.OEFENINGEN,
LETTER-O
EFENINGEN.
LETTER

A L GEM E ENE

VADERLANDSCHf.:

LETTER-OEFENINGEN,
WAAR IN DE

BOEKEN

EN

SCIIRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS

VADEllLAND EN

E L D E R SUI TKO l\f EN, 0 0 R DEE L K UN·
DIG

TE YENS EN V R Yl\IOED IG

VERHANDELD WbRDE~

BENEVENS

MEN GEL W E R K,
tot Fraaije Letteren, Konften en Weetmfchappen
betrekkelyk.

Del'dc Deels, EerO:e Stuk.

Met Plaaten.
"

o}-o}-+++++++t+++
+ + + + .,.
+++++ 0}+ ++
+
Te .11 M S T E R DAM,
By A. v A N D E R K ROE,
en

By Y N T E MAE

N

TIE B 0 E L.

M J) eeL X X X I.

AL
L G
GEM
A
E M EE EENE
N E

VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE

LETTEI{-OEFENINGEN,
LETTER-OEFENINGEN,
WAAR IN
IN DE
DE
WAAR

BOEKEN
BOEKEN

EN
EN

.IFTEN,
SCHRIFTEN,
SCHR

DIE DAGELYKS
IN ONS
VADER'LAND EN
EN
DIE
DAGELYILS IN
ONS VADER'LAND
E L DE R SUI
TKO III EN, OORDEELKUN00 R DEE L K U N.
ELDEitS
UITKOMEN,
DIG TE\,[NS
DIG
TEVENS EN
EN VRYlIfOEDIG
VRYMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.
VERHANDE'LD
WORDEN.

u s . DOQr
Door
Gejchiedenis
Israeilieten voor
van jJE ssus.
fchiedenis der
der Israelieten
voor de
de tyden
tyden van
Ge
des Godlyken Woords
HE
WoorJs tote Zurich
Zurich..
JJ.. J].. II
E sS ss,, Bedienaar des
Vit
het Hoogduitsch
HoogdttitJ'ch overgezet
ol'ergezet.. Zesde
Zesde Deel
Deel.. Te
Te ArmAm-Uit het
Inhoud, 332424.
flerdam by
by P.
Meijer, I?8o
1(80.. Behalven den lnhoud,
ferdam
P . Meijer,
bladz. in
in gr
gr.. oltavo
oCtavo..
bladz.

H
et tydperk, in dit Deel overwoogen, is dat der
H
rm (*), onder llrelker geleide of belluuring, llaer on..
derfcheide omfial1dighedel1, het Israelititche Gemenebest
Rap.
et tydperk, in dit Deel overwoogen, is dat derR~gte.
ren (*), onder welker geleide of beg~tuiring, naer onnderfcheide omfl;andigheden, het Israelitiiehe Gemenebest:
frond,
llond ,

