enaame wederis verdweenen . Daar in en voor deezen zyne wooning verliet, om
frisfche Iugt in to adernen, wordt nu de dour digs geflooten ; en men verbergt zig binncn de muuren om van
de ongemakken der lugs beVryd to zyn .
Bet daglicht is merkelyk afgcnooinen, en verfchaft
geen vrolykcn morgen , gelyk weleer . Geen onophoudelyk Haancngekraay vcrkort den fkaap : geen doordringend
licht, words 'cr in 'c flaapvercrek vernomen . floe vecle
aangenaamheden , die men in den Zomer gewa~r wierd ,
z}'n thins erbannen? De koude Vorsr nadert met (lerke
fchreeden : de Huivering, die elk bevangt, kan zulks
getuigen . Gelukkig hy, die in deeze bibberende oogenblikken, zyn Lichaam, Haard cn Tafel, rykelvk kan
voorzien ; en ooh aan anderen, dit misfende, Tyne weldaaden kan hewyzcn .
Met die alles nogchans heefc de Winter ook zyne anngenaamheden ; en men kan in den kouden Winter, zo
we] als in den warmen Zoiner, ruime ftofe tot vermaak
vinden . De lange Winter:avonden zyn een voedzel voor
de vriendfchap , en verfchaffen dezelve vccle aangenaamhedep, die men in den Zomer nimmer vond ; dewvl
men nu, voor alie afleidirg bevryd, zig aan den haard,
en
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en Vrienden-disch, met hartinneemende gefprekken bezig houdt . Ik verwagc zo terflond een aangenaam gezelfchap, om met elkander deelgenooten to zyn van een
onfchuldig vermaak ; en by een nuttig onderhoud eene
gepaste vrolykheid to voegen : niet ilegts om den tyd
to korten ; inaar om then vergenoegd door to brengen .
Hoe menig Minnaar wenscht na deeze heuchelyke uu .
ten, om, na voltooide bezigheden, zig aan de groene
zyde van zyne zielbetoverende Vriendin to verlustiger. ; en met de uitgelezenfle liefdewoorden zyne flree .
lende gedaeten uit to drukken .
Dat nu tt heerlyk muzyk 't keurigfle oor verheuge en
vergaste, dat nu de klank der fnaaren de ledige oogenblikken op het genoeglykfte doe omvliegen! en dat een
lieflyk gezang de gezelfchappen vermaake!
Eene zonderlinge vertooning doet zig thans buiten op ;
daar nu alles met een zuiver wit en wollig fneeuwgewaad
bedekt is. De Lugt wordt kouder, de wind fnydt fcherp,
en 't water, voorheen bekwaam ter bevaaringe, verflyft, en gelykt een geplaveide vloer . De Schaatzenryder, verblyd over deeze wonderbaare verandering der Natuur, anaekc zig gereed, om al vliegende dit nieuwe
fpoor to bewandelen . In hoe korten tyd legt by een
verren weg af. Ja ! by fchynt de Vogelen to tarten, in
't fpoedig klieven der dunne lucht ; in een oogenblik
verdwynt by uit het gezigt, en is ter begeerder plaatfe .
Welk een drift ziet men op de aangezigten der beminnaaren van deeze wonderlyke vliegkunst ? Zy krioelen
als mieren onder elkander , . . . . Maar wat zie ik ? 't water wordc gebraikt als of 't een vaste weg ware ; verfcheiden met paarden befpanne fleeden durven zig op dit
gladde veld begeeven . Met welk eene vrees gaan deeze
moedige rosfen , daar ze de onvastheid van 't Ys gewaar
worden ! De flem van hunnen Meester noodzaakt hen
voort to fnellen ; by wil zynen lust voldoen , al was 'c
ook met gevaar van zyn leeven : zyn drift ontziet gee.
ne ongevallen ; by ylt met geweld, door honderden van
gevleugelde menfchen, om den voorrang boven zynen
mededinger to behouden,
S ! W onderlyke ! Ja onbegrypelyke verandering ! die
my in den Winter een verrukkend gezigt oplevert ; dog
die my tevens van koude doet klappertanden ; des ik my
t'huiswaards begeeve ; om, aan den warnien haard, den
avond genoeglyk door to brengen .
P.
1 1. DEEL . MSENCELw . N O. 14 .
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GEDAGTEN OVER HET LAATST VERLOOPEN JAAR,
EN DEN TYD.
Jlonderdst deel eens Eeuws! ver/londen door den niets ontzienden Tyd 2
E:uwigheid's alleenig eigen, nietig jaar! u zyn wy kwyt .

Zo rrogen wy thans fpreeken nu het jaar 1780 weder
in de E_~uwigheid is neder gezaEt ; zo mogen wy thana
uitroepen, en 'er by voegen

Gy , verloop,'n zult niet keeren ; daze wet flaat wrikloos pal ;
Cy v rzonk in 't onbezefbazre agter 't einde van 't heel-al ;
Daar gy niet zyt na to fpooren
daar go, n denking verderflrekt,
Door een ruimte neoit 4e peilen, met het donkerst floers bedekt .

Nimmer zal dat jaar wdderkeeren ! bet is aan die keten gehegt, welker cone einde in de eeuwigheid rust,
en waar van het Gefchigt-boek ons eenige fcLhakels aantwvrt, fangs welken wy haar op den weg naar die Eeuv, igt .eid , zonder haar zelve to zien , kunnen voegen .
't Is daarom, dat wy van 't jaar 1780 kunnen zeggen
Dat gy xyt geweest, is zeker! zulks getuigen ons de dada,
In uw amtrek voorgevallen, zigtbaar in historiebladn,

En doze aantekeningen zyn het ook alleen, die ons
kunnen doers zeggen , dat het jaar 1780 geweest is . De
Tyd is niets anders dan de affland van twee voorvallen .
Daar het Gefchigt-boek zwygt , is alles duister.
Wy vestigcn onze gedagten vruchtcloos op ecne'Eeuw,
die gecn een eenig denkbeeld heeft nagelaaten ; wier gedenktekenen alien verlooren zyn gegaan ; haare ganfche
ruimte, is voor ons een Nietwezen . Van daar die gaapingen in de Historien ; zelfs in de gewyde Bladeren .
Gebeurtenisfen alleen doen ons een voorbvzynden
T ydkring kunnen ; en als dat be(Iek, 't weik wy gadeflaan, eene mcnigtc daaden aanwyst, dan rust onze geest
op die kenmerken : en 't is dus door de gebeurtenisfen
alleen, dat wy overtuigd kunnen zeggen, die Eeuw, of
dat jaar, is geweest . Het jaar 178o beftond, zulks getuigen de daaden in hot zelve voorgevallen, en aangetekcnd in de Historien .
Daar zy 't meest met zwarte verven leelyk ingetekend flaat,
0rn dat dc aard zo vaak meet lyden door '4 natenr-en zeedlyk kwaad .
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Onwelsrsplaagen, Aardomke-ing,Brand en Moord en Oorlogswoln,
Zag men in die dagen heerfchen, jamm'ren baaren, onheil broddn .
's Hemels blixems baarden vlammen , fchitterden door't ruim der lucht,
Opgevolgd van fchorre donders, zo rampzalig als gedugt!
Zx aare bagels velden 't voedzel, fleegen graar2 en vrucht ter neAr,
Woeste winden floopten kielLn, fpottend , met tegenweer .
Mavors donders ploften neder, vevfden flrand , era land, en oord,
Met bet bloed van hunrelingen, omgekogt tot roof en moord .
l4arde en Zee, met trotfche rnagten, lepers, vlooten, fier geleid,
Overflelpt, en als belaaden, zwoegden van rampzaligheid .

Zulke gebeurtenisfen doer ons bewust zyn, dat 'er
bet Jaar 1780 ecnmaal was ;
cen Jaar, dat ons,
even als de voorigen, fchielyk ontvlooden is ; des wy
Met verwondering uitroepen :
Hoe verbaazend feel en fchigtig wentelt de aardbol om zyn fpil
Hoe voortvaarend, vogelvlugtig, vliegt de Tyd, nooit vliegens flil!

Natuurl}- k is deze uitrocping . De eerfte dag van bet
Jaar 178o, fchynt ons gisteren gewcest to zyn ; en terwyl wy 'er op itaroogen, is de dag van morgen daar .
Met wat fnelheid loopt het menschdom 's leevens langfle loopbaan of !
Pas begonnen, pas geboren, daalt men weder in her graf .

Men kan niet wel anders denken, wanneer wy op den
doorgeloopen tyd rugwaards zien . Een Grysaart van
8o Jaaren is genoodzaakt to zeggen : „ Ben ik thans al
„ aan den rand myns grafs gekomen ? Hoe is het moge„ lyk ! Deze 8o Jaaren zyn my voorby gegaan als eene
„ fchaduw ." En wien is de verloopen tyd geen feha .
duw ?
L tte ik ep de dagen, jaren, eeuwen, die vervloogen zyn,
Mlles is my fchaduwbeeldig, aogenblikkig, louter fchyn .

En dit oogcnblik word niet verlangt, door de to rug
trcd, onzer gedagten, in vroegere Eeuwen ; want,
Sla ik 't oog , van 's aardryks wording tot dit uur tee, op den Tyd ;
leder dag to rug bekeeken is een zelfde lengte wyd ;
t Is een hertred by g?dagten, die my enkel rust vergunt,
By 't herinn,ren van bedryven, voorgevallen op dat punt .
't Is een oogwenk . nu 't verloopen, nu 't voor altoos is voorby,
En, door de Eeuwigheid verzwolgen, 't deel is haarer heerfchappy .

Op foortgelyke gedagten vallen ei enaartig alle wel .
denkende Sterveling;en, by den aanvung van dit Nieuwe
T t 2
Jaar .
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Jaar . Het brengt ons levendig voor den geest , dat de
Tvd vliegende voortfnelt ; dat 'er geen tyd voor
.bun is , of geweest is, die zich der opmerkinge hebben
onttrokken ; en onbewust zyn van die flippen, welken
alleen den tyd tot een deelbaar weezen maaken .
Gy, derhalve , die de voetftappen des Tyds , hoe gering ook, hebt nageoogd, en die dus weet, dat de tyd
beftond ; gy zyt het , die van zyn aanweezen fpreeken
kunt, en die daarom ook zeggen kunt, „ ik heb geleefd ."
Gebruik van den tyd to maaken, is to leeven! Geene
andere bewustheid dan van het he den to hebben, is,
rnorgen niec to weeten , dat men heden beftond . ., . Zou
dit ? Voor wien dan zou de
dit leeven zyn ?
fchoone Sterrenhemel met tintelende toortzen flonkeren? Voor wien dan zouden die groote omwentelingen
in de Zedelyke en Natuurlvke Waereld plaats vinden ?
Voor wien dan zou de Godheid, zo veel orde, zo veel
fchoon , zo veel wysheid , in haare gewrogten hebben
gelegd ? Men kan r_iet wel regt bezeffen, dat wy begaafd zyn met de vermogens van op to merken , to onthouden, en na to denken, zonder 'er uit of t!-- leiden,
dat wy niet leeven, wen wy geen gebruik van die vermogens maaken .
Dit bewyst ons, dat wy gefchaapen zyn, om tc weeten, dat de tyd voor ons be .
ftaat ; dat het opperfte Weezen alles gefchaapen heefc,
om daat door gekend en erkend to worden ; en dat bet
in acht neemen van den tyd een onzer groote pligten
zy .
is het Stervelingen ! en deze pligt rust op alien !
gedenkt dic, en ziet toe.
Het jaar 178o is U weder voorby gefneld, als de fchaduw eener vliegende wolk van voor de fchyf der Zorrne ; en dit Nieuwe Jaar zal U even zo fnel voorby vlieZen . Gedenkt dit ; en geniet het leeven . Bezeft welk
een fchat de tyd zy ; en welk een fchat ge U willens
ontneemen Iaat, als ge van hem geen gebruik inaakc . Bedenkt, dat gy het verlies van have en goed weder kunt
herftellen , maar geen verlies van tyd ! Bedenkt, dat in
de daad to leeven een mensch maakt ; en dat, in de daad
to leeven , gelegen is, in to weeten, dat men was, en
dat men is . .bedenkt, dat gy anders flegts als eene bloem,
na
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na hot genot van de fappen der Aarde, op uw Reel
fterft .
Hoe duister, hoe akelig zyn die Eeuwen, waar vat'
ons Been 66n eenig gedenkteken is toegekomen 1 'c is of
de draad des Tyds daar afgebrooken zy ; of het Heel-al,
in die tydvakken, geen aanweezen gehad hebbe.
Zouden wY oak alzo ons leeven maaken, door niets to
verrigten ;door den tyd niet gade te'flaan? Zouden wy
zo leeven, dat wy, wanneer wy van den dag af, waer
van ons hot eerfte geheugen is bygebleeven, op wilden
klimmen, door ons geheele leeven, tot hot heden ; dat
w y dus niet zouden kunnen opklimmen, dan met hot
overftappen van geheele jaaren . Eens menfchen leevea
is con hand breed : de ragrigjaarige Grysaart heeft, met
de viermaal twintig jaaren, het bcftek zyner vier vinge_
ren, de breedte zyner hand reeds bereikt . . . Intusfchen noemt men dic een hoogen ouderdom ? Maar trekt
van zyn leeven af, de jaaren zyner kindsheid ; die van,
den flaap ; die van zyne ziekte ; die van de vervulling
zyner behoeften, wear in by geen lust hadde, am aaa
den tyd to denken, . . . hoe verkort dit zyn waaren tyd
van leeven! En, egter, dit gaat van aller Stervelingen
leeven af. Zou men dan, daarenboven, nog een ander
edeelte van den dierbaaren tyd zich ontrooven laaten `'
W en gedeelte, dat men bezitten, dat men genieten kan?
en , met welks genot, 's menfchen leeven, evenwel, maar
een hand breed is?
Zou men op Aarde zyn, ea
nie~ weeten, dat men 'er op was! 'er op zyn ,zonder 'er
zo veel bewustheid van ce hebben , als men 'er van verkrygen kan? zonder zich zelven, de Natuur, en haaren Voortbrenger, ten minaen eenigzins to kennen? Dic
kan - dit moot niet zyn! Wel dan . --Laat ons
gedenken, dat 'er tyd was voor ons ;
dat'er tyd
was met ons ; en dat 'er nog tyd is . Laat ons aan het
fncl verloop des tyds, door her vervloogen jaar, gedag_
tig zyn ; en opmerken , dac dit Nieuwe Jaar, met alien,
die nog ftaan to volgen, even zo fnel als hot oude,
voorbv zullen vliegen ; en dat wy eindelyk, hoe ernftig wy ook molten nagaan, dat 'er tyd geweest is, veel.
ligt egter nog aan hot graf zullen zyn, eer wy 'er OM
denken .
J. V. P.
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AMYN BEER!

~ct is a bekend , dat ik uitgezonden wierd , door de Beftuurders
van den Artzenytuin to Ainferdam en eenige andere aanzienlyke Heeren dies Stad, eerst na de Kaap de Goede Hoope, van
daar na Yapan, am de Natuurlyke Historie deezer Landen na to
fpooren, van daar Zaaden en leevende nog o,,bekende Planten
over to zenden, tot volmaaking hunner Plantverzameling in
R olland . To eerstgemelder plaatze onthield ik my elrie jaaren,
en hadt hot geluk om verfcheide nieuwe foorten van Dieren en
Planten to outdekken en to befchryven .
In den Jaare 1775, zeilde ik van daanna Batavia, en, naa eeti
kort vertoeven to d,er Stede, ging ik aan boord van bet Hollands
Schip, genaamd Stavenissfe, beft_md na 7epan , benevens hot
Schip Blyenburg . Op den 21 Juny ve trokken Wy,, zeilden Puln
Sapatoo en de kust van China you by, als merle bet )Eland Formafa. Op den 13 Augustus ontdekten wy de yapanfche kust, en
kwamen den volgen,len clog op de hougte der Haven Nagafacci,
de eenigite in 't geheele Ryk, waar vreemde Schepen mug ; n
ankeren .
Gedaurende on zen overtocht hadden wy verfcheide harde f}ormen, in een derzelven moest bet Schip Blyenburg , aan de masten
xe_doos gewusssden, ons verlaaten, en Revende, (gelyk wy nader .
hand vernamen,) to rug na Canton, oar bet noodige to herftelien .
Wy zeilden de Haven van Nagafacci in met opgeheezen en waai .
jende Vlaggen, gioetten de Papenbrug, de Wait des Keizers en
der Keizerinne, en dc Stad zelve . Middelkrwyle kwamen aan ons
boord, twee Over-Banfofes, verfcheide Tolken, en mindere Bedienden, en eenige lieden, tot de Factory der Holland even behoorende . De geine,de Over-Ranfofes f aan eenigzins gelyk met de
Mandarynen in China.
Op 't Scheepsdek is eene plaats voor hun
gereed gewaakt ; en eeni ;en hunner, (want zy verwisfelen menigmaalen,) moeten 'er by tegcnwoordig weezen, als 'er jets uit bet
Schip gelost of gelaaden evordt . Zy onderzoeken alles , goe deren
en yolk, geeven paspoorten aan de zodanigen, die na Land gaan ,
en zenden alle dagen berigt van 't geen er aan boord voorvalt,
aan den Bevelhebber van Nagafacci .
De oplettenheid en Iiauwkeurigheid, met welke deeze Heeren de
be-
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bevelett door bet Keizerlyk Hof, in den Jaare 1775 uitgegeeven',
volvoeren, is verhaalenswaardig . De min(te dingen,weike van hoord
gaan worden op hot ftiptst hekeeken : en als zy in de boot gedan
worden, en als zy aan de wal kon :en : dit gefchi,.dt ook ten opzigte
van de goede en, welke men inlaaut .
Dc bedden fnydt men open , en onderzoekt zclfs de vederen : do
kistezr worden niet alleen geledigd, m ,ar inen gaat ook de planken
na war van ze gemaakt zyn, op dat 'er nets in verholen moge
weezen . Potren met ingelegd good en Boter, worden met con
yzeien ftaaf omgeroerd . Ooze Kaazen onderg!ngen een nog rauwer onderzoek, in 't midden van e'k werd een groot gat geftoo-ken, en met een mes flak men alle zyden in allerlei rig,ingen ; de
l+;yeren zelfs waren nietvry v_in verdenking, veeien brsken zy in
flukken, ten einde 'er gecne verbodene goederen in mogren fchuilen,
Wy zelven, van den meesten tot den m~nften , moesten ons
bet zelfde agterdogtig onderzoek getrc osten , wanneer wy van
board gingen of or aan kwarnen . De bezigtiger ftr,~ek eerst de
hand over onze ruggen, vervolgens bet: stte by de zyden, den
bulk, on de, dyen . 't Was bykans volftrekt onmogelyk lets to
verbergen .
Voo; heen waren zy min ftrikt in dit onder_
rock, bet floofd der Faetoiy en de Scheepskapitein, blteven 'er
geheel van verfchoond . Van dit voorregt bedienden zy zich meerterlyk , elk hunner deeds een ruimen mantel om, in welken groo .
'{e zakken warers, om veiboode waaren in to bergen ; en zy gingen meestentyds driemaal op een dag been en weder .
Misbruiken van deeze natuur verbitterde de 7apanfche Regee
ring dermaate, dat dezelve befloot bier np nieuwe fchikkingen to
tnaaken . Eenigea tyd tang hadden zy bevonden, dat, hoe meer
behendigheids zy aanwendden om de fireeken der Lurapeaanen te
ontdekken, zy nog moor listen bedagten om bun to h!inddoeken :
eindelyk, nogthans, hebben zy, naa herhaalde proeven, her zo
verre geb'ragt, dac hot bykans, zo niet volftrekt, onmogelyk geworden is, lets cc fiuiifen .
De kleur der Yapanners is in 't algemeen geelagtig, fchoon
eenige weinigen, en de Vrouwen in 't algemeen , blank zyn .
Hunnc nauwe oogen en bongo wenkhrauwen, hebben veel gelykheids met die der Chineeren en Tartasren . Hunne neuzen ,
fchoon niet plat, zyn korter en dikker dan de ooze . Hun hair
is incest altoes zwart ; en zulk cone gelykheid van Mode hccrscht
'er in 't gebeele Ryk , dat de opfchik des hoofds van den Keizer tot den Boer dezelfde is . De wyze van hot hoofdhair to
fchikken is zonderling : bet middelfte gedeelte hunner hoofden,
van bet voorhoofd af, is, vry veire agterwaards, kaal gefchooren ; bet hair rondfom de flaapen des hoofds , en in den nek, is
opgeftreeken, en boven op den kruin in een boschje van omtrent een vinger lang by een gebonden : dit hairbogchje, is om .
worden met een witteu draad, en een weinig agtetwaards getrokken.
T t 4
Do
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De Vrouwen behouden al haar hair, en 't zelve zamenvoegende op den kruin des hoofds, rollen zy her tot een trees,
en maaken her met fpelden vast, waar aan cieraaden hargen :
de zyden zetten zy in dier voegen uic, dat ze kleine vlerken
gelyken ; agter deeze fteeken zy een kam.
Artfen en Priesters maaken alleen eene uitzondering op de
algemeene Mode : zy fcheeren bet hoofd geheel kaal, en zyn
hier door van de rest des yolks onderfcheidev .
De gedaan{e der Kleederen is ook dezelfde gebeeven, van do
hooglte oudheid af. Zy beftaan uit een of meer loshangende tabbaarden, em den middel met cen gordel vastgebonden . De Vrouwen draagen ze langer dan de Mannen, en op den grond fleepende . In glen zomer zyn ze zeer dun ; doch in den winter gevoerd
met zyden of katoenen warren .
Lieden van rang hebben ze van Zyde ; de laagere rangen van
Ifatoen . De Vrouwen draagen doorgaans een grooter aantal dan
de Manner, en uok zwieriger, dikwyls met gouden of zilveren
bloemen in de ftofFe geweeven .
Deeze tabbaarden zyn duo gaans open op de borst ; de mouwen
zyn zeer wyd, doch voor een gedeelte, voor op de band, indiervoege gefchikt, dat zy 'er eene foort van zakken van tnaaken,
war in zy gemaklyk de handen kunnen fteeken, en ook veeltyds
papieren en andere ligte dingen bergen. Mannen van aanzien
onderfcheiden zich van de I iagere rangen, door een kort rokje
van eene dunne zwarte ftof, 't welk zy over hunne tabhaarden
draagcn, en lange broeken, open aan de zyden, doch heneden
vastgenaayd, zo dat hoc hembd daar in geborgen worde . Eenige
bedieneu zich van onderbroeken ; doch alien bebben zy de beenen
bloot . Zy gebruiken voetzoolen van ftroo, aan hunne voeten
vast, door een boog over de krop van den voet been gaande, en
eene koorde loopende tusfchen den grooten toon en den naastvolgenden,welke bet vooreinde aan den boog hegt . In den winter
hebben zy linnen voetfchoeizels, en in regenagtig of flegt weer
houten fchoenen .
Nimmer dekken zy hunne hoofden dan op reis ; wanneer zy
eon kegelvormigen kap van ftroo draagen : op andere tyden dekken zy zich tegen her fteeken der zonne en den regen, door waaijets of zounefchermen .
In bun gordels aeeken zy bun Zabel, Waaijer, en Tabakspyp :
den Zabel altoos aan do flinkerzyde, en, ftrydig, met ha gebruik der Europeaanen, met her gevest na beneden . Die openbaare Ampren bekleeden draagen 'er twee, den eenen veel langer
dan den andeien .
Hunne huizen zyn gebouwd met regtovereiudftaande posten ,
met Bamboo belegd, van buiten en binnen gepleisterd, en wit
gemaakt. Doorgaans zyn ze twee verdiepingen hoog ; doch de
bovenfte verdieping is laag, en wordt zelden bewoond : de daken
zyn gedekt meet cene foort van pannen,breed,doch net,gemaaktDe
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De vloer is twee voeten boven den grond verheven, en hef'aat
uit planken ; over deez..eleggen matten, die dubbel zyn{,engevuld
met ftron, twee of drie duimen dik . Het geheele Huis hefaat
uit t:en groot vertrek ; doch kan, nair welgevallen, in verfcheide
kleinder afgedeeld worden, door houten raamen, met gefchilderd
papier bekleed, vactgezet in holligheden , tot dat einde in do
vloer en de zoldering gemaakt . De Ventters zyn desgelyks houtetr raamen, in vierkanten afgedeeld, beplakt met dun wit papier,
dooifchynend genoeg om eenigermaate aan het zelfde oogaierk als
ons glas to beantwoorden .
Geen huisraad ziet men in butane vertrekken : zy hebben (toe_
len, tafels, zit- noch regtbanken, of zelfs hedden. Hunne gewoonte is plat neder to zitten op de matten , die altoos zagt en
zindelyk zyn. De fpys wordt opgedischt op eon laag bankje,
maar weln g duimen boven den grand, en ilegts cen fchotel teffens . Spiegels hebben zy, doch hangen ze nooit in huis op als
een cieraad ; ze zyn verveardigd uit een mengzel van metaal, on
zy hedienen 'er zich alleen van by hun toilet .
Niettegenftaande de ftrengheid der Winterfaifoenen, welke
hun noodzaaken hunne huizen to verwarmen van de Maani November tot Maart, hebben zy vuurplaatzen noch kachels ; in fted!e
bier van gebruiken zy groote koperen potten, op pooten ; deeze
zyn van hinnen met leem beftreeken en tot zekere diepte met
asch gevuld, bier op ftooken zy houtskool, welke zodanigerwyae
fchynt toebereid to weezen, dat de damp met Been bet minfte gevaar van bedwelming vergezeld gaat .
Waarfchynlyk hebben de Portugeezen bet
van Tabak
Cent in Iapan in zwang gebragt ; dan, wat Tier
Tier van ook moge
weezen, zy hedienen 'er zich van op eene zeer fpaarzaame wyze, fchoon beide de Sexen, oud en jong, rooken, en den rook
door de neusgaten uithlaazen . Het eerst, 't geen zy eenen
Vreemdeling , by zyne intrede in huis , aanhieden, is, Thee en
Tabak . Hunne pypen hebben mondftukken, de ketels zyn van
geel of wit koper . De holte van den kop is zo klein, dat dezelve nauwlyks een gemeene erwt kan bergen . De Tabak is
zo fyn als hair gekorven , en in kleine balletjes als pillen gerold
om ze in lien kleinen kop to fteeken : deeze balletjes, die flegts
eenige weinige zuigen kunnen aanblyven, moeten dikwyls vernieuwd worden . Beide de Sexen gebruiken waijers, en zy hebben ze altoos zo binnen als huitens huis by zich .
Het Volk is uit den aart zindelyk, elk huis heeft een bad,waar
bet Gezin dagelyks ingaat .
Zelden ontmoet men iemand, of by heeft op de mouwen en den
rug een merk gedrukt van dezclfde kleur als hot patroon : men
Isar in bet inaaken witte plaatzen ten then einde open .
Gehoorzaamheid aae de Ouders, en oncierdaanigheid aan de
Overheden kenmerktekenen dit Vo!k . 't Is aangenaam to zien
met welk een eerhied de mindereo van rang de aanzienlyker bejegenen . Ontmoeten zy bun op weg, zy ftaan ftil tot zy voorbyge .
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gezaan zyn ; ontmoeten zy hun in hull, zy blyven op eenen at'.
Hot groeten en 't verStand : bet hoofd n- ; den grond buigende
kceren met hun Gelyken gaat met veel beleefdheids en heuschheids
toe : bier aan worden de Kin deren, door hot voorbeeld hunner
Ouderen, van vroe' of geweod .
Dc ftrafwetten der Tatanneran zyn zeer ftreng ; doch warden
zeldzaam a,:ngeiaan . Misfchieu is 'er geen Land, waatin men
minder misdryven tcgen de Maitfchappy pleegt .
Hot gebrui,~ der Naamen verfchilt by de 7apanners van dat van
alle an ere Volken . Van den Geflachtnaam bedient men zich nimmer dan in hot tekenen van ftaatlyke Verbintenislen en de byzondere Naamen, met welke men byzond_re perfoonen in de
verkeering onderfcheidt, veranderen naar den ouderdom of ftand
de,, Perfoons : mdiervoege, dat dezelfde perfoon, in zyn leeven,
Taeikend is by vyf of zes on'erfcheide naamen .
Zy rekenen h ; :nnen ouderdom by geheele jaaren, hot niet in
aanmertking neenende of zy in 'c begin of op t elude van t jaar
gcbooren zyn ; zo dat een Kind gezegd wor't een jaar oud to
weezen op den nieuwjaarsdag naa deszelfs geboorte, fchoon hot
dan maar weinige dagen in de wereld geweest hebbe .
Koophandel en Handwerken bloeijen in 7'apan, fchoon, dewyl
dit Volk weinig behoefren heeft, niet in die uirgeftrektheid als in
Den Landbouw verftaan zy zo wel, dat zelfs de
Europa .
toppen der Bergen bebouwd zyn . Zy handelen met geen Vreemdelirigen dan met de Hollanders en Chineezen, en in bei :ie de gevalleu met Compagnien van bevoorregte Kooplieden . De Hollanders voeren 'er Koper en onbereide Kampher uit ; waar voor zy
Zuiker, Kruidnagelen, Japanhout, Yvoor, Thin, Load, Schildpad, Chitzen, en dergelyke goederen leveren . Naardemaal de
Hollanders, in j'apan, geene uitgaande noch inkomende lasten betaalen, zenden zy 's jaallyks aan bet Hof con gefchenk van La .
kens, Ch,tzen , Katoenen en Snaistelyen .
.t : _ , ow den Afgezant, met deeze Gefchenken,
11 1 ., 1 ],
to .1 : L1STI- cop ?, , ie reis na Yeddo, de Hoofdftad van dit groote Ryk, op eenen verbaazenden afftand van Nagafacci gelegen,
deeze reis mogen flegts drie Europeaanen doen, op 't winst van
twee honderd 7apanners vergezeld .
Wy verlieten ons klein Eiland Dezima en de Stad Nagafacci op
den 4 van Maart 1776, en reisden door Cocota na Sirnonofeki,
waar wy den 12 aankwamen, en eon fchip voor ous greed vonden : wy ging , n aan board, en zeilden de Must langs tot Fioga .
Van daar trokken wy to land na Ofacca, con der voornaamfte
Tdandeliteden van hot Ryk . Op deeze plaats bleeven ivy den 8
en y April, en kwamen den ro to Miaco, de verblyfplaats van
den Diari of Kerklyken Keizer . Hier vertoefden wy mede twce
dagen ; doch vervolgens vervorderden ivy onzen weg na 7eddo,
welke Sta I wy den i May berei'kten .
Wy werden door mannen gedraagen, is cene foort van Draag
ft®e-
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geheeten , die overdekt en met vertferert
voorzien waren . De gefchenken en onze voorraad tot de refs,
droegen de Y'apanners o .a hunne fchouders nitgenomen cenige
weinige -irtykels, die men op lastpaarden gelaaden hadt . De J panfche Officieren verzorgden ons van alles, zo dat onze refs
geenzins moeilyk viel .
Op den 8 May wer den wy ter gehoor toegelaaten by den Cubo,
of Wereldlyken Keizer, in tegenwoordigheid van den vermoedelyken Throon erfgenaam , en van twaalf Raadsheet en ; den volgenden
dag by de Kerklyke Befluurders, de Ov erfien der Stad en andere
hooge Amptenaaren. Op den 23 had ten wy ons affc eidsgehoor .
Wy verlieten Yeddo op den 26 May, en kw men den I van
Juny to Miaco . Hier fpraken wy's Keizers Ondeikoning, then
wy de gefchenken ove leverden ; de c yl bet ons ni ::t vergund
werd den Diari , of Kerklyken Keizer , to zien . Op den 11 verkreegen wy vryheid om in de Stad to wandelen
le 'I'empels en
de voornaatnffe GJbouwen to bezigtigen . 's Avonis zetten wy
ooze reis voort na Ofacca, welke Stad wy op de , I3 nede bezagen, en onder anderen . Tempels-, Theaters, en verle fchoone Gebouwen : bovenal de werkplaats, waar nien hot Koper fmelt, de
eenigffe in t geheele Ryk .
Op den 1¢ hadden wy gehoor by de Beftuurders deezer Stad :
waarop wy onze reis na Fiogo weder aauvingen : hie, gingen wyals
vootheen fcheep : op den 18 voei,-n wy na Simonofeki : op den 23
bereikten wy Cocota ; en lieten ons in draagffoelen voeren na Naget, etcci . Men bragt ons op den laatifen d4 van Juny op ons klei_
ne Eiland Dezima ; onze geheele leis hadt hondexd en achttien
dagen geduurd .
DC WIND IN DEN HOED.
„ `Taderlief, hoe k'omt het, (fat myn kleine Vlieger zo hoog i , t
„
de lucht kan opvliegen ? En ik kan , fpringende , flegts een
• weinig van den grand kornen ."
„ Jantje , zei de Vader,"
(de man was van eenen wuften aart
by kleedde zig leer
zwierig) „ dat doet de wind ; - en uw vliegertje gaat daardoor
• ligt in de hoogte, want het is Diet zo zwaar als gy, myn kindl
• ook kan 'or de wind beter onder komen ." ---- Hot jongskert
:sheen voldaan .
-,, Maar, Papa ; ik herinner my, (fat pister
• uw hoed in de hoogte vloog, toen wy buiten wandelden ;
• is die dan ook zo ligt ?
of was 'et onder uw hoed ook
• wind? "
De Vader dagt meer dan by zeide, en weet
l:et de rukwinden .
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MENGELTAERK,

TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

ONDERZOEK OF DE VEELVI7LDIGHEII) VAN BOEEEN, EN
DE AANWAS VAN KENNIS , BEVORDERLYK ZYN TOT
GODSVRUGT EN LIEFDE TOT HET ALGEMEENE WELWEEZEN ?