l ') Of He\'er regemnde Leff8rhoofden, welker Waardigheid
waardigheid eniw
eni
C
(*)
Of liever regeerende Legarhoofden,
germate vcrgekken
met die
die der
vergeleken mag
mag worden
worden met
der Romelnfche
Romeinfche DiElators.
Diftators.
"„ Eigenlyk was,
was,zegt
zegtonze
onzeAuti,eur,,
AutbeLJr" volgens
volgensdedeinrigting
inrigting der
der re;?:eeri,:g,
opgegeeve.n, dede Opperpriester
Opperpriester de gewoone
door l\1:Qfes
MQfes opgegeeven,
gewoone
geeri, :g, door
in zo
zo verre
wege:ns hunne
hunnealge>
alge-Regent,
Regent, in
verre de
de lbimmen
ftammen gezamenlyk,
gezamenlyk, wegens
meclle
belangcn en
en hetrekking
becrekkiog tot
een Oppei
Opp,el hoofd noodig
meene belangen
tot God,
God, een
'c
hadden.
de belangen
bebngen van 't
hadden . - - - Doch zeer
zeer dikwyls
dikwyls konden
konden de
g"heele
volk eeaen
buitengewoollenperfoon
perfoonvereifchen
vereifchen VOQrnaa·
geheele yolk
eenen buitengewoouen
voornaa •
mdyk.
afgodciY eenigen
eenigen tyd
tyd geheerscht
geheerscht had,
mclyk, wanneer afgodcy
had, waardoor
het
pries!erlyk gezag,
bet priesterlyk
gezag, dat
datzeer
zeergroot
groot behoorde
behoorde te
to zyn,
zyn, nevens
nevens
den
got!sdienst, zo
EO merkelylc
merkelyk gekrenkt
was,, dat
dat het
hot niet terftond
terftond
den godsdienst,
gekrenkt was
'er een
hernela
heriteldkon
kon worden.
worden . In,
In, zulk
zulk,een
eengevaI
geval was
was 'er
een tusfchen·
tusfchen- of
of
byl{OiTlende
het gezag, door
door de
de goddeiygoddelybylioinende Regcm
Regent noodig,
noodig, die,
die, met bet
ke benoeming
benoerningaan
aanhem
hemopgedraagen,
opgedraagen,den
den roem
room van
van buitengewoone
buitengewoone
Prie>dapperheid.
de, verdienite
venlienfie van
eell vet,losfer
ved'osfer verbond:
dapperheid, en
en de,
van een
verbond. Priej.
terly;;
('t zy
zy egt
egtofofonegt,)
onegt,) Ran
kanflegts
l1egts inin zcr
z\) verre
verre c)ienen
dienea
terly ;: gezag.
gezag, ('t
Oil)
te houden,
en de
de openbaare
opcnbaar-e zaaken
zaaken gelukgelukoil)een
etn volk
yolk inin toom
toom to
houden, en
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flona, tot
tot dat Volk
een Koning
Koningover
over zich
zich begeerde
begeerde.. In de
ftond,
Volk een
de
omvouwing
del' voorvallen,
vool'vallen, geduurende
geduurende die
die dagen,
dagen, betoont
betoont
ontvouwing der
de
He[s dezclfde
de Eerwaerde
Eerwaerde Hefs
dezelfde oplettendheid
oplettendheid en
en oordeelkllnde
oordeelkunde,,
die in
in 't
't voorige
voorige gedeelte
gedeeltedoorftraelt
c1oorfhaelt.. Tevens
Tevens houdt
houdt hy,
uaer 't
't byzander
doelwit van
van zyn
zynGefchrift
Gcfchrift,, ook
oak bier
hier be-,
be~
naer
byzonder doelwit
flendig in
het regelmatige
regelmatige beloop
beloop der
del' Godlyke
be~'
flendig
in 't
't oog
oog het
Godlyke befchikkingen, over dat
den Lezcr
Lezcr to
te do
en opmer~
dat VOlk;
Volk ; am
om den
doen
opmerken;
nauwene
enebetrekking
betrekkingdezelven
dezelvelltot
totelkander
e11iander hebhebken ; hoe nauw
ben,, om
beantwoordcllaen
ueadat
datgroote
groote ontwerp
ontwerp't't welk
wene
ben
om tote beantwoorden
de Alierhoogfte,
Allerhoogfie, met
metdedeafzondering
afzondcringvan
vandit
dit Volk,
Volk,ter
tel'uituitvoeringe
vermits zulks,
zulks, inin dede bier
hier verver~
voeringe wilde
wilde hrengen.
brengen . En
En vermits
hundelde
Gefchiedenisfcn, bybyuitftek
uitfiel~zichtbaer
zichtbaer is, zo
zo ververhandelde Gefchiedenisfen,
afloopenvan
vandit
dittydtydledigt
Eerwaerde,met
metbethetafloopen
ledigt zich
zich zyn
zyn Eerwaerde,
perk,
tot ene byzondere
ol1tvouwinghier
hier van,
v,m, met
met opzicht
opzicht