's

(Uit bet Engelsch.)

enschdoms denkbeelden , en gevolglyk hunne kundigheden, zyn, in den woes ten en onbefchaafden
ftaat , binnen zeer enge perken omfchreeven . Hunne
aandagt fchynt geheel of voornaamlyk bezig in bet verkrygen van leevensonderhoud, in zich to befchutten en
to befcherfnen tegen de ongenade der Jaarfaizoenen en
Weersveranderingea, tegen den openbaaren vyand, te=
gen den honger, en verfcheurende woede der roofdieren .
l3eeze laatfte trek van bun afheeldzel hangt of van de
lugtftreek, en landsgefleltenisfe, welke zy bewoonen .
Wy leeren uit de Hedendaagfche Reisbefchryvers, dat
de Ondeugden van ons Geflacht, in then ftaat, zyn
eene verregaande veinzery, eels onverzoenlyke wraak,
eene geen gena betoonende wreedheid, eene verbaazende
werkloosheid, en gulzigheid in 't eeten, als zy overvloed
van fpyzen hcbben . Hunne Deugden leveren een treffend tegrenbeeld op ; eene geestdryvende gehegtheid aan
hun Scam of Gemeenfchap, onverfchrokkenheid in gevaarcn , en hardvogtigheid in rampen, gepaard met de
tederfte verknogtheid aan hunne Ouders, Kinderen en
Bloedverwanten .
Wanneer de noodzaaklykheid bet
eischt , wanneer zy opgewekt worden, door bet vooruitzigt van honger, of gevaar, of zelf wanneer de enWe drift van rustloosheid hun tot vyandlykheid of
llachting aandryft, fchynen zy zo verre verheeven boven de verlokzelen tot luiheid en zinnelyken lust, als
zy voorheen aan deeze laage en dierlyke neigingen zich
verflaafd en daar door vernedcrd vertoonden . Zeer on1 1 . DEEL . MENGELW . N O . IS .
V®1.
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volkomene denkbeelden hebbende, van Eigendotn en Ondergefchiktheld, waardeeren zy elk eert , enkel naar
maate zyner perfoonlyke hoedanighcden en deugden : de
misdaaden en laagheden van onregt , knevelaary , hoogmoed, bedrog en misleiding, zyn by hun onbekend of
vcragt .
Ten opzigte van de Godheid en den Godsdienst, zyn
hunne gevoelens ruw en onredelyk . Onkundig van de
algemeene Wetten der Natuure, volgens welke het
Heelal betuurd wordt, is hun Godsdienst het gevolg
van onkunde, vrees en fchiik : to deezer oorzaake
fchryven zy ieder ongewoon en buitengemeen verfchynzel der natuure, eene zon . of maan-verduistering , een
ftorm , een hongersnood, een pest , een watervloed,
een aardbeeving, toc, aan de working en kwaadaartigheld een hooger Wcezen . Uit deezen hoofde zyn zy
onderhevig aan ongegronde en fchielyk opkomende vreeze, en laaten zich, in de gewigtigile gevallen en overleggingen, befluuren door tekens, door gelukki~e en ongelukkige dagen, en een geheele lyst van dwaas . en ongerymdheden, waar aan 's Menfchen geest, in ayne zwakcn kindsheid zich fchuldig maakt (*) .
Zodanig is hot afbeeldzel des Menschlyken. Geflachts
in deszclfs woesten en onbefchaafden flag . De vastttelling des Eigendoms, de opkomst en voortgang der Kunllen en Weetenfehappen, opent een nieuw en mm vernederend tooneel . Terwyl eene gemaatigde en billyke
verdeeling van het eerfle p'.aats grypt, en de laatstgemelde van het verfchaffen der voegelyke geryflykheden,
nict overgeflaagen zyn tot eene verwyfde verfvning,
fchynen de Mcnfchen zich In de gunfligtle omftandighe .
den , voor deugd en geluk, geplaa -tst to vinden . Hunne
poogingen zyn niet ]anger, geluk de fchitteringen des
blixems , toevallig en oogenbliklyk, maar gaan trapswyze voort, ingerigt tot bet bereiken van ceni g afgelegen
bepaald cindoogrnerk . 1)e Mensch heeft zyne hebbelykheden van onafgebrookip werkzaarnheid en vlytbetoon
ge .
[ *) Wil de Leezer de meeste trekken van dit Afbeeldzel
r et voorbeelden geftaafd zien, by flaa het Tweede Deel op van
RORFR SOWS Gefchiedenis van America : deeze Wysgeerige Gefchiedfchryver zal hens voldocning veifchaffen .j
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gekreegcn , en gceft den voorrang aan de middelen van
beftaa n in 'c zweet zyns aanfchyns, of door het infpannen zyner zielsvermogens gewonnen , boven hoc behaa .len van roof, in het betwisten van con wood of meir
verkreegen . Zyne zorg, voor byzonderen Eigendom,
doet hen de aandagt op het algemeen belang niet uit
hoc ooge verliezen : 'er heeft een onderfcheid van Rang
plaats, niet geheel en al ;cgrond op geboorte en middelen , rnaar op de hoedanigheden des verftands, of dedeugden van het hart . Men vormt zich rechcmaatiger en
waardiger begrippen van de Go :iheid, en denkbeelden
van eerie toekomende Mooning - de ftraf van aangedaane
beledigingen, van buitenfpoorigheden, van misdryven,
wordt byzondcre perfooncn uit dc handen genomen, en
in die der Ovcrheidsperhonen vertrouwd : ondeugd, en
zcdeloosheid, hrygt een breidel, door de vrees voor berisping en fchande : uitfpoorigheid , in zinnelyk genoc,
wykt voor maatigheid, en zelfs grypt 'er acne heilzaame
onthouding in bet gebruik van verfcheidenerlei foorten
van voedzel plaats .
Maar , gelyk de fterktc der manbaare Jaarea , het beste tydperk van elk Mensch, welhaast ten, cinde fpoed,
zo houdt deeze gelukkige ftaat der Maatfchappye niec
lang ftand . Verfcheide oorzaaken werken hier toe mede ;
traagheid, buitcnfpoorigheid , gierigheid , verbintenis,
eerzugt : de eii;endotn houdt niec lang then eenpaarigen
voet ; maar neemt allengskens zulk cen keer, dat dezelve in weinigen huisvesce ; byzondere plekken gronds,
ten koste van de vrugtbaarheid der Landfchappen, verr~yke : de Kunftcn ga :n van hoc nutte over tot bet verfynende ; de vermogenden worden trots, de armen laag_
geestig ; hot beftuur der zaaken maatigt zich geboorte
en r~Tkdom aan, fchoon nict onderftcund door viyt, ver~lienften en bekwaamheden : de aandagt van het groote
lichaam des yolks bepaalt zich tot de zorg voor byzonderen eigendom . Overvloed, het genot van 't louter
noodzaaklvke, en fchrciendc behoefte, fchynen de drie
voornaatrfte onderfcheidingen, waar toe liec Menschdoal
vervallcn en verlaagd is .
Laat on-,, naa dit vlugtig befchouwen van de lotgevallen des Menschdoms, eenige fchrceden to rug gaan .
Dewyl de Menfchen zich gedrongen voelen, om huune
aandccningen en gemoedsbeweegingell flit to drulcken,
V v 2
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lang voor dat zy het in de gedagten neemen om hunne
gevoelens in orde to fchikken, of fl :elzels van weetenichappen to vormen ; uit eene verzameling van blyken
en genomene proeven, vinden wy, dat, var, hand tot hand
overgereikte, vertelzels de Zangen des Krygshelds of des
Bards, de eerfte foort van opftellen uitmaaken . Zy zyn
tot ons gekomen, eene vry hooge maate van volkomenheid bcreikt hebbende, zints het eerfte aanblikkeren der
befchaafdheid . De on twerpcn zv n de eerlte en (terkfte aandoeningen en gemoedsbewcegingen . Liefde en alle haare
lotverwisfelingcn van hoop, -rceze, vertrouwen,hooploosheid ; Oorlog, met alle de vervocringen van verknogtheid aan eigen Stain en Gemeenfchap ; tegenkanting en
wrack omtrcnt nahuurige en mededingende Staaten, uitbundig vreugdbetoon , zegepraal, fmertt;etui ing over nederiaage, het vermelden van dappere daaden, het voldoen
van wraake, en het verfmaaden van den vyand .
Met den voortgang der Letteren en der Befchaafdheid
kwam het ftaatig Heldendicht to voorfchyn ; en het
Treur-, Bly-, en Klugtfpel tradt ten tooneele . Overeenkomftig met deeze waarneeming, ontdekken wy, dat,
by alle Volken van Europa, de Dichters, die wy met zo
veel vermaaks en deelneemings leezen, de Schryvers
voorgingen, die ons in de Zedekunde, de Wysbegeerte
en de Gefchiedenis, onderwyzen . De laatstgemeldc Wee .
tenfebappen worden niet met eenen gelukkigen uitflag
beoefend, voor dat de Maatfchappy haare hoogfte toppunt van befchaafdheid hereikt hebbe, en in zekeren
zin tot haaren val neigt . Als dan zetten zich Perfoo.
ncn van eenen onderzoeklievenden en yverigen aart, die
zich, door een zamenloop van verfcheide oorzaaken,
van het beleid der openbaare zaaken uitgeflooten vinden, om roem en vermaardheid to verwerv en , door het
hunne toe to brengen, tot het onderwvs en de verlustiging der ledigen, der ryken en der weelderigen . Dan
worden de Boeken vermenigvuldigd, de Kundigheden
uitgebreid, de Maatfchappy ontvangt onderwys en ver .
lichting . Het waare ftelzel des Heelals wordt ontdekt,
de ondcrfcheide Regeeringsvormen en Godsdienstftelzels
worden onderzogt, de zeden , gewoonten, en de gevoelens van verfchillende Landaarten opgehaald, de ryke
bronnen der Natuurlvke Historie en de Geneeskunde be.
zogt, de Regten des' Oorlogs en des Vredes verzameld

en
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en in orde gefchikt, de Pligten aangedrongen, met beweegredenen van verbincenis en belang : da idea van Va.
derlandliefdc, van onbaarzoekenheid, van dapperheid,
van ftandvastigheid, van edelmoedigheid, ons ter navolginge voorgefteld, en met alle de hulpmiddelen der welzeggenskunst aanaepreezen .
Maar wat is de vrugt van de edelfte poogingen des
Vernufcs en der Kennisfe ? W y worden geleerd de cooBEID to eerbieden en to aanbidden, in haar beftuur der
wereld volgens algemeene wetten ; doch wv leezen des .
,gelyles met fchrik bet verhaal van de deerlyke gevolgen
van aardbeevingen, van vuurbraakende bergen , van pest,
van hongersnood, en de veelvuldige zielcten, die 't
menschlyk lichaam aanvallen , pynigen en afmatren .
Wy zien den Mensch menigvoud bloot ge(teld aan de
woede der hoofdftoffen , lugt , water en vuur ; verhrand,
verdronken, bevroozen : onder den eencn wereldriem
kwynende door gebrek aan gevoel, onder ecuen anderen, zwak haastig, en wellustig, door eene overmaate
van aandoenlykheid : onder de gemaatigde lugtftreeke alteen gemaatigd en redelyk . Bvkans overal elders zyn
ze verflaafd aan dwingelanden, wellustige oppervorften,
aan eene foort van wilde Dieren in menfchen gedaante ;
hurl rust, hun genot, hun eigendom, bun leeven, worden opgeofferd ter voldoening van grilligheid, kwaadaartigheid , wraake, verdrietlykheid, en de verderflyke
ftaatzugt van dwaazen of fchurken . Van bier zyn zommigen, ziet daar de vrugt der verfynde kundighcdenI
in de krankhoofdigheid van waan en van eene lasterende
Wysbegeerte, tot de Godloosheid vervallen, en Le beweeren, dat de foort alleen, en niet elk hoofd voor
hoofd, bet voorwerp is van de aandagt en zorge der
Voorzienigheid.
Laat ons, naa dit alles, eens wat byzonderder naagaan, wat ons de Gefchiedkunde leeraare, ten aanziene
van den voortgang der Letteren, des Staatshc(tuurs, en
den Godsdienst .
Eer alle de voorwerpen van Weetenfchap en Letterkunde, in zekere maate, uitgeput zyn, en elke post van
eere in 't Gemeenebest der Lettercn bekleed is , zyn de
Schryvers to vrede met de aging , verworven door bet
ontdekken en ophelderen van nuttige en algemeene
waarheden. Maar, naa dat bet gezond verftand, fchranV v 3
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der oordeel, gepaard met de bevalligheden der wei preekenheid, elk onderwerp, 't geen do algcrncene opmerking verdicnt, naagegaan en opgecierd hebben, zullen
zy, die na den room van eigen vinding, vernuft, en
gefleepen oordeel dingen, overal ontebovenkomeiyke be.
letzels en hinderpaalen oncmoeten, oin hunne wenfchen
vervuld to krygcn . Het natuurlyke en verheevene ih
de Dichtkunst, hot rechte en redelyke in de zede- en
natuuri<unde , bet ecnvoudige en hot waare in de Gofchied- en Letter .unde, grypt reeds fte .le . Hoe bezwaarlyk valt hot in bet ftryd perk to treeden , met
mannen van gevestigde agting, in de onderfchcide takken der Weetenfchappen ?
Van bier de noodzaaklykheid om nicuwigheden to bedenken, 't zy in de
vinding, 't zv in do wyze van voordraagen . Dus zien
'wy, hoe in Griekenland, wanneer alles redelyker in de
zedekunde en Godgeleerdheid, door SOCRATES, of diens
Voorgangeren, ontdekt, door XENOPHON verfraaid, en
door PLATO uitgebreid was , de ongerymdfle en god .
loosie befpiegelingen ter baane brcngen , door eenen
DIOGENES, PYRRHO, PROTAGORAS en EPICURUS .
't Zeif
de is gebeurd in 't hedcndaagsch Italic, 't zelfde ver ..
fchynzcl doet zich thans op in Frankryk en Engeland,
en wy weeten hoe onder ons do heerlyke Schriften van
eenen LOCKS en zyner Aanhangeren , die van ectlen
Lord BOLINGBROKCE, met de zynen voorgingen .
Ui,t die eigen lie oorzaake, worden de keurige en natuurlyke Schryvers van elk Land gevolgd, door de
liefhebbers van eon verkeerden fmaak, en bet wonder .
fpreukige . Dus hebben zelfs een TACITUS, de PLINIUS_
sEN, cen SENECA, een LITCANUS, en een MARTIALIS,
daar zy geen leans zagcn , om dicn cenvoudigen en
.fchoonen fl :yl, welken wy met zo veel gcnoenen l(
CICERO,
LIVIITS,
VIRGILIUS,
IIORA'IIUS,
CA'f'UI
in
:e-Zen,
LUS , to trefen , of dien Never willende to boven ffrce .
ven, hot noodi gea ;t, ten einde zy, aan hunne wcrken, bet inneemcnd fchoon der nieuwigheid Inogteri
byzetten, cen anderen fchryftrant in to vocren , waar
in zy zich bevlytigcn op cone geniaakte korthcid en
gezogte bevalligheid van uitdrukkingen, of cone valfche likkering van fraaije gedagten aannamen, in ftcde
van bet cenvoudige, fchoone en juiste, in taal- en deck_
wyze.
Van bier heeft men desgelyks, wanneer
de
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de nutheid der Weetenfchappcn, tot eene zekere maate
lbeweezen en erkend was, door de beste Schryveren, of
wy eene getrouwe en onpartvdige gefc'hieders van eenig
byzonder land onrvangen hadden , nieuwe itdlzels in de
Wysbegeerte , Letter. en Gefchicdkunde :r, Clieed , en
het gcmeen opgedrongen , de kundigheden gefchandvlekt,
de zedelykheid ondernwn .i , de best zefchaafdfte en nuttigfte gebeurtenisfe der ou , ie Gefchieiikunde in twyfel
getrokken, of helachlyk gcamaakt. Men n oest wat nieuws
opleueren, hoe verderflyk het gevolg ook mogc weezen ;
men moesc de Menfchen diets maaken, dat diepe onweeterheid den voorrang verdicnde van nutte en bepaalde
kundigheid , dat de wilde ftaat des Mcnschdoms den
befchaafdcn verre overtreft, dat de zugt tot vermaak
de liefde tot do deugd to boven gait, en dat de regten
der Volken niet oorfpronglyk en onvervreemdbaar, maar
de oproerige bomagtigingen zyn van list of geweld . --flier aan moet toegefchreeven worden de menigte van
Boeken, en de greetige leeszugt ; de welmeenende en
edelmoedige poogingen , de welberedeneerde en bevallig
gefehreeven werken van eenen LA BRUYERE, NICOLS,
WOLASTON, CLARItE, RICHARDSON, worden verdrongen,
en nutloos gemaakt door ongodsdienftige befpiegelcnde
ftelzets, door onku-.fche Romans, en zedebedervende
Schriften deezer Eeuwe. In deezer voege worden de
Boeken, op eene heillooze wyze, vermenigvuldigd, dus
ooze zedelyke begrippen ontworteld en bedorven, en
ooze fmaak verbasterd : en eene kunst , die, in de hand
der braaven en deugdzaamen, ten middel ftrekt om on .e
natuur to verheffen en to veredelen, dient, tdr hand gt3nomen, door broodfchryvers, ydele fnorkers, en aan
hunne lusten overgegeevene menfchen, om die to vetlaagen , to bederven , to verflaaven .
War bet Scaatsbeftuur betreft, wanneer liedcn, met
den geest der waarneeminge en des oordeels begaafd,
de gefchiedenis der Volken doorbladeren , in de verfchillende tydperken van barbaaisheid, btfchaafdheid,
en verfyning, welke zyn de bedenkingen, die by ,hdn
moeten opkoiuen , welke de gevolgen , die zy moeten
trekken? Dat 'er eene natuurlvkc en trapswyze voortgang plaats hebbe in de menschlyke zaaken, welke noch
verhaasr, noch vertraagd wordt, door hutlne zwakke to
magtlooze poogingen . D t het enkel onkunde, armoede,
V v 4
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de, en magtloosheid is, die de Volken behoudt, Vor_
iten en byzondere Perfoonen gemaatigd, billyk en
deugdzaam doer blyven . Dar vryheid, byzondere en
ten algemeenen beste ftrekkende deugden , alleen her deel
zyn van die Scaaten, waar in de eigendom eenigermaate
verdeeld is, volgens de regelen van redo en regtvaardigheid ; waar in de kunlten der weelde en der verfyning
flegts weinig opgang gemaakt, en althans de overhand
Diet bekomen hebben ; dat , wanneer deeze verandering,
in den ftaat en de zeden des Volks , begint to heerfchen,
her onmogelyk is, den fterknederrukkenden flroom van
baatzugt, omkoopbaarheid, zinnelyken lust en zedebederf to ontgaan . DEMOSTHENES fpilc alle de vermogens
zyner kragtige welfpreekenheid to vergeefsch : dezelve
lreelt de ooren van een befchaafd Volk, doch maakt
geenen indruk op hunne laage harcen . Her loon van
CICERO'S edelmoedige poogingen, voor de zaak zyns
lands en des menschdoms , is een moord in koelen blocde gepleegd, door de hand eons onverlaats, die zyn lee .
ven hadt dank to weecen , aan de menschliefde en welfpreekenheid diens voorcreflyken Mans . CATO, BRUTUJS,
CASSIus, de besten en edelaartigiten in Rome, worden
genoodzaakc, do wereld door zelfmoord en doodsangsc
to ruimen, op dat een JULIUs CESAR, een ANTONIUS,
een OCTAVIUS, de openbaare roovers, moordenaars, en
geesfels hurner dagen, zich mogten verzadigen in wreede bedryven, en hunnen bloeddorst lesfchen .
De hedendaagfche Gefchiedenis verfchaft ons eene
droeve herhaaling van her zelfde tooneel, even zeer
itrekkende om Deugd en Vaderlandliefde mismoedig to
maaken. Elk Vorst, elk Staatsdienaar, dingt na volfirekr en onbepaald gezag. Alle wederftreeving van f ;ezag, hoe zwak en boos het ook zyn moge, wordt Diet
den naam van Partyfchap en Misnoegdheid gebrandmerkt .
De braave en edelmoedige to weerftelling tegen verdrukking en bloedgierig geweid, in alle de eertyds vrve
Landen van Europa, in de onderfcheide Scaaten van Italie, Spanje, Frankryk , Engeland , en de Nederlanden,
fchryfc men toe aan baatzugtige inzigten, of to leurge .
f}elde Staatzugt . Met deeze laage en onedele beweegredenen bezwaart men de altoos roemryke naamen van
de EGMONDEtf, HOORNES, BROUSSELS, ELLTOTS, PYRUS,
COKES, en zo veele anderen . Alle begiftigingen, eerbe .

3y
betooningen en ampten, zo luister- als winstryke, wor .
den gefchonken en weggegeeven aan de voorftanders,
begunitigers en onderiteunders van wetlooze en eigendunklyke maatregelen : terwyl de tegenftreevers dier
booze en verderflyke oogmerken, zich blootgefteld vinden aan verbeurtverklaaring van goederen, op de pynbanken worden uitgerekt, verbannen, of cer doodftraffe
verweezen.
Iran zulk eene foort van Weetenfchap, door de Gefchiedenis opgeleverd, veel toebrengen, on) liefde toe
de deugd, en bet algemeene welweezen in bet hart to
kweeken ? Schynt zulks niet veel eer aanleiding to geeven tot een tegenovergefteld gedrag? Schynt bet ons
niet to raaden , dat wy ons liever naar de algetneen aangenomene grondregels moeten fchikken , met den ftroom
mede aryven, de genietingen des leevens, en de voordeelen der ampten fmaaken, dan zonderling to weezen,
en daar door wet onbedorven, maar ook tevens ongeagc
zyn? Schynt bet niet in to iluicen, dat wederftreeving
van wetlooze en met de ftaatsgefleltenis ftrydige maatregelen, gelyk wy boven aanmerkten, alleen met de hoope van eenen gelukkigen uitflag kan ondernomen worden, wanneer bet gros des Volks nog onbedorven is,
derzelver begeerten gemaatigd, en hunne middelen bykans gelyk zyn : niec wanneer een partydige invloed alreede, fchoon ongemerkt, alle heilzaame paalen overfchreeden heeft ; niet wanneer deeze meer to befteeden
hebbe, dan 'er verdienfle is waardig om to ontvangen ;
niet, wanneer alle rangen en ftaaten geene andere oogmerken koesteren , dan om hunne zinnelyke geniecingen,
greetigheid of hoogmoed to voldoen . Wie zal in zulk
een bederf, in zulk eene hooplooze verflaafdheid en vernedering, deugds of moeds genoeg bezitten, om op zich
zelven to ftaan , en braaf to weezen ? Wie zou zich by
hem willen voegen in zulk een edel beftaan? Zult g}l
dan , in ruimen overvloed , geeerd en geagc leeven, ter .
wyl ik gedoemd ben tot armoede, geringheid en veragting? Zyn dic de betooningen van veinzery, van vicie .
ry, onkunde en omkoopbaarheid? Zyn dit de bezoldingen van oprcgtheid, braafheld en kunde? De Proef
is by de uitkomst to fterk . Ik moet met myne Naasten
op eenen voet leeven, of geheel niet leeven .
Indien wy, van de befchouwing des Staatsbeftuurs bet
00 P
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oog wenden op de verfchillende Stelzels des Geloofs in
den Godsdienst, die de Wereld met blood bezoedeld en
verwoest hebben, of nog bezoedelen en verwoesten ; op
do ongerymde, de partydige, do haatlyke afbeeldzcls,
welke zy geevcn van do cOimEID ; op do fchrikb'aarende
handelingen daar door geheiligd en gewettigd, op de
verderflyke onderfcheidingen die zy veroorzaaken, op
de verfoeilyke offeranden, do vuile onkuisheden, de
vervolgingen, en buitenfpoorigheden van allerlei aart,
in meest alle Godsdienstverr,gtingen, uitgenomen do
Christlyke, zo als dezelve ons in de Gewyde Bladeren is
overgeleverd, - welke zyn dan de bedenkingen,
welke de gevolgen , die zich opdoen , by cen onbchoedzaam en oppervlakkig waarneemer ? Is hot dat do Maa1 er onzer Natuure eenig belang ilelt in do denkbeeidcn ,
welke wy van Hem en zyne Eigenfchappen vorm-n ; of
dat wy, in dit opzigt, aan 't geval en loutere opvatting zyn overgeltaten : deeze zai , door do om[ andigheden, waar in by zich geplaatst vindt, aan onvermydelyke dwaaling blootgelteld zyn ; geene zal zich laaten
misleiden en bedriegen, door kuntlenaaryen, door gierigheid, door eerzugt . Hoe zeldzaarn is hot, dat men
op eene waardige en redelyke wyze denkt, over den
eerfen en grooten Oorzaak aller dingen!
Ik beef op de gedagten van dceze redenkaveling verder voort to zetten . Dezelve is bezwaarend, verderflyk, valsch . Ik wilde alleen beweeren, dat misfchien
cene zeer wyduitgeflrekte kundigheid, en de menigte van
Boeken en Leezeren , zo gunftig niet zyn voor Godsvrugt, Deugd en Liefde tot hot Vaderland, als men
zich in 't algemeen verbeeld . Dikwyls fchynen zy de
Godheid en Regtvaardigheid der Natuure cc betwisten ;
dkwyls eene byzondere Voorzienigheid in twyfel to
trekken : in tyden van verfyning en bederf, (bet toppunt
van derzelver invloed en vermogen ,) bevorderen en
verhaasten zy de gisting der flegtfte en fnood{te harts .
togten ; en fehynen , in 't byzonder , gefchi'kt , om lieden
van geboorte en rang, tot eon wellustig lceven aan to
zetten, en mede to werken tot hot berusten in hot voortzetten van de heerfchende beginzelen des Hofs .
De eenige befchutting tegen deeze heillcoze uitwerkzelen der Letterkunde, en der Leeszugt, is cone kiefche keurigheid in hot uitkippcn van Schi •y vers, wier
Wer-
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Werken ons aanzetten tot Eerbied voor con, en L iefde
tot her Menscbdozn, die van yver voor de Deugd blaa_
ken, en de Ondeugd doemen ; die onzcn Stay op deezc
wereld voorftellen als een' Proefftaat, waar in de aandoeningen en neigingen van ons hart eene oefcno1aats
vinden ; die Deugd en Geluk aann elkander verbinden, en
het Geloof eener coekomende vergelding aandringen, die
er op uit zyn orn ons to overreeden, dat zelfsgoedkeuring, de agting onzer Medeburgeren en van bet Menschdom, do bovenal de gunst van GOD, bet oogmerk van
alle onze daaden moet weezen.
PROEVE OVER DE STANDVAS1IGHLID .

In alien leevensfland flaaft ons de ervaarenis
Dat zelfsbewuste Deugd de bron der Geestkragt is,
Standvastigheid van ziel fchept nimnzermeer behaagen
Om een ondeugend wit oneerlyk to bejaagen .

't

toegeftaane waarheid, dat alien Menfchen e_
I syeneenebegeerig
zyn na geluk ; doch dat 'er maar wei-

nigen flaagen in de verkryging . Eene hoofdoorzaak van
dit mislukken is mangel aan kragt van geest, die hun in
ftaat felt om de verzoekingen van tegenwoordig gemak
en verinaak bet hoofd to bieden, en hun to doen vordeTen in de navorfching van een afgelegener voordeel eri
vermaak . Onze geestneigin gen vormen, op cone algemeene befchouwing haarer voorwerpen, zekere regels
van gedrag, en aan bvzondere maatre`els, on) bet een
boven bet tinder to ftellen ; en dceze uitipraaken, fchoon
wweezenlyk herkomftig van bedaarde drifters en natuurlyke genegenheden, worden, echter, door een gewoonc
fout van uitdrukkingen, de beflisflngen van zuivere re_
den en overweeging gehecten . Doch als cenige dcezer
voorwerpen ons nader by l.omen, of de voordeelen van
een gurftig licht en fchilzking verkrvgen , die bet hart
of do verbeelding treffen, dan worden dilkwerf onze algemeen* befluiten gebroken, con tegenwoordig vermaak
words 'er boven ge[leld, en cone Iangduurige fchaamte of
hartzecr ons ingedrukc . Nuchtans befteeden de Dichters
hun
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bun vernuft en welfpreekenheid in tegenwoordig ver.
maak to verheffen, en alle wydftrekkende oogmerken
to veragten, in vergelyking met den goeden naam, gezondheid ca geluk ; het is klaarblykelyk, dat dit beflaan
de bronwel is van alle ongebondenheid en wanorde, elende en berouw . Len man, van een fterken en rustigen
aart,kleeft,onafgehroken,zyne algemeene befluitenaan,
en wordt noch verleid door de aanlokzelen van vermaak,
noch verfchrikt door de bedreigingen van fmart ; maar
houdc dan nog in het oog die wydftrekkende bejaagingen , waarop by eenmaal zyn geluk en eer bouwt .
De Standvastigheid van een Mensch, die zone tegen .
woordige begeerten aan de gehqorzaamheid der reden
onderwerpt, loopt in 't oog, en brengt cene waardigheid
mede, zelfs in den laagtlen leevensitand dien men zich
kan verbeelden . De arme CONSTANTIUS, die nu kwynende in een harde koorts ligt , fpreidt, in zyne ergfte oogenblikken van ongefleldheid, zodanig eene grootheid van
ziel ten coon, dat een volkomen vreemdeling hem zou
aanzien in de daad als een voorwerp van medelyden, dan
ten zelfden tyde bemerken , dac by onlangs een voorwerp van eerbied was . Zyn flerke geest onderwerpt
zich ; maar op eene wyze, die zyn hefluit to kennen
geeft , om voor niets, dan het noodlot , to zwigten . Dit
is overwinnenin den wysgeerigen zin ; doch het bewind
over onszelven is in de dad niet min aanpryzenswaardig
in her gemeene leeven ; waar de geheele trein van's menfchen gedrag aan zyne reden onderworpen is , en overeenflemt met de regtmaatige gevoelens van anderen .
MARcrLLUS is volkomen meester van zichzelven in alle omftandigheden . Hy heeft al den geest, dien een
mensch kan bezitten, en is, echter, in zyn handel en
wandel, zo regelmaatig als een werktuig . Hy is gevoelig
voor ieder drift, doch words van geene vervoerd . In
verkeering fchynt by onkundiger onm verpligtender to
zyn, en verkiest liever met anderen gelyk to flaan, dan
met, de uitfteekenheid van zyn vernuft hun to onderdrukken . In vriendfchap is by gedienitig zonder zulks to
vertoonen ; in bezigheid vaardig zonder gezwets ; met
de grootfte zagtheid en goedertierenheid, wclke men
zich verbeelden kan, is by onpartydig, in fpyt van alle
tegenkanting, zelfs die zyner eigene goede natuure .
Hy is altyd bondig in zyn oordecl ; doch fpreckt, uit
in-
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infchikkelykheid voor bet gezelfchap, nooit ftellig, en
toont nimmer vertrouwen to ftellen in eenig bewys, dan
het geen dient ow bet gevoelen van een ander to onderIteunen . Regelde zulk eerie gelykmoedigheid van ziel
bet gedrag der menfchen in bet algemeen, hoe zoet zou .
den de vermaaken der verkeering weezen ! Hoe veele ongenoegens, die fchreeuwers, vast op hun ftuk ftaande en
driftig van aart, verwekken, zouden dan uic de gezelfchappen verbannen zyn!
Dus geeft by veel toe aan het algemeen gevoelen van
het gezelfchap . Maar, gelyk boven gemeld is, de Man
van waare Standvastigheid regelt zyne daaden naar zyne
eigene beginzels . De gevoelens van andere lieden moeten wy , in zaaken van weinig belang, boven de onzen
laaten gelden, doch niet in becrekkingen , waar waarheid
en deugd mede verknogt zyn . Wanneer wy tot den
grond der zaaken doordringen, vinden wy, dikwyls, dat
grondbeginzels, die in bet eerst ons wonderfpreukig toefcheenen, duidelyke waarheden zyn ; en grondftellingen,
die, v66r eene behoorlyke overweeging, hunnen oorfprong
verfchuidigd fcheenen aan een denkbeeldig foort van
Wysbegeerte en onkunde der waereld, komen ons,
naa een weinig befpiegelings, zo redelyk voor, dat niets
minder dan volflagen uitzinnigheid ons zou kunnen overhaalen, om naar andere regels onzen wandel in to rigten .
Dus is onze verlangens tegen to ftrceven , en de aandrifc
der eerzucht to wederftaan, wanneer zy niet met deeze
gevoelens ftrooken of een bedaard oordeel die goedkeurt,
zo weezenlyk ons belang, en zo volftrekt cen vereischte
tot ons waar geluk, dat de vcrfmaading van alle de voor .
deelen, die de waereld ons aanbiedt , wanneer zy na onze cer ftaan,de beoeiening is der deugd, Standvastigheid
geheeten .
Indien «y de Ziel van den Mensch als den Mensch
zelve aanmerken, zal bet ons voor de onnatuurlykfte
foort van zelfsmoord voorkomen, dat men de gevoelens
der Ziele opofferc om de begeerlykhedcn van bet Iichaam to voldoen . Is bet niet verbaazend, dat een
Mensch, als de noodzaaklykheden des leevens verzorgd
zyn , een kruipend vleijer zyn wil om ryk to worden, of
een bedrieger om aanzien to verwerven ! Wanneer wy
een' bedelaar ontmoeten, gefolterd door honger en koude, ons om een aalmoes fnreekende, zyn wy gereed
oIn
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4m van deezen zynen ftaat to denkcn, dat wy liever op
ddns zouden fterven , dan in denzelven voortleeven ;
loch hoeveel veragtelyker is de omftandigheid van hem
die ,boven de nooddruftigheid verheeven, nogthans, zyn
reden en opregtheid vaarwel kan zeggen, om overtolIighcden to bekomen?
Bciden deezen zyn veray
te en gemeene bedelaars . Zeker echter is het eene mindere lacgheid onderhoud to verzocken orn den honger
to flillen, dan trotsheid to voeden ; doch algemcene
, ooringenomenheid en gewoonte hebben zo, ver do
ineerdcrhcid over de meeste tncnfchen, dat die nooddruftige fchccpzels, die hoc leevenslicht niec kunnen genieten zonder toejuiching en een' m4gtigen toeftel, zo
verre z`- n van vcragt to worden, dat verdrukte Deugd
minder in aanzicn is, dan fchitterende Ondeugd . Dan,
lyaldzcn, in gevallcn, die opzigc hebben tot waare cer,
de nuensch zich terftond op zyn eigen hart beriep, zou
'or ecn vaste grond , en onwril baare revel , voor ons gcdrag zyn , en het doelwit onzer poogingen eer ftrekken,
!om cerwaardig to zyn dan om bet to fchynen . Mr . COLZ.IER heeft, in zyn Proeve 'over do Standvastigheid,
'Jit ondcrwerp met groote naauwkeurigheid behandeld :
• VVat", zcgt hy, „ kan 'er edcler zyn, dan moods
• genoeg to hezitten, om de bevelen der reden en van
• het gewisfc uit to voeren, om de waardigheid onzer
• natraure, en van den ftaat ons toegefchikt, ftaande to
„ houden? gehard to zyn cegen armocde, fmart en den
„ dood zelf, zo zeer dat men geen fchandelyk, of zon .
„ dig dint; docn zou, om dezelve to vermyden ; tegen
• onfpoed in allerlei gedaanten pal to ftaan, met wel• voeglykheid, en een onvcranderbaar befluit . Dit to
• doen is waarlyk groot zyn, boven tptcls en de goo• deren der Fortuin verheeven.
'Dic tekent eene
• Ziel van eene hemelfchc herkomst, en zy is haarcn
• Goddelyken oorfprong waardig !"
Welk een edelaartige eerzucht heefc die Schryver
ons aangeweezcn ? Wanneer d4 Mensch zich overtuigd
rceft door zulke edele grondbeginzels, dat 'er niets
roemwaardig is, 't goon niet gepaard gaat met onfchufd,
nicts gcmeen, dan dat bezoedeld is met fc .ruld ; als zy
deeze denkwyze zich hebben eigen gemaakc, zullen,
fchbon arrnoede, gebre'~ en dood altoos hun verfchrikke_
Jykhcid hebben, echter rykdom, vernmauk en oer weldra
hun-
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hunne bekoorlykheid verliezen , zo zy aangekant zyn tegen ons en onze Deugd . Standvastig en gelukkig in ons
zelve zynde, kan Hers van buiten ons ftooren, en de
fchichten der wangunikige k ortuin zullen ons niet treffen.
den 15 lug.