perk, tot
byzondere ontvouwing
tot
Het gantfche
gantfchevoorf'el
voorfielisis to
te uitvocrig
uitvoerig
tot het
bet overwoogene.
overwoogene . Het
om bet
het mede
medetote deelen
deelen;; maar
zie hier,
hy ons
ons opleide
ol'leide
om
maar zie
bier, hoe
hoe by
ter overweginge
de eenvormigheid,
eenvol'migheid, to
te gelyk
geIyk met
de
ter
overweginge van de
met de
del' Godlyke
Godlykebefcbikkingen
befchikkingeninin die
die omftanomfianverfcheidenheid, der
digheden..
digheden
het oog
oog flaan,
{laan, zegt
zegt hy,
op bet
het thans
thans doordoor" Indien wy
wy het
hy, op
„
geloopen
tydperk,
van den
den kant
kant der
del' Godheid
vinden wy
wy van
Godheid
geloopen ty,
dperk , vinden
eene geduurige
geduurige pooging
pooging om
omdedenatie
natieinin de
de byzondere
bvzonderebebeeene
trekking,
zy ~ by
by dedewetgeeving,
wetgeev~ng,met
methaar
haargetreegetreetrekking, waarin
waartn zy,
den is,
is, to
te docn
van den
den kant
kant der
del' natie
natie
doen wederkeercn;
wederkeeren ; en van
tene geduurige
geduurige wederftreeving
wederfireeving en
en tegenwcrking,
tcgenwcrking, om
aan
eene
om aan
haare neiging tot
te voldoen.
Vit deeze
tot afgodisch
afgodisch bygeloof
bygeloof to
voldoen . Uit
werkingenentegenwerking
tegenwerking
vloeijen
aUedie
dietheokratifche
theokratifche gewerking
vloeijen
alle
fchoonzeer
zeernaar
naai' elkanderen
elkanderengelygelybeurtenisfen voort,
welke, fchoon
beurtenisfen
voort , welke,
kende, aangezien
kende,
aangezienzezetelkens
telkensbeflaan
befiaan in
in nieuwe
nieuweverlosfingen,
verlosfingcn,
uit on~elukken,
waarindedenatie
natiezig
zigdoor
doorhaare
haarefchuld
fchuld gegeuit
ongelukken, waarin
dompeld
beeft,egter
egterininandere
andereopzigten
opzigtenverfchillen,
verfchillen, dewyl
dompeld heeft,
haaralleen
aIleen
ieder derzelven
derzelven veel
veelbehelst
behelst,
, dat byzonder
byzonder, I enenhaar
eigen
is.
Nevens
de
fchoonfie
eenvormigheid
der
goddelyNevens
de
fchoonfle
eenvormigheid
der
goddely.
eigen is
ke wyze
wyzevan
vanregeeren,
regeeren,ziet
ziet men
mendedegrootfte
grootfieverfcheidenverfcheidendoor welke
welke de
de Godheid
Godheidtelkens
telkens weheid
beid in
in de
de middelen, door
wederderkiglyk to
te befl
belluuren,
als waare
godsdienst in de :emoe·
:uuren, als
waare of onwaare
onwaare godsdienst
gemoe .
k1glyk
gevestigd blyft.
blyfr. Zo
Zo dra
dra deeze
deeze geweeken
geweekenis,
is, moet
moetdedepriespriesderen
deren gevestigd
terlyke
op een
eenwereldlyken
wereldlykenvoet
voetrellen,
fteJlen.
terlyke regeering
regeering zelve
zelve zig meer
meer op
of door
door eenen
eenen 1;Iykomendea
bykomenden Regent,
Regent,die,
die, met
metbet
het gezag
gezag van
van VeldVeldheer. de
de waardigheid
waardigheid van
van Opperregter
Opperregter verbindt,
verbindt, onderf'eund
onderl1:eund
beer,
it ~eval
geval had
worden.
had bybydedeIsraelieten
Israelietendikmaals
dikmaalsplaats
plaats.. HierHierworden. Dnit
uit ontftond
Reltteren. of,
of. gelyk
gelyt
uit
outflond de
de waardigheid der
der zogenaamde
zogenaamde Regteren,
den ."."
Legerhoofden
men
ben beter
beter kan
kan noemen,
regemnae Legerh'of
men hen
noemen, regeerende
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derom voor
dcrom
voar de
de Godsdicnflige
Godsdicnftige en
en burgerlyke
burgerlykc belangen
bclangen van
haar yolk
volk zorgt
zorgt.. Elk dcczer
deezer bevelhcbbcren,
beveihebberen, wier beroep
beroep,~
in 't
1t hoofdzQaklyke,
eenerlei was
onderichcidde zig noghoofdzaaklyke, eenerlei
wass4 ondericheidde
nogtans, ten opzigte
hy, als
als een godde.
inns,
opzigte del'
der daaden,