1780-
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DR KONINGRYKEN VAN VERMAARDHEID EN VERGENOEGZAAMHEID .
Eene Allegorie .

(Uit laet Engelsch.)

zeker Koning, op het ziekbedde liggende, en
E enziende,
dat de hulp der Geneesheeren, die alles was

mogclvk was to zyner herftelling hadden aangewend, to
kort fchoot , zo dat by binnen kort bet lot ftondt to
ondergaan , 't welk alle menfchen in eenen gelyken ftaat
brengt, riep zyne twee Zoonen, to eener drags geboo .
ren, tot zieh, en fprak hun op deeze wyze aan .
„ lk beerfde van myne Voorvaders twee Koningry„ ken . 't Een words her Koningryk der Vergenoegdheid,
„ 'c ander her Koningryk der Vermaardheid geheeten . In
„ 't eerstgenoemde heb it; my altoos onthouden, in 't
„ zelve ftaa ik nu gereed to fterven ; 'c antler zag ik
„ nitnmer. Deeze twee Koningryken zyn door eene
„ zeer gevaarlyke zee van elkander afgefcheiden, en
„ het vale ten uiterften moeilyk in bet land der her„ rncardheid aan to landen : want de kust is niec alleen
„ met verhorgen klippen en zandbanken bezet ; maar
„ daarenhoven zeer onveilig door zeeroovers . 't Vast
;, bepaald befluit is, dat gy beide to fcheep moet gaan na
„ dat Ryk, maar op onderfcheide fehepen . De een zal
„ zich beeceven aan hoord van 't fchip goad Geluk ge„ heeten ,vde ander aan dat 't welk den naam van de
• Ongelud.kige voert . Welk van die twee fchepen elk
• ten decle zal vallen moet her lot bepaalen . Dan, 6
,, myn Zoons! daar is eene jonge Princes, Deugd ge• naamd, met welke by , die den throon beklimt, en
• daarop veilig wil heerfchen, moet trouwen, ook nauw
„ zorg draagen, om, op geenerlei wyze, haar to belee .
,, di-
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digen, maar haar fleeds met alle tederhartigheid en genegenheid to behandelen : want de throon, in hec Koningryk der Vermaardheid, die op bet hangen van eerie
fteile rots flaat, words onderfchraagd door de Zuster
der Vorflinne, Regtvaardigheid geheeten ."
De twee Prinfen onderwicrpin zich aan 't lot, en beloofden heilig elk in bet fchip, hem ten deele gevallen,
de reis to zullen onderneemen . De goede oude Vorsc
-vervolgde d-aarop zyne aanfpraak in deezervoege .
„ Niet genegen om myn Ryk uit to breiden, to vrede
• met eerie ongefloorde rust, en gelicel voldaan in 't
• genoc van huislyk geluk, heb ik myne kroon niet
• minder dan veertig jaaren gedraagen . My flaat niet
• voor dat ik my imrner aan eenige onregtvaardigheid
• fchuldig maakte . Myne onderdaanen hebben hunne
• dagen in vrede en overvloed gefleecen, en zy, die my„ nen throon omringden, waren ten hoogflen gelukkig .
• Nogthans hevind ik, by nadenking, in dit ontzaglyk
• uur , dat ik veele dingen , flrekkende orn her geluk
• myner Onderdaanen to vermeerderen , verzuimd heb
• hoe veel meer had ik kunnen doen als cen Vader
• myns Vaderlands . Ik bell op dit oogenblik ten vollen
• overtuigd, dat een Koning geenzins zyn eigen gernak
• en geluk enkel in aanmerking moet neemen ; dewyl
• bet welweezen van zo veele duizenden van zyn gedrag
• afhangt . Nu, myn Zoons, zeg ik u voor eeuwig
• vaarwel , en gedenkc aitoos aan dit myn jongfte
• uur!"
De Koning ftierf, en zyne twee Zoons gingen fcheep
na bet land der hermaardheid. Hy, die zich aan boord
bevondt van bet fchip goed Geluk , ontmoette v crfchei .
de zwaarigheden, ontfnapte, ten nauwen noode, veele
gevaaren, en vondt zich door veele zeeroovers aangetast ; doch by kwam alles to boven, en landde behouden aan de gewenschte kust. Dronken van voorfpocd,
lien by trotslyk aan zyne eigene bekwaamheden toefchreef, beklom by den throon, verfmaadde de Princes,
door wier behulp by alleen zyn throon kon vestigen .
IHy merkte deeze nieuwe heerfehappy aan als de vrugc
van zyn' heldenmoed, en de onderdaanen befchouwde
by als flaaven ; tot eindelyk de Regtvaardigheid, gebelgd
over zyrr gedrag, cu het verwaarloozen haarer Zuster,
•
•
•
•
•

haar
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haar flcunzcl aan zynen zetcl onttrok, waar door by op
't onverwagtst in zec ftorttc .
De andere jonge Prins , in de OngelukXige gefcheept,
was niet in zee geftooken, of by ontn oette alle rampfpoeden, die tegenwinden en hernelhooggaande golven
kunnen veroorzaaken . De lugt betrok, een hevig oniveer flak op : de zeilen fchcurden, de masten vielen
over boord, en her onredzaam fchip {lies tegen cen klip
aan itukken ; de Prins bevondt zich alleen op de barge
rots . In deezen naaren flaac fineekte by den Hemel,
en wanhooptc nict . Naa cenige uurcn de knellende ongemakken van koude en honger uitgeftaan to hebben,
kwam 'er cen zeeroover, die hem innam, en tot flaaf
maakte . Doch, maar cenige mylen gezeild hebbende,
vervielen zy op cen zandbank, bet fchip fpildc, en de•
gehcele manfchap verdronk ; doch by, gclu'kkig eene
plank gekreegen hebbende, dreef daar mode flrandwaards .
juist was dit aan den oever van hot Koningryk der
Vermaardheid . Afgemat door de geledene onheilen,
kon by bet land niet bereiken ; doch do golven fjioclden
hem op 't drooge~ waar by als levenloos lag . Ongetwyfeld zou by daar den geest gcgeeven hebben , was
bet niet dat eene fchoone Nimph, in een nabuurig hut ;
je woonende, hem bemerkt hadt, en daar op alles deeds
om hem to doen bekomen ; zy brags den Vrcemdeling in
have nederige swooning , en verzuimde niets tot zyne
hertelling aan to wendcn . De Prins kwam net tot
zichzelven, of voelde zich getroffen door de verruklyke
fchoonheid zyner goeddaadige helpfler . 7.y verzogt zyne gefchiedenis to mogen weeten ; by, blyde over deeze gelegenheid , om haar ten g, cvalle icts to kunnen doen,
verhaalt zynen geliecien leevensloop .
De Nimph
fchcen met vermaak to luistercu naa-r de betoverende
aangenaarnheid zyner ftcn' ; dock toen by iyn verhaal
voleindig;d halt, luidde haar antwoord : „ o Ond^nkbaar
„ mensch! waarom beantwoordt gy myne gocddaadi ;;=
„ heid met bet verhaal eerier leugen ? Ik wcct hot voor„ zeker, gy zyt eeh bedrie gcr : want, zints, de grond„ vesting van dit Koningryk , is her beflooten , dal twee
„ Prinfen, uit dc,n zelfden huize, nooit to gelyk op
„ dit land zeuden lteven . Nu moet ik u zcggen, dat
~, gy u in bet land der hermaardheid bevindt, en dat
3 , de Broeder, van welken gy gefprooken hebt, tegcnII . DEEL. MENGELW . No, 15 .
X:
,, woor-
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woordig op den thrown zit. Gy zyt overzulks ect1
bedrieger, en de oorzaak van de rampen u overgeko=
„ men" .
- Deeze taal doorgriefde zyn hart, err
by was cenigen tyd buiten flaat om lets to zyner regtvaardiging in to brengen . In de daad niets valt zwaarder voor een eerlyk gemoed, dan . dergelyk cene verb
denking, inzonderheid als die gekoesterd woodt, door
iemand, in wiens goede gedagten wy veel belangs flellen . Hy verzekerdc haar, op de plegtigfte wyze, dat
by weezenlyk die perfoon was voor wien by zichuitgaf r
maar to vergeefsch . Zy tragtte alle zone betuigingen of
to brecken, met to zeggen, dat elk woord, 't gecn by
fprak, zyne misdaad verzwaardc, en, om voor to komen,
dat by zich nict meer bezondigde , drong zy 'er flerk op'
aan , dac by terftond haare wooning zou verlaaten .
De Prins gehoorzaamde, met de oogen vol traanen,
en bet hart vol bitteren weedom : want de liefde , voor
zyne fchoone Verloster opgevat, vervulde zyne zie1 :
J-ly beflooc egter den weg na de hoofdflad op to flaan,
Nog maar weinig voortgegaan zynde, flond by verfield
op 't hooren van 's Volks gelwg . Dc redo bier van onderzoekende,verflondt by, welk een ongeluk zyn Brooder was overgckomen, en, by nader ondervraagen, ontdekte by dat de Dwingeland van den throon vial, op 'c
eigen oogenblik toen by aan 't ftrand opfpoelde . Ter .
ftond keerde by to rug na zyne Zielsvoogdesfe, verhaalde wat by gehoord hadt, en verzogt op de inneemendRe wyze haare gunfte en liefde : „ myn Heer, was haar
• antwoord, naardemaal ik overtuigd ben van uwe op• regtheid, fchaam ik my nict , to bekennen, dat ik eene
„ zonderlinge genegenheid voor u heb opgevat , en dat
• niets myn geluk racer zau vergrooten dan 'c volkomen
• bezit van uw hart . Maar , helaas ! gy hebt uws Va• ders raad vergeeten , gy zyt niet gcdagtig aan de be• lofte hem gedaan . Daar ~s cent zekere Prinfes, met
• welke alleen gy gelukkig kunt wcezen, en, zonder
• wier raad en pulp, gy onmocelyk gerust op den throon
• van bet Koningryk der Vermaardheid kunt zitten" .
Dit zeggen trof den Prins als cen Blixem(Itaal . Hy
zweeg voor eene wyl ; maar nam in 't cinde ten tweeden
maale affcheid van haar, en vertrok .
Met alien fpocd fnelde by na de Hoofdflad ; en den
Adel van zyn rcgt tot de kroon overtuigd hebbende,
„

„

be-
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bektom by den throon . Van 't cerftc oogenblik af, deede
by onderzoek na de Prinfes ,1)eugd goheeten , die by beflooten haat to trouwen ; doch xreeg tot befcii~id, dat dccze, terftond , naa dat delaacstvoorgaande Konin- ten throon
gettecgcn was s het I-of verlaaten, cn dat men zints dien
tyd ntets van haar gehoord halt . Egter wierd in 't al+
gemccn geioofd , dat zy niet uit het Koningryk was ; eeNaa 't verloop
nige Edelen gingen hair zoeken .
van maar weinig dagen , kreeg de Koning berigt dat do
Prinfes zich aan 't Hof bevondt . Zv wierd tot hem inMaar wie kan zync verwondering, zyne
geleid
vcrrukking befchryven, toen by zag dat Zy die zelfde
Ni :nph was, welke by nog zo kortea cycl geiecden,mee
zo veel tegenftribbelens verlaaten hadt ?Hetuwlvid
word terf' and gellooten , en Hv,, onderweezen door zyne rampfpocden , en Reeds lcsfen ontvangende van zyne
fchoone wederhelfc, regeerde bet Koningryk cen reeks
van jaaren t aangebeden van zyne onderdaanen, en gerocmd van t Menschdom .
Leert bier Wt , dat hat geen wy Geluk noemen , dikrnaals, ons Ongeluk is, terwyl 't geen wv Ongeluk hecten
ons tot geluk opvoert . In Voor-en Tegenfpoed is 'er veel
omzigtigheids en eene groote fanavastigheid van ziel
noodig : want, in die beide gevallcn , loopen wy groot gevaar van 't behoorlyk gebruik onzer Rede to verliezen,
door Voorfpoed to zeer opgeblaazen, of door Tegenfpoed
to diep verdrukt zynde .
13 E R I G T.
t, en Stukje, raakende bet Buitenleeven, ons ter hand gekomen
zal tot .en gunftiger Jaargetyde voor het Buitenverblyf bewaarci
wor„en .
B E R I

G T

AAN EEN VERLEGEN rtiAN .

Het geen by ons wegens zyne verlegenheid en that meldt, is to
algemeen, om er heaa cen byzonderen raad op to geeven . Hot
eenige dar wy op zyn fchryven hem kunnen raaderi is, dat by zig
nader openbaare aan remand die hem kent, of can ieniand dien by
kan beduiden, waar toe by bekwaam zou zyn . Menfchen, die
eenige we-zenlyke bekwaamheid bezitten, kunnen bier to Lande
nict wel geheel in verlegenheid blyven, als ze zig rnaar duidelyk
openhaareu ; raids dat bun zedelyk character bun r)iet in den weg ftaat.
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VOORNA .4MSTE BYZONDERHEDEN,
In de Twccde Stukken des Eerften en Tweeden Deels .
(I en II dienen ter aanduiding van het Ifte en Ilde I)eel .)
A.
Arcbipel, (Noorder ) befchreven,
andocning, (Proeve over de
1.
39
i teierheid en kieschheid van) ARIOSTO, ontkomt
de handen
II .
132
der Struikrooveren om dat zy
Aangezigten , ( IWtaarneemingen
hem als Dichter kenden, II .
over (ter Menfclten) 1
.
312
26
Ademhaaling (Verhaal van eene ARISTIDES aan zEReus , IT . 87
zonderlinge belemmering in Ann, (Zonderling velhaal van
de) met een verflag van 't
cen) door 't koud vuur aangegeen men by de Ontlee .ling
daan, 11 .
244.
ontdekt heeft, II .
456 ARMEDAS, aan zyne Moeder , 1,
Afleider, (Befchryving van een
4213
vryltaanden EleEtricaalen) II . AxroRT, (HENRY) kreeg, naar
tten
jaaren
fto
n
geweest
to
249
Aftapping, (Verhaal eener groozyn
., in een Broom, bet ge.
te nlenigteBloeds door) I 157
brulk zyner Spraake weder,
Akta, eenEiland, befchreeven,
II .
203
1.
ALCLNDOR

40

B

B.

en AMELIA, I. 50
aden, (Harve) nuttig gevon.
-4merica, (Berigten uit) I. 586
der in Ylhoofdigheid, IT .
4mericaaoen , (Aana+crkingen
600
over de kleeding der) 11 . 222 BAt{oR, (H.) L evensberigt van
ANSON , (Lord GEORUE) voorthen Natuuronderzoeker , I .
naawlle Leevensbyzond,:rh~116
den diens Zeehelds, 1
. 614, BASILIUS deedt zeer verkeerd
enz .
met islet aan 't Hof van JULIAArabie, (G'elukkig) rede waarom
NUS to gaan, II .
11
de Rust deezes Gewests zich Battas, con Volk op Sumatra,
zo woest en ongedaan op
befch ;yving van 't zelve, I.
doet, 11 .
333
269
_Arabieren, met welk ecn wig Bedenkingen, (Zedelyke) 1. 376
zy de Roovery befchouwen,
it .
26q~
11 . 565 ; zonderlinge ontmceII,
357
ting met Roovers onder dit
II .
578
Volk .
aid . Ileeldhouwkunst , (Voorwerpen
X x 3
der)

11 L

A

I)

W Y Z E

der) I. 177 ; hoc edel cen
kuust, was 'er in een Beeldhouwervereischtwordt, 178 ;
met andere Kunflen vergeleeken , i8o ; was dezelve voortbrengt, 181 ; van bet werken
in Miniatuur, aid . ; over de
Dude en Nieuwe Beeldhouwers, 182 ; heeft invloed op
de Zeden .
185

Bemoeiallen, (De) I .
242
Beenwordingen, (Waarneeitiiragen

over de) 1 .

609
buiten 's Haage,
door dcn Heer PERREINOT aangelegd, II.
35
Be,kwaainheden, (De waardy van
weezentyke) boven enkel uitwendige, II .
384
Beflrofng.
(De vrugtlooze)
Dicntt}ukje, 11 .
143
Blond, (Verhaal eener ontlasting
van een groote inenigte) door
Aftapping, 1 .
157
((Jitgefart) bezit zowel
bet vermogpn um de zagte als
harde c eelen van ons tichaam
to ontbinden, 11 .
3,25
Blydfchap, hoe eigenaartig e£ne
aandoeniitg odor 't geluk orazer
Medemenfcheil , II. 278 ;
words ons in de Fl. Bladeren
fterk aangepreezen , z8o ; zegenryke gevolgen van bet he •
tragten dcezes Piigts .
281
(D . Gudsdienst vordert
van ons) II .
447
.$'oeken, (Ondcrzoek of de vc clvuldighei ,.i van) bevorderlyk
is tot Godsvrugt en de Liefde
tot het,algemeene welweezen,
627
II .
Verba~tcring derzelve
aan de zuf;t tot nieuwigheid
r . :-c1chr :c r 11
Begraafplaats

wegens 't geneezen van bet)
523
(L,aapia), 1 .

K.

(Verhaal van een ge .
brooken) II.
36S

Borstbeen,

Bougies . Zie Kaarsjes .
Brood, (Vertoog over bet)

der
verfchillende Volken, If . 156
Hoe amen ouiityds 1) et
Graan gebruikt, en koekjes
van meet zonder gist gebakken hebbe, 11 . 156 ; aan wie
de uitvindi , ig van 't Brood
wordt toegefchreeve n, 157 ;
van welke Gewasfen men
I58
Brood bereidt .
Buitenleeven, (Proeve over de
Bezigheden en Vermaaken van
503
het) 1
.
Veld- en tuinzang, die
deezevermaaken fchets , ,II .1i6
Buitenpiaats, bet misbruik daar
van leevendig gefcbetst,I .380
Hoe daar to leeven,
I.
503
J3ybei, (Gispende aanmerkingen
over bet niet leezen van . den)
1'.
427
. ycn, (De Werk) in flaat um
eene Koningin to vormcn, I.
356
(HQrnrnel-) Wet noodloos,
en niet dan met fcbada to
veidelgen, I . 357 ; er zym
Joewicl•B yen niet grooter dan
Ciemeene Uyen ; reden van dat
verfchil in grootte.
aid .
(De) een F, :hel, 1. 554
C.
(Nieuw)gefleldhcid dine
Cairo,
Stad, It . 568 . Byz (Anderlic, :d
wegens de Pest aldaar .
564
C'arnplrer• B join-u , zeer groot
212
in Casfaa, 1 .
CARE[. PEN 14 (Verhaai,eenerge.
Ontmoncing)
denkwaardige
nowin en on itoe
tusfche)
s C.ravenhane,1L122
Casjia ,
befchryving van d_.t
Ldlidfchap, I. 269 ; door eeu
Volk, Data gtiheeten , bewooLd ;

r, L A D W Y Z 1

R.

svoond ; befchryving van dat
Zeedienst, 259 . Ontdekkinge
Volk .
op zyn merit-- Tocht, ald . Zyn
269 enz .
Cenchrarnos , van ARISTOTELES
tweede Tocht na 't Zuiderwaarfchynlyk de Ortolaan, II .
halfrond, 26o . Hoe hook by
na de Zutdpool doordrong,
366
Christen. (De Rechte) Dicht262 . Zyne onderneeming van
flukje, 1 .
een Reistocht om een Door .
243
•
(De) in zyn Ouderdom,
tocht in 't Noorden to vinden,
264. Zyn ongelukkig uiteinI•
335
(Schoon vooruitzigt van
de, 267 . Zyn Character en
cen) Dichtitukje, 11.
405
Eerhetodningen, zyner gedagteChristendom, (Scbets der genisfe gefchonken .
268
iteldheid van bet) ten tyde CONSTANTINUS , hoe zeer by
van JULIANUS , II .
JuLIArtus mishandelde .II. z
57
(Bedenkingen over bet 2 CORINTH . XII1. It . Verhannatuurlyk onwaarfchynlyke der
deling daar over, II .
447
Geheurtenisfen, waarop bet)
D.
tleunt, 11 .
407 ]Jaaden , ( Voorbeelden van
Christenen, (Waar uit de Verbraave) 1,
19m
deeldheden onder de) ontflaan DAVID BEN ANROU Prins der Gezyn, II . 361 . Verdeiflyke gevangenisfe, zyn Circulaire Brief
volgen daar van .
363
aan alle Souverainen der oude
CILWRCHILL, (CIIARLEs)devoor236
en nieawe Wereld, L
naamfte en zeldzaamfle Lee . Deisten , ( Gefchiedkundig verflag
vensgevallen van) it .
351
van de vroegfte) I . 197 . WanCini . Zie Kanarievogpls.
Deer men aril dat deeze AanCffojanus, (Berigt wegens gene
hang eerst ontllaan is, aid .
telling der Heilige Dagen) ge.Dezelve is van veel Vroeger
laeeteu, A.31 . Latynfcheen
dagtekening ; de as4engenooNederduitfche Verzen pier
ten[,zyi mina foort van Deistoe betrekkelyk , uit oude At
t n-gewee9t _ xg8' De Hypmanachen ondeend .
fariaanen of Celicoke vorm3z, 33
Citroenbosch, (Hec) eon Fabel ,
den can A&rA@Uhg vkn Deisten
I.
334
aid.
CLARINDA een Character, I, 57 ,6 Delf Schuipen, (Eerie Bedding)
CLAUnIUS cIvILIS, (lie fehim
tusfchent de Iieerhrtngtn antvan) aan de Batavieren . Dichtdekt .
365
ftukje, I .
471 Denaten, (flirt ranten t'an) tegen
Cochenilje, Befchryving van dir
bet verfluiven van 'tZandaanDiertje, I . 120 . Waar ze ,gegepieexen, f . 83 . Hoe Ineu
vonden, en hoe ze verzameid
dezelve moet voortteelen, 84.
wordt, 121 . 't Gebruik van
Hoe verplanten .
aid.
dezelve .
all. DERIVAN'S Rouwklagt over den
Calicolre . Een Aanhang van DeiesDood van SELIMNA, I . ,,,547
ten in de Hide Eeuw , I . 19g . E eugd , (Het onvoldoende • van
nadere befchryving dear vani99
de Stilling der Stoisynen, dat
COOK, (J) zyn of komst , It .
de) op zichzelve genoegzaam
258 . Zyne vorderingen in den
is ter 's Menfchen ge!ukzaligX s 4
hwid
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held in dit Leeven, aangeweezen, II .
$70
Deugdsbetragting, (Do moeilykheid derv niet itrydig met
Gods Wysheid en Goedheid,
11 .
411
Diamant, eon der fchitterendlle
Vrouwlyke cieraaden , II. 74.
Waar eerst en waar vervolgens ontdekt, 75 . Voorzorge
van het Portugeefehe Staatsbef uur, omtrent do Diamautmynen in 71raf:l.
75
Dichter, (De) aan do Liefde,
II .
316
Pichters, (Loffpraak der) deezer Eeuwe, I .
462
flaagen best met in bunne Moedcrtaale to fchryven,

IL

27 enz .

Dichtkunde, (Verhandeling over
her Doel der) II . 473 . 't Zelve is behaagen en verinaik
Verfchaffen .
475
Dichtkundt, (Verhandeling over
het aankweeken der Latyrafelu)
11 . 24. In hoe uerre of to
raaden, 27 . In hoe verreaan
to pryzeu .
30
,Viersa, die verandering ;•lterzelven in Planter wederlegd, II .
55Z
Distil vink. Zie Putt4r .
Dood, (Onderzoek in hoe verre
do gedagten van don) dienen
kunngn, om iemand , tot waare
Deugdsbetragting en Godzaligheld op to le{den , If.
145 enz .
--- (Aan den) Dichtitukje,
406
II .
Dorpspredikant , en de Arme
Man . Eene waare Gefchie(lenis, I .
553
I)©wx 1NO , (GFORG,E) Verhaal
eener ontmoetinge tusfchen
hem en CAROL n$Di II, in den
Jlaage, 11.
2a2

Y Z E

It .

Driften , ( Verhandeling over
Gods beftuur van's Menfchen)
it,
491
Droefgeestige, (Do) II .
401
Droom, (Een) I .
95
over do Verkwisting,
Zuinigheid en Gierigheid, I.
a87
Duaois en FAngaN . Een zonderling Voorval, 1 .
305
Duhvn, (Middelen om het verfluiven der) to beletten , I .
81
Dye, (Verhaal van do Bewerking
cener Afzetting van do) in de
bovenile geleeding, II .
200

r,

E.

(Aan) Dichtftukje,
lJ II .
27z
Eer, (Vallfche) geestig gegispt,
I.
286
Elefficiteit , do Vloeittof daar
van dyiftgt door de cene foort
van Glas bean, door de andere
niet, 1 .
122
Waarfchynlyk oorzaak
van bet Noorderlicht, I . 565
Uitwerking daar van in
het wi:gneemeu van eene
vaste 4amencrekking d_r vingeren, I.
609
Refchryviing van eon
vtyftaande Electricaalen Afleider, II.
249
Ele&rophores (Proeven genomen
met twee) van vei fclfillende
foort, om to ontdekken met
welke doorgaans de meeste
E ectrfiteit ken verwekt wot=den, I.
251
Nadeie Pioeven daar
omtrent genomen, 11 .
284
Enganho, Befchryving van dit for
nag onbef hreeven Eiland, I .
365 ; geaartheid en leevenswyze der Inwoonderen.
366
Engeland, (Bedenkingen over
eon royal dot Franfchen in)
waarin
FLTART .

Z L A D W Y

Z E

R.

waarin de hezwaarly1 heid, of GEFEIAIN, (St .) van 't cu,geluk
onmogelykheid,van eenen go
hem by de Landengte van
lukkigen uitliag getoond words,
Suez beiegend , II .
464
I.
534 Gerstvogel, I;enaamingen, II .
F.
549 ; Vcro,tteelingen Legvensares 7inci , derzelver gewyze, 550 ; waar deeze Vo .
gel voorkomt, 551 ; Pluitnabruik werkt de geneezmg
van een Stuiphoest uit, II .
die, aid. ; zonderlinge gedaanaid.
153 ; tegen den Kinkhoest
te van den Bak .
aangepreezen .
154 Gefchiedkunde , hoe aan de
Dichtkunde en WelfpreekenFragment van Interrogation, 11.
229
heid verwant, II . 539 ; piyst
G.
Zichzelve door haare nuttigheeheurtenisfen "Flat natnurlyk
den a-n, 540 ; well- c hoofdonwaartchynlyke der), op
eindeu men in de beoefening
welken de Chnstlyl :c Godsdaar van zich most voorfte .dienst fount, gccu t ,;cnwerlen, 541 ; voordf~elen aan bet
heoefenen daar van verbonpi ng tegen d :. . !'•e , II . 40 7
de .
GeFvnk (H t) in Cluris . Dl .:,)t544, enz .
2 ;3 Geval . (Zeidzaam)
Dichtftukitukje, I1je, 1 .
Gedagten. (Nuttigfic) Diehtftuk383
6 ; 9 Gozweil :n . Zie Uit,rasfes .
je , I.
Geelgorst of Geeivink Ilenaa- Gibra:tar, ligging dear van, I .
mingen, II . 518 ; Nesten en
61,-) ; getteldheii des gronds .
Voorttceling , aN . ; Zing ,
611 ; Lugts- en Weeisgeflelteris, aid . ; zondetling ver519 ; is door geheel Europa
verfpreid , aid. ; Pluimadie ,
fchypzel van een Vyurbal,
520
daar waargenomen .
613
Cc leerden, hooge geda ten in 'c Gierigheid, in can droow, tegea
algemeen van hun gevormd,
Zminigheid en Verkwisting,
overgefteld, I.
11 . 253 i zyn, wet hat ge1~7
gerneere leaven betieft, veel- GILBCIIT, (Leevensbyzonderhetyds minder den anderen, old .
den van I1UnlpnRV) I .
315
wells ecn dicnst zy met de Glas, de eene foort doordring254.
bear vcor de Elechiciteit, en
dead does .
de andere niet, I .
122
Celeerdlicid (Onderz nekwaarom
Ivi`Ii'nen vau) flier altoos in de GLICEBE, door cESs2Et I .. 239
~'crheelit:g uitfchitteren , I . Goos Beftuur van 's 1vlenfchep
Drifters, II .
I4n, IL
255
4 91:
Geinof,, (Hot Deugdzee ne van 't) Oodsdienst, (Of de vermenigter Proeve voorgefleld , I . 433
vuld grog van Boeken en de
aanwas van Kennisfe ftrekt
Geneesheer, (Waardigheid e .1
piigt vooral van eeu Christlyom de heiangen van den) to
510
ken) 11 .
bevcrderen , onuerzogt , 1 .
GENESIS, (Oordeelkundige aan627, en4 .
merk~ngen over de Schryf- en
(De) -an Bronwel van
Lee,wy,e van mosES in het
Vieugde, 11 .
447
€3cek) I,
149 Goedwilligheid , (Algemecne)
Xx 5
wat
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wat dezelve nitwerkt , II . 28t Heldenfpraake, Proeve over eeBenaamingen , II .
ne nieuwe foort van Dicht ,
ftukken, duo geheeten, I . 64y
603 ; zyn Zanl ;, aid. ; Aart,
604 ; Lcevenswyze en Vooit- Hennipplant, (Proeven op eene
teeling, ald . ; paart met den
alleen ftaande) die vrugtbaarc
Kanario-vogel, 6o6 ; PluinnaZaaden voortbragt, I . 449 ;
607
aanmerkingen daar over . 451
die .

Coudvink ,

(WPitte) II .
6o8 Herfstbefpiegeling, 1 .
529
(Zwarte) It .
ald . Hoest . Zie Stuiphoest .
(Groove zwarte) van A- Hoop, (Verhandeling over de)
frica, II .
6o9
385
1 . 337 ; Vervolg .
Graaven van Holland als Lands- HoitATIUS, verklaaring van zyn
heeren aali to merken , I .
Regel , Aut prodesfe volunt
aut deleEtare Poetre, II.
624, enz .
481
Graveerkunst, een gedeelte der Hovaardy, Proeve over deeze
Beeldhouwkunde, I .
182
Ondeugd, I
410?
Groenling, naamen van deezen Huizen, (Middelen orn nieuw-

Vogel, II . 245 ; Eigenfchappen, aid ; Voortteeling, 246 ;
Pluimadie .
aid .
Grootheid, (Bedenkingen over de
zugt der Menfchen na) It .
49 ; deeze is in zichzelve
eene pryswaardige Drift, 51 ;
dwaas denkbeeld eeniger Wysgeeren, die de Grootheid in t
veriaag, :n onzer natuure zoeken, aid . ; fchadciykheid der
verkeerde Eerzugt, S3 ; tot
welk eeue grootheid wy gefchikt zyn .
55
GROTTO, (Louis) van AnRIA,
Leevensberigt diens Mans ,
I . 453 ; zyne groote vorder ngen in veele Weetenfchappen, niettegenfliande hy,van
zyne vroegfte kindsheid af,
blind geweest was . 454, enz .
Gulhartigheid , ( Aanmerkingen
over de) L
409
H.
J-Jairklaovers, (De) TI .
359
Hairpoeder, (Witte) wauneer
eersc in de Gefchiedenis vermeld, IL
79
Ilanilia, (i-Jet Eiland) befchreeven , I .
40
Held . (Dc) Diehtflukje,
I.
287