daaden, waardoor
waardoor by,
goddede theothea.
lyk werktuig,
werktLJig, dedeverlosfing
verlosfing volbragt,
volbragt, zodanig
zodanigdat
dat de
kratie zelve telkens
een geheel
geheel nieuw
nieuwlicht
licht verver·
kratie
telkens wederom
wederom inin een
fcheen (*)
(*).. Desniettegenflaande
DesniettegenHaande hangt alles,
alles, wat
wat de
de God
God
van Israel,
Israel, in
drie of
van
in deeze
deeze drie
of vierhonderd
vierhonderd jam'en,
jaaren, onder
onder zyn
zyn
volk uitwerkte,
uitwcrkte, enentot
totdeszelfs
deszelfs verlosfing
verlosfing en
en herflelling,
herHelling,
yolk
tyd,, ondernam
ondernam,, aan een
ceil enkelvoudigen
draad,,
van
tyd tot
tot tyd
van tyd
enkelvoudigen draad
(dat
van deeze
deeze uitdrukking
uitdrukking bediene,)
bedieNe,) een draad,
(dat ik
ik l11Y
my van
welkcn wy,
wy, van
van Abrahams
Abrahamsroeping
raepingtot
tot de wetgeeving, van
van
welken
vcrovering des lands,
lands, en van deeze
wetgeeving tot
tot de verovering
de wetgeeving
tot Samuel
en de Koningen
Koningentoe,
toe, voortgefponnen
voorrgefponnenzicn
zien.. Dit
tot
Samuel en
Dit
laatfie
Van den aanvang
aanvallg af,
af, het
het
laatftetydperk
tydperk vertoont,
vertoont, reeds
reeds van
goddelyke
eene verbaazende
verbaazende eenvoudigheid
eenvondigheid en
etl
goddelyke werk
work in
in Gene
grootheid,
onder 't
't gewoel van zo veele
grootheid, welke,
welke, midden onder
't lecven
Regteren ~
krygstooneelcn, in
in 't
leeven van lofun
Jofua en de Regteren,
door
inziet, opgemerkr
moet
door elk, die de zaaken
zaaken behoorelyk inziet,
opgemerkt moet
ailedeeze
deezeomflandiglyk
omfiandiglykbefchreebefchrce·
worden.. lmmcrs
Immcrs kunnen
kunnenalle
worden
is dan bet
het
vene voorvallen,
voorvallen, waarvan
waarvan bet
het eene
eenegewigtiger
gewigtiger is
vene
andere, de
de oplettendheid
oplettendheid des
des overwcegers
overweegerszozoflerk
Herkniet
niet bebe·
andere,
hebben,dat
dat byhydaardoor
daardoorbet
het groote
groote beloop
beloop
zig gehonden
gehouden hebben,
der goddelyke
goddelyke befchikkingen
bcfchikkingennit
nit bet
het oog
oog verloor
verIoor.. Genomen
Gcnomen
egter, dat
by de
egter,
dat dit
dit gcfchied
gefchied is,
is, dan
dan moest
moest hy
by thans, by
aanfraande groote
den vorm
vormder
del'Israelietfche
Israclictfche
aanftaande
groote verandering
verandering van
van den
van's
yolks gefchiedenisfen
gefchicdenisfen
regeering, daar dit
dit gedeelte
gedeelte van
regeering,
's yolks
eindigt
flaan en zigzelven
eindigt,, flil
fiil fraan,
zigzelven nogm
nogmaals
vraagen;; "„ of
gals vraagen
Mofes of
of Jofila
lofua af,
tot
•" aUe
alle deeze
deeze befchikkingen
befchikkingen van
van Mofes
af, tot
„
telkens behelzen,
behelzen, 't
geen de openbaarin" Saul toe, nict
niet telkens
't geen
openbaarin.
~an·
gen der
der theokratie,
theokratie, door
door Mofes
Mofesuitgefproken
uitgefproken , ten
ten aan•" gen
"zien
lotgevallen der
del'Israeliten
Israeliten inin hun land,
land,
„ zien van de lotgevallen
verwagten?" Men
"
Men treede
treede in
in de
• deeden verwagten?"
de tyden
tyden van
van Mo·
Mofes, en
ilaa het
voorwaards, of
of in
in die
die van
fes,
en flaa
bet oog
oog voorwaards,
van Samuel,
Samuel,
befchouwe bet
het voorleedene
voorleedene:: men
men zal
zal gewisfelyk
gewisfelyk eene
eene
en befchouwe
het
treffende overeenfremming
het gevolg,
gevolg, met
met bet
zeer treffende
overeenflemming van bet
duidelyk door
opgegeeven ontwerp
ontwerp der
del' goddelyke
goddelyke
duidelyk
door Mofes
Mofes opgegeeven
't eerfle
eerfie geval verwagten,
verwagten,inin't't andere
andere vinregeering, in 't
den..
den
1)

V:tn deeze
deeze verwonderlyke
verwonderlyke eenvormigheid
eenvormigheid en verfcheidei
-,erJcheidm.
,,.. (*) Van
der theokratifche
tbeokratifche befcbikkingen
inrigtingen. zal een opop·
befchikkingen enen inrigtingen,
merkzaam ieezer
ieezer der
der heilige
bybelfcha
merkzaam
heilige [chriften,
fchriften,inindede g,ntfche
gmtfche bybelfche
icfchiedenis, menigvuldige
vinden,"."
gefchiedenis,
menigvuldige voorbeelden vinden
A~
Aa
o

held
heid

~
4
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den. Dikwyls
Dikwyls fchynt
fehynt bet
het wel,
wet, als
als of
of de
de opgeever
opgeever,, bebe.
ftuurder en
en uitvoerder
uitvoerder van
van dit
dit uitgeflrekte
l1itgefl:rekte werk,
de natie,
natie,
werk, de
eene wyl,
wyl, gantfchelyk
gantfehelyk aan
aan haar
haat vernal,
verval, aan
aan haare
haare ongeongeneeslyke
neiging t?t
tot afgodery
afgodery en
en ondeugd,
ondeugd, had
overgelaaneeslyke neig~ng
had.overgetaaten;
doeh niettmin
mettmm houdt by
hy den
den teugel
teugel Heeds
fteects inin banhanten ; doch
den, en verwekt
verwekt nu
nu eenen
eenen Ehud,
Ehud,dan
daneenen
eeucnBarak,
Barak ,dan
dani
eenen Gideon,
Gideon, om
omdedebelangen
belangenderdernatie
natietotebehartigen,
behartigen,
door haar
haar wederom
wederom
theol;Tatifchegefteltenis
gefieltenis to
te brenbrendoor
in in
de de
theo'kratifche
in ze voorheen
voorbeen door
door jofua
.rofua en
en.. Mofes
gebragt
gen, waar in
Mofes gebragt
dl1ide1yk, (en
(en zelfs
zelfs meer
meer
moest worden.
nioest
worden . 't
't Blykt
Blykt toch duidelyk,
en meer,
meer,naarmate
naarmatededevoorbeelden
voorbeeldenvan
vanflratlen,
firafren, welke de
de
den hals
hals haalde,
haa~de, en
en van
van belooningen,
belooningen,
afgodery
afgodery zig
zig op den
,~elke de
~e bekeering
bekeering tot
welke
tot God
God Jehova ten gevolge
gevolge had,
had, mememgvuldlger worden,)
het welzyn
welzynofofverderf
verderfder
cler natie
natie
nigvuldiger
worden,) --dat
dat bet
aicenlyk
tot deezen
deezen God,
God, bede betrekking
betrek~illg tot
bealleenlyk afhangt
athangt van de
trekking,
gegrond op byzandere
byzondere oude
cude gunstbewyzen,
gunstbcwyzen,
trekking , gegrond
wetten, beloftcn,
beloftcn, enz
enz."
wetten,
."

Verhandeling over
ige Hartstogten,
Hartstogten, door
nVerhandelil1g
over de Godsdienf
Godsdienfiige
door JJ.. EEnwAR
ProjejJor
en Predikant
Predikant to
te Northampton
Northampton in
w
A R os,
D s , Prof
e3for en
in
m. v
Nieuw Engeland
Engeland.. Uit het
het Engelsch
Engelsch vertaald,
'vertaald, door
door M.
V..
Nleuw
0 V
\. F,
FN
N.. Te
Utrecht by"
by dede Wed.
WWE
E RR KK H o
Te Utrecht
Wed . J
J JJ.. v.
v . PoolPool.
het Voorwerk
Voorwerk 614
bladz . in
fum.. Behalven
Behal)!en het
614 bladz..
in gr
gr.. oCtavo.
funn
octavo.

wyze, op
op welke
welke de
de Eerwaerde
Eerwaerde Edwards
dit gewigwyze,
Edwards dit
gewig
D etig
onderwerp