gehouwde) zonder gevaar, be.
woonb •i ar to maaken , II . 373
flypfiflariaanen, een Deistifche
Aanhang in de IIrde Eeuwe,
I.198 ; Nader befchrecven. 199
J. l.
Saar, (Gedagten over bet af1 getoopen) 1-780, fl .
676
Pargetyde. ([let)
Dichtftuhle, I .
193
,7aarmarkten, by w elk cone gelegenheid ingefteld, deedenden
Ii oopbandel herleeven , II . 84
,span, hoe naauwkeurig alle
zaaken en Perfoonen by h un.
n e aankomst aidaar onderzogt
warden, II . 62o ; geftalte en
opfchik der Inwoonderen ,
621 ; hunne Huizen en Huis .
cieraaden, 622 ; hoe zy dezelve verwarmen en den Tahak gebiuiken, 623 ; gelartheid des Volks, aid . ; Koophandel , 624 ; Reis na de
Hoofdftad Jeddo . 624, 625
Yetvgd, (Regels welke de) in
ha nee, :,en van Vermaaken
en Uitfpanningen, to volgen
hebbe, 1 .
289
(Lcevensregels voor de)
I.
3 30
(De verfchlllende Opvoe
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voeding der) oorzaak van dc Jut.IANUs, wit hem maar al to
velfchillende Smaa1 en , I.
veel gels genhei,ls gr geeven
hebsle, om den Eerdieust der
457 ; Vervolg.
601
Icrland, (Bedenkingen over een
Heidenen den voorrang to
geeveii hoven deu Christlyken
;nval der Franfchen in) t>rrekkende om de onwaarfchynlyk(Todsdienst , 11 . i. ; hoe zecr
heid of onmogelykheid daarVall CONSTAP3T1NUS mlShandeld, 2 , 3 , 4 ; bet gedreg
vanaantotoonen, 1 . 53 ¢,enz.
der Christiyke Geestlykheid
icht , de Rhododendron Chry7fanthemurn,
in zyne dagen, 5 ; wells een
tegeu, dezelve, in
invloed de Leer der W1ts.geeSiberie , met een geJukkigen
nitflag, gel'ruikt, 1 .
203
ren op hem h ldt , 3 ; zyn
Jnenting . lie Kinderpak es.
Godsdienstfte1zel .
10
7orrgel;ng, We veoiykej L 476
K.
Jovden, (Gc;fchiedkundigc Schets
cars, (Uitwerkzels van een)
van de Vervoigingen welke
met Kopersoest gemeng1,
Ide) in alie Landen ondergaan
158
hebben, I . 227 ; under de Kaarsjes, (Bougfes) van de
Romeinen, aid . ; under de Ka.
Heer nAiAN, voor de nrneilykheden in twateenbefchredifen, 228 ; in Duitschland,
229 ; In Itatie, 231 ; in Span
ven , It . 12 ; 't gebruik daar
je, 232 ; In Engeland, 233 ; in
van .
14
Frankryk . 234 ; in PerJie . 236 Kad .jag, (Het Eiland) herigten
waartoe nunne Gefchlevan t zelve, `II.
41
denis ons opleidt, 11 .
541 Karafchatka, wanneer door de
'3vadengenooten, (De) waarvan
Rttifen ontdekt, 1 .
37
u1 h.t Nleuwe Te talnene, on- Kanaga, (Het Eiland)• lefchreeder den maw vatr Godvrugtige
ven, 1 .
40
M4wxin, gewaagd words, e&ne Kanarievogeds, (Waaxneeslingen
foart van Deisten, I .
198
over her tergen der) ca de
Lew1N, (EvL>ns) laerigt zyner
Onderfcheidemitwerkzelen daar
I,o,gevallen op eeue Reize na
van, 1 .
527
de Roode Zee, de Kusten Van
Geaartheid deezer Vo .
Arabic en Egypte en door
gelen, IL 14 ; waar dezelve
de woestynen van Thebais, I1 .
natnurlyk vailen, 15 ; de Yenturan of Italiaanfche Kanarie,
3, 6 , 424 . 562
Isle de Sable . Zic Zand h.iland .
en de Cini of de Groene Ka .
Israeliten, gefteltenis diens Volks
narie van Provence befchreein Zg ypte, ten opzigte van hunven , 16 ; verfcheidenheden
rre Godidienitige begrippen,
onder dit geflacht veelvuldig,
I . 149 . 150 ; hoe MUSLS Over17 ; waar nit herkomftig, aid .
tenkomf}ig met dczelvefchryft,
met wclke Vegels de Kanaricn
151 ; en geltad ;g in 't oog
paaren, 18 . 20 ; verfchiifende
1roudt om den Lurgcr- en
geaartheden deezer Vogelen ,
Kerkftaat, dien by met hun
62 ; voortteeling , 6,} ; zol gwilde oprigten, aannecmelyk
vuldigheden daar by in agt to
to maahen.
155
neemen , 66 ; waar aan Yet
`7uffer, (De) zon''er waderg ;a.
Mannetje van bet Wyfje onder
1)lchiltukle, 11 .
537
do Jongen to onderkennen,
61
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G7 ; van den zang deezer Vo- Kleuren, (Onderfcheide) welke
de Schaduwen aanneemen ,
gelen, ald . ; handel in deeze
onderzogt en waargenomen,
Vogelen .
68
I.
439
Kennis, (Onderzoek of de vermeerdering van) bevorderlyk Koopziekte, (Bedenkingen over
zy tot Godsvrugt en Liefde
de) II.
440
tot bet Algemeene Welwee . Koperroest , (UJitwerkzels van
627, enz.
eon Kaars met) gemengd, I .
zen, II .

Kermisbefpiegeling, II .
437
158
Kinderen, (De) en de Salaman- Kwakzalvers, (Vertelling your

94
der, een Fabel, II.
de) 11.
445
(De gefchiktf'e
L.
middelen om hot Gemeen in ,aldn-lout, of Zeeeras, de Won.
ons Vaderland, tot het gewilderplant van Sombrero geheeten, befchreeven, I .
369
fig gebruik maaken van de Ine"nting der) aan to moedigen , Limp , (Zee-) befchreeven en
afgebeeld, welke een allernutIf, 57 ; over de gefchiktfle
middelen orn de Inenting op
tig(te Vuurbal:en zou weezen,
214
de minstkostbaare wyze, en
I.
zonder gevaar van befmetting, Landfchaps gezigten , hoe to
to verfpreiden .
103
vcrvaardigen, I .
87 enz.
Kinkhoest, (Aanmerkingen over Landveranaakiykheden , (Over de
de meestvermogende middelen
kieschheid van fmaak voor) I .
142
66
tegen den) 1.
en Landbezigheden, I .
Kiagten vdn een Africaaner in
503
de Mynen van Peru. Dichten Zangftukje, If .
47 Laudanum, het Clyfleeren daar
mode geneest eene krampagtige
Kleederen , (Proeve over de)
fluiting van de Onderkaak, II .
dezVrouwen, I . 579, enz. II . 74
- (Algemeene aanmerkin- 415
gen over den oorfprong der) Leder, (Over de wyze om)groen
S26
to verwen, I .
I. ald. ; hoedanig by de
Aartsvaders gedraagen , 583 ; Leerredenen, (Aaninerkingen over
welke oudtyds in Egypte goher Leezen , en van buiten
473
bruiklyk, 585 ; Kleederpragt opzeggen der) I .
(Do verfchillende)
der Oosterlingen, II . 76 ; der Leerwyze .
1)ichtflut,je, I .
Grieken, en opfchik der Vrou597
wcn by hum, 77 ; der Roincin- Leeven, (Over het oogmerk der;
fcheVrouwen, 78 ; der .VoordMenfchen on eengedeeltevan
het) voor zichzelven door to
fche Vrouwen, 82 ; der Fran .
de
Middeleeuwen
,
brengen , en de noodige verche
in
83
;
f
eiscliten daar van, 11 .
3F9
der /lrnsricaanen, 223 ; op
Otah:ite, 224, in de Mid- -- (Proeve over 't geluk
van 't Huislyk) 1
.
deleeuwen in Europa, en te571
genwoordig.
305, enz . Leevensregels voor de Jeugd, I .
ji."leuren, (Berigt van Perfoonen
33Q
die de) niet konden under- L.<nte, (Eenige byzonderheden
30)
van de) des Jaars X779. I. 222
fcheiden, 1.
Kinderpokjes,

I--r.7
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.Licht, (Waaineeningen over
cone onthinding vin) veikecidlyk do blauwe fch aduwen geheeten, 1 .
439
Liefde-zu,t . Dichtftuhje , II .2 ;2
LINNlows de Zoon , bezig om
een derde Byvoegzel tot bet
Stelzcl zyns Vadcrs to vetvaardigen, 11 .
297
Lofzang, ter verheerlyking van
God, in n , avolging der Oosterfche Lofzangcn, II .
52o
Lotus, con Plant oudtyds tot
Brood gebruikt, II .
157
Lugt, hoe dezelve c'oorPlanten
gczuivcrd w or.i t op plaatzen
daar Lie Zon fchynt, en bedor .
ven in de fchaduwe en den
nagt, 11 .
247
Lugtsge(Ieldheid, (Waarneerningen en aaninerkingen over de)
Lies Pays 1778 to Atnfterdam .
L
123
van bet Jaar 1779. 11161
Luiileid, (Hot nut der) gm tig
afgemaaid, 43 . In den Godsdienst , 44 . De fleas der
MaatIchappy , aid . Heilzaam
voor de Gezondheid .
45
LUKAS X
21 . gedagten daar
over , 11 .
97
XVI . 9 . opgehelderd ,
II .
235
L upia. Zie Boongezuwel .
Lusthoven, op well; eene wyze
fraai aan to leggen , 1 . 87 enz .
M
aag, (Opteliing v ,n 52 din_
gen in de) cones Galeiboefs
.gevon len , 1 .
394
Maatikrheid, voordeelen daar van
op onze vei ftandlyke v ermogens , I .
170
MACBRIDR (DAVID) Leevensbyzonderheden
van deezen
Geneesheer , II .
556
Man, (De Grow) 11 .
187

MARK:US XI,

leeken met
17- 2 Z . I .

R.
12-14 . verge :
MAZTIIEUS XXI .

2,15
do eerfte gezellige
aandcening, 11 .
276
Meis;e . (Aan con) Dichtftukje,
Medclvden,
11 .

44.5

of de fchoone
AvondItond, I .
186
Menit;te, ('t Gevaar van do) to
volgen, 11 .
527
Mensch, (Bedenkingen over den
Natuurlykcn Staat van den) 11 .
370
M'nschdom, (Ve,toog over de
kennis van hot) 11 .
524.
Me7nfchen, hunne Denkbeelden,
Deugden ,
Ondeugden ett
God ;dienstbegrippen in den
woesten ftaat, II 627 (28 .
Welke veranderingen Eigendom , Kunften en Weetenfchappen to wege brengen ,
629 . Wat do verdere aanwas dcrzelve veroolzaakt.
(530
tvts(iN, Visfchers-klagt , II . 224
heilzaafne
Middelen,, (Welke
ei)den 'er bereikt ki .nnen
worden door bet verflandig
gebru k der) ors door de
Voorzienigheid gefchonken ,
II .
241
MENALxAS ,

Miliaria ,

van

VARRO ,

waar-

fcl,ynlyk de Ortolaan II. 366
Miwrrfa (De) en de Roozenboom . Dicl,tftuk,'e II.
49
MTRLIL, door GESsNER, II . 535
Mocha, do oude Hoofdftad van
Gelukkig Arabie , befchreeVen, II .
376
Mode, (Aanmerkingen over den
Invloed der, II .
188
Morgenflond . (Aan den) D ;chtftukje 11 .
273
Morg en tang . Dichtftukje , 1 .555
Munoses, (Aan) Dichdtukje ,
IL
48
Me-

I3 L A D W Y Z E
Mozrs , (Oordeelkundige aanmerkingen over de Schryf en
Leerwyz van) byzonder in het
Boek der Scheppinge, I . 149
aid.
Fly
Zyn oogwerk ,
fchryft overecnkomfltig met do
begrippen van zyn Volk , r5r .
75y zo kc den Burger- en Kerl :itaat,die by onder de Israeli
ten wilde opregten, aanneemelyk to maaken .
155
N.
eusprnp , ( Waarneemingen
wegens cenen aanmerkely
ken) I . ir . Door afbinding
13
geneezen .
Nieuwiglteden to willen fcbryven, een algemeene oorzaak
van flegte en zedebedervende
Boekcu, If .
632
Noorderlicht, (A4iddel om bet)
in con donkere Kamer na to
bootz9n, I .
159
(Waarneemingen over
het) door den Veer Torvnu,
1 .20$ . Verfcheide gevoelens
der laatere Wysgeeren over
de oorzaak, 206 . Wat men
omtrent deeze verfchynzelen
noodzaaklyk behoort waar to
neemen, 207. Veelvuldigheid
van tuft vcrfchynzel in de ;aaren 1778 en 1779 . Hebben Been
uitwerking op den Barometer
211
of Thermometer .
ook by de Zuidpool ont212
dekt, I.
(Kort begrip der veronderftellingen on gisfingen over
de oorzaak van het) door
den Heer FRANKLIN, 1. 565

a

O.

lyphant, (De) en de Koe , eon

Fabel, 1 .

47 2
van al dit
Ant dfche , in vergelyking van
her Euuwige vertoond, 1 . r .
enz . Vervo)g 51 . Vervolg

O•7 befiendigheid ,

C11

not .

101

R.

Onlrefendiglaeid, (Pro+rve ovet

tie) 1 .

551
( 1`sene krampagtige
(uniting van de) door ClylFeeren met Laudanum geneezen,
11 .
15
Ongeloof, (Flet Ondeugd7aame
v n hot) ter Pioeve voorgefleid , 1 .
433
Ouvcrfclrillighei:d , ten opzigte
van de groote Pligten vats
den Godsdienst afgemaald, I1.
319. t gengegaan,
322 enz .
On . ; ,eer, (reneamc overdenking
by gelegenheid Ivan een gedugt)
1.
329
(Berigt betiekkelyk tot
her) dat de Koornmolen de
Y'alt gotroffen heeft, II . 6ro
Opgnng, (Prove over de beste
wyze om) in de weield to
ma : :ken, II .
397
Op/huiving , geestig berispt, 1 .
O,~derkaak ,

286

der tegenwoordige Vrouwlyke) II . 84
(Verpligting der Ouderen tot de zedelyke) II. 58~
en z .
Orang outang , Ontleeding van
dente ven, I . M Dit Dier
is buiten ftaat om als do
menich to fpreeken, 22 . Uiterlyka gedaaute van 't zelve,
23 . Grootte, 26 Hot Spraaktuig befchreeven , 27 . Do
getteltei ;is der Ingewandeu
ontvouwd, 2y. IJe Kop, hoe
gefteld.
35
Brief van VOSMAAR Over
den Oran{,-outang , en bet
voorgevallene deswegen met
den Heer FORSTER .
$6c
Ortolaan, waarfchynlyk de Miliaria van VARRO, en de CcnC12r37110S Van ARISTOTELES, If.
366 . floe dezelve vet hemost warden , 367, Zi,o:,
Opvoeding, (Schcts

aid .

h L A D W Y z E f,, .
die Tier , al d . Zyn Hernia334
phro,iit-"n .
R.
aad. (Opelderende) Dichtflukle, 1 .
51
(5raderlyke)Dichtftukje,
599
1.
Rcaerzaar, (Regels der t7itfpraak
van een) 1 . Leac do Kiankvormingderwoordenonderfcheidcl)
co kenrig zyn, 1 . 325 . 11 . Laat
de uitfpr'rik vol klcms en
keurig weezen, aid . fil . Verkryg eene wait en verfcheiden
held in de hoot.*re van de ftem,
2z6 . IV . Spree: de woorden
eigenaarcig en fraai nit, 327 .
V. Spreek elk woord, nit nicer
dan edn Syllabe befbande, nit
met zyn eig, , n accent , ;25 .
in elken
VI. Onderfcheid
vol2in , de meestbetekenende
woorden , door een natuurlyken,
fterken en veranderden Klem .
toon, 370. V1I. Verkrygecne
behoorlyke
verfcheidenhe d
van tusfchenpoozing en ftcunzel, 372 . VIII. Luton de
Aandoeningen en Hartstogten,
die uwe woorden uitdrukken,
vergezeld gaan van daar aan
beantwoordende toonen , weezenstrekken en gebaaren , 373,
en z .
Regtvaardigheid, (Proeve over
de) II .
245
Rhododendrorn , Chryfanthernum
in Siherie tegen de Jicht en

Zinkingen gebruikt , 1 . 203
Welk een Plant ; hoo men dit
Geneesmiddel bezigt . 214
Roer , EBefchryving van een
nieuw foort van Scheeps-) II .
459 . Ongemakken daar door
voorgekomen of weggenomen,
460 enz .
RoM . XII. 15. Verhandelingdaar
over, 11,
275

Ronwe, (Voorbecld eciier diope

en tef ens tnanlyre) over bet
voiles Cener i gtgcuoote, 11 .
573
Ru fcn, (On :dekkinge der) van
.ti,
Kamfrh,ttk
en veele Ltlanden in de Ouster Zce, I . ;h
op welk eene wyze zy
do Pc ;foonen behandelen, die
door den Damp van Koolen en
andere U tvioeizelen van den
zelfiien naxt buit,:n zichzelyen
;"u, It
gw ;aakt 7
5n6
Hoc zy hunne buizen
verwarmcn, en de gevoijien
dair van, II .
507
S.
Sabbath , waarom ,aosrs diar
van zo vroeg gewa)gt , 1 .
155
Schaduwven, (Blaulve) waarnee .
minge over cone ontbinding
van 't licht, verkeerdlyk de)
geheeten, 1. 439 . Wit dd
Scha'uwen zyn, 440 . Verfchcide proeven op de kleuren
daar van genomen, 443 . Befluiten daar uit opgemaakc.
447
Schepen , ( Concept over 't op.
winden en vastmaaken der
werktuigen aan gezonken) om
ze met zekerheid, op wellc
cone diep,e zy gczonken zyn,
to omvatten, vast to maaken,
en op to wind-on, it .
341
(Befchry ins van eeu
Werktu~g otn de) to beftuuren,
II .
459
Schildvink, een Trekvog d , 11 .
204 . SVaarhecn zy verhuizen, on Ierzogt, 205, Waar
zy voorl .ornen, 206 . Geaartheid, aid. Zang, aid . Nesten .
207
Schipbreuk, (Do) II .
293
Schrik . (Do) Dichtftukje , 11,
581
Scriue .
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gemeene lugt to zuiveren op
Wanneer zy zich in
plaatzen waar de Zon fchynt,
vertoonen , 363 .
en dezelve to bederven in de
Hunne Reistocliten, aid. Ptuifchaduwe en geduurende den
369
madie .
uagt, 11 .
Othaheite, Bleeding op dat Ei247
(Hoe zeer bet gevoelen
land, II .
225
dat Dieren in) zonder veran .
Overreeding, Aanmerkingen over
deren to verwerpen Is, if.
de beste wyze om dezelve to
wege to brengen 11 . 193 .
552
Zie NeusOnderfcheid van op bet Ver- Polypus Narium.
prop .
hand en op bet hart to werken, aid . flat eerfte ver l ent Potasch , ( Over de bereiding derv)
in bet Zedekundige en Gods1.
344
dienftige den voorrang, 195
(Tafel van de hcaeveelheid der) nit zommige foorteo
Hoe dceze zamenpaaren . 197
van IIout . Planten, enz, volOuders, (Waar in de vcrplig
gens de Proefneemingen van
ting
g der) omtrent hunne Finders beftaat, I1 . 5$8 . Waar
den Hear WILnENnpIN , I.
op de verpligting rust, 589 .
353 . Volgens de ProefneeHoe 2y zich van de Lich~,am
mingen van den Hear UHDCN,
lyke,enn byzonder de Zedely355
ke, Opvoeding moeten kwy- Prediken, (flat voor de vuist)
afgekeurd, L474- Wnt men
ten , II.
592
OuItak, (Berigten van bet Eivan bet prediken op eon Ontland) I .
41
werp to houden hebbe, 475 .
Het leezen en van buiten op .
P.
zeggen, tegen elkandex opgepALEMON . Herderszang , I.
woogen .
283
476
Peerei-asch, de beste foort van
(Over bet Hartstogtlyk
Potasch , I .
348
en Verfbindig) II .
198
PERRENOT, befchryving van de PSALM LXXVI . ii . VerbandeBegraafplaats door hem, builing daar over, 11 .
491
ten s Haage, aangelegd, II.
CXVI . (Nieuwc Gedag35
ten over) I.
$15
Pest, heeft re Cairo, in deezen Putter, of Distelvink,benaaminlaatften tyd, min dan voorgen , II. 289 . Pluimadie, aid.
been gewoed, II 569 . Hoe
Zang, 290. Voortteceling en
de
Mehometaanen,
enhe •
Oppasfing der Jongen , aid.
fchroomd, menfchen , daar meOver het paaren met )I :anariede hezogt, oppasfen, en bet
vogelen , 292 . Aarc , 293
oordeell daar van.
569
Leerzaamheid , 294 .
TrekPHILAS, by bet Graf van DAvogels , aid. Bereiken een
('HNIS, I .
616
hoogen ouderdom .
295
Philofooph. (De Spaarzaame) 11 .
Q
483 nueen, can Koekalf dat to
Planten , Proevcn op dezelve k-eener dragt met een Bulkalf
gedaan ter ontdekking van de
gehooren wordt, II . 3 ;I3 . Byzonderlinge eigcufchap, oum de
zondere Eigenfch®ppwi van
dic
aid

Prankryk
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It .

kels ter wereld , etlat. De
(M .) (13erigt van
Stekels
verhinderen
noch
den zonderlingen Zwitzerfchen
vermoeijen dit Diet, 7r . Hat
DbEtor) I .
544
op t
is ouwaar dat zy die Stel:el5
SERVAT , (Dichtftukie
uitfchieten, ald. De wooden
verongelukken van Kapitein)
door dezeive gemaakt , zyn
II .
317
noch doodlylt , noch gevaarlyk ,
Smaaken, (Verhandeling over de
72 . Aatt en Leevenswyze
verfchillende) der Menfchen,
deezer Dieren, old . Minceter aantooninge, hoe degroottinge van bet Stekelverken ,
Re verfcheidenheid voortkonit,
op bet oogenblik van zyne
nit de verfchillende Opvoeding,
geboorte .
die men aan de Jeugd geeft , I .
73
6o1 Stellingen (Eenige) 1 .
638
557, Vervolg .
STe
.anz, (Kort'verllag van bet
Siteewtivogel , Benaamingen, ff .
Leeven en de Schriften van
417 . Verandering van desLAIIRENCS,) 1 .
422
zelfs Pluimadie, aid. Leevenswyze , 418 . Geaartheid , en ST$ZIM.BROTUS, of de gef$rafte
flaaploosheid .
Ongehoorzaamheid . Heidert419
Spaar fche Plieg-pleisrer , met
fpraak, 1.
649
vrugt londfom den Navel ge- Student, (Lotgevallen van een)
door zync Studien ongelukkig
legd , in een geval dat de Mo .
geworden, It .
I27
tus Perijialticus der Darmen,
door afgelege oorzaaken, was Stuiphoest, (Een Bnitengewoone)
door de 1%ioresanci geneezen,
omgekeerd geworden , Il .
11 .
153
5 47
Spnarzaarniacid . (Dc) Dichtitak- Sumatra ,
Lugtsgef}eldheid alje, 1 .
431
daar,,1. 267 . Aart der InwoonZPARRMAN, vei'lag vah den arderen, 268 . Dieren.
364
beid diens Natuttronderzoeker, Sysie , benaamingen
328 .
j I.
296
Waar in van den Distelvink
Speelkaartera , ( Gefchiedkundige
onderfcheiden, 329 . Gemakly!a
Ilanmerkingen over de) 11 .
to temmen, ald.Vnedzel , 330 .
141
Nesten niet of weinig gevo`,r
den , ald . Vei mengen zich met
Spinne , ( BeCchryving eerier
570
de Kanarien, 331 .
frekvozeldzaame) 1 .
ald.
SrnEuic . XXII .6, Redenvoering
gels, 332 . Zang .
daar over, If .
5d ;
Staatsbelluur, of men door het
abaksklisteer, (Befchryvin ;
van hot Maakzel cener zcer
vermeerderen zyner Kundigheden, daar toe gefchikter en
Eenvoudige) I .
481
bckwaamer worde,ond ..:rzogt, Tafercel Cit dcn Zondvloed,
1i .
633
door ccssNER, 1 .
417
Proeve over Tagalak , walk ecn Eiland , I . 40
&andvasti'heid ,
deeze Deugd , II .
637 Tche(china, (Ecn Eilan(1) beStekelverken , hoe zy paaren,
feerceven, 1 .
40
waargenomen, 11
. 69. Op well: Tenerife , ( Verfiag cener beeerie wyze zy de Jongen beklinuning van de Pick van) in
zorgen, 70 . Komen met Ste.
den Jaare 1754, I . 401 ; byII. DFI;L • Mi N(:CL .'.'. NO . 15 .
Y y
zort-

SCrifIPPACII,
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B
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z„n czhe • ; cn char waarpcnom` n 401, enz . vcranderi igmn d ; c Wyn en Iferi:cu Dr^nk
daar ondergaan .
408
T IIFMINF , (( ;cfprekken van den
Beer) Qerlte Dag, L 458 ;
tweede Dai; .
4-("8
TIIVNBeIiG, berigt Van de ver
rigtingen diens Natuuionder
zoeke1s, II .
095
Tonquin, (Voornaarnfe byzonderheden van bet oningryk)
1 . 487 ; geiegenheid van 't
zelve, aid . ; de' Iloofdftad
befchreeven, 488 ; Vrugten,
alrh ; Gedierte, 489 ; Aart des
Volks , aid-. ; Geflaite en
Klecding, 490 ; Belastingen,
491 ; Taa1, aid . ; I-iuwelyks
en Lykplegugheden , 49z ;
Weetenfchappen daar beoe
fend, ald . ; Ilandel, 493 ;
Staatsbeftuur, 4.94 ; V'erina,rklykheden = 497 : zonderli' g
gedrag der Geneesheeren . ald .
Tristram Shandy, (Lotgev~d ) ien
van) een Wcrk order then
tytel , 1 .
423
Twist . (De) Dichtftukje, II . 58o
Tyd, (Welk eene rekenfchap
eene Dams van de eerl{e Mo
de van hot gebru,k van den)
geeft , II .
320
- "Go ,l :;gten over den)IL6r6
Tyger, (Do) en de Oiyphant,
cen Fabel . Dichtftukje, II . 487
U.
itffa,zszingeza, (Over de rech
f to keuze der) 1 .
289
Uitfpraak. Zze Tedenaar .
Uinvasfen , ( Vier Sponswyze)
ter zwaaae van een pond, gelukkig vap de ncus genomen ,
I.
300
Air .
alschheid , (Aanmerkingen
over de) 11
. 137
Weld, en Tuinzrng, by het her

V

I:

Ii .

i"ncr en van, eri op nieuw
verlatigen na de vermaaldykheden va') con aangenaarn
Buitenverhiyf, II .
1 t6

Penturon . Zie Kanarievohrrls .
Verde .ldlieden order de Clzristenen, waar nit ontflaan, en

hoe aangektw'eckt, 11 .

36r

i'erhuizing, (De ongelukkige)
111
1.37
Verkeering, en hot onderhoud in

dezc!ve ; aanmerkingcn daar
over, I I . p r ; hoe bepaald
indien bet op louter zinlyke
geneirgten uitioopt , 312 ;
meet order do Grieken niet
veel be,ohend hehben, aid . ;
hoe fchzaal als bet Sp el bet
voornaamlte nit ;nsakt . 313,
waar in cone veru ludige gelegen is, ald . ; wat d,ar in in
agt genonzen en vermyd moot
worden .
314, 315
Verklvi,rtitza, tegcn Zu,ni2he,d
en Gier ;g'icid ovcigelleid, 1 .
187
Oorfprongen deezer
Buitenfpoorighcid, 11. 236 ;
de ongelukkige gevolgen daar
van, 238 ; iniddelen daar te •
gen .
24t
Vermagken, (Over de rechte
keuze van) 1 .
289

Vermaardheid en PergenoegzaanzIzeid . (Do Koningryken van)
.C en Allegorie, 11 .
6411
Vernuft, (Waarouz Mannen van)

niet altoos in de Verkee ing
uitfch itteren , onderzogt . l . 140
Vertelling voor de Kwakzalvers ,
1I .
92
Yefuvius, (Waarneemingcn wcpens de g laden 'van hitte op
525
den Bcig) I .

Yin , (Gewoone) ZieSchil,lvink .

~Grarln-e) eene toe al i ipe
verfcheidenheid van cje Vlas112
vi ;~k, II.
d'is :

. R.
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7.ri fchen, derzelver

getal nog
niet to bepaalen , I. 161 ; algerneene gedaante deezer
Schepzelen, aid. ; wells een
dienst zy vast de Vinnen bebben, 162 ; waartop bun de
Schnbben dienen, 163 ; bun
Gevoel en Reuk, 164 ; Gehoor en Gezigt, 165 ; Gefteldheid van tie Maag, 167 ;
bun yoedzel, aid. ; hoe zy elka,ider verflinden, 168 ; hebben lugt noodig om to leeven, 169 ; van bet Lugtblaasje, aid . ; worden zeer oud,
216 ; wyzen , uitgedagt om
derzelver ouderdom to onderkennen , 217 ; verbaazend
fterke voortteeling , 218 ;
verfchillende gevoelens over
bet paaren deezer Schcpzeten, 219 ; over de zorg die
zommige voor de gefchoote
Xuit draagen, 22o ; verdeeliug der Visfchen in drie
hoofdfoorten . 221
it' triodunz Aibunn, van gewenscht
gevoIg in de valiende Ziekte
en Buikloop, I .
438
Vlasvinken, voordeclen door de
Natunr am deeze Vogeltjes
gefchonken, II. 1io ; kannen
leeren fpieeken, iii ; of de .
zclve eene verfcheide foort
uitmaakt met de Graune Vink
by ons hit Kneutje geheeten,
ire ; waar zy bun nest maaken, 113 ; wanneer en hoe
dikwyls zy broeden, aid . ;
hun voedzel, 114 ; van don
Z in- deezer Vogelen, aid . ;
115
Grootte en Pluimadie .
Viieger, (Toeftel van eon) om
er veilig EleEl ilche Proevcn
mede to i-eemen, I .
69
Vopels, (c'lanmerkingen over de
itaoxfieragtige) 1 .
397

Vootl gtigheid ,

deb II .

(Proeve over

g1

Vraagfiuk, (Natuurkundig) ten

opzigte van do Gezondheid,
II .
155
Preugde, (De Godsdienst eon
Brolwel van) 11 .
447
d7riendfchap . Dichtitukje .I . 14S
Vrouwen , (Proeve over do
Kleeding der) en do onderfcheide wyzen, waar op sty
zich in 'i oog der Manners
behaaglyk poogen to maaken,
1.
579
Tweede Procve , if.
74 ; ICleedeipragt en opfchik
der Oosterfche 76 ; der Criefche, 77 ; der Roneinfci.e, 8 ;
der Noordfche Vrouwen, 82 ;
der Franfche in de Midde!ceutven .
83
Derde Proeve, II. 220 ;
fchoon in China, en in het
Qost~n, opgeflooten, tot den
opfchik genee gen , 221 ; hoe
zy ooren en now, vercieren,
aid . ; welke andere middelen
en gebaaren zy bezigen, 222 ;
Americaanfche Vroriwen haare
kleeding, 223 ; op Qtaheit ,
hoe gekleed .
aid .
Vlerde Proeve, II . 305 ;
Kleeding in de XVde Eeuw,
306 ; hyzonderheden ten tyde
Van CROMWELL, 307 ; Lotgcvallen der Kleeding in de
inntfte jaaten .
310
baar lot by de 4rabieren,
II .
?,R1
Gtfchiedkundig vertlag
van ha,-ire Bezigheden en Ve .Imaken, II .
529
1"uur, (Zonderlinr verhaal van
con Arm door 't Koud-) -,angedaan, II .
244.
Vuurbaieens , ( Befchryving van
can Zec ;ainp, die tot verl)eteYy 2
1Ing
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lingonzer)zotikunnendienen,
een Man van de Wer0d, T.
I.
213
98
I7uuren, (Met) der Zee, wat Zaonenfprank tusfc'hen Philibert en
gebruik men er van zou
Priscillus, o£ Herfstbefpiegekunnen maaken ten , dienfke
Zing, 1.
529
der Zecvaard, 1 .
303
-- Tusfchen CICRRO en
-- De oorzaakcn daar van
CRESTERFU LiY, II .
384
onderzogt, II .
203 Zond, (Middelen om bet verftuiven van bet) to heletten,
W
andeling, (De) If.
469
Sr, enz .
1.
Waterblaazen ,
(Hydati- Zand-Eiland , Befchryving van
des) verhsal van een geval,
't zelve , 1. 399 ; zonderling
waar ill hardnekkige aandoevoorval van 't veiblyf aldaar .
a)ingcn der Ingewanden geheel
400
en al gencezen werden , door Zee-Cocusnoot, geen voorthreng.eene meijigte van . Stoflen ,
zel der Zee ; maar van een Palm ,
gelykende na) I .
369
25o
boom, I.
Waterwerktui,gcn , aan Welke Zeewater, (Proeven, lAraarncc-hoofdvereischten zy maeten
mingen , en Aantnerkingen
voldoen, if .
67
over de oorzaaken vah bet
Westphaling , ( De dankbaare)
213
lichren .van bet) II .
IL
576 Zinkingen , ( De Rhododendron
Wilden, (Verdeedigingder)door
Chryrantheinum tegen de) in
cell Hottentot, It .
20 1,
37
Siberie gebruiklyk, 1 .
Wind, (De) in den Hoed, 11 . Zo,nsr, HerderskCut, II .
3 ;5
625 Zouter-befpiegeling, of Z .113104Winter, (Eenige byzonderheden
fpraak tusfehen ARrsreprus en
van ddn des jnars r 779, I . 221
MELANnzn , I .
27']
Herderszang, I, 642 Zon (Schoonheid der) DichtBefpiegeiing, IL
20
t}nlcje, I .
51
(Eenzaame gedagten in Zuiniglieid, in ecn Droom met
dell) If.
Ver1=wisting en Gierigheid
613
t1 onderplaut van Sombrero be
187
vetgeleeken , I .
fchrceven, 1 .
369 ZI!'eeden, (Verharl van dewyze
I.
waar op de tegenwoordig rcagozs, (Ilet Eiland) bcfchrcgcerende Inning van) do
ven, I .
39
groote Staarson .wwenteling in
Tllaoofdigtzeid,(Waarncemingvan
den jaale 1772 volbragt, L
bet nwug gebiwk der I3a(ve173
baden in) If.
600 (Aanfvraak dc .; tcue•Ts-bedding n in bet Alnifchie
wi,or(jicen IE' niea van) 1, 7
Gebergre groeijcnaan,
II
.
de opening des Rylsdag, ; to
s
419
Z.
Stohi , oIm in 't jaar 5778, 1. 2"3
lrnfnf;mak
club
tesfchen isencu- Zyde, wanneer eeist bckend
en Alevrouw DE BON
werden, II . 81 ; hoe de teeit,
TON, 1
.
daar van veifp :eid is, ni "
47
Tusfchen sOLITAIUE,
hoe z :•' dzaaln in ouden tyde us
cell Kluizcnaar, eti MUIDOtO,
Ruropa .
4" i .
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MEND . Een Muzykftukje, to plaatfen, tegen over bl .

47

Afbeelding van een E1eEtricaalen Afleider .

252

Van het opwinden van gezonken 5chepen,

346

---~ Nieuwe wyze om Schepen to ituuren .

464

NO. He; Carton pag . 437 en 433 op zyne plaats to

zcta

ten iu
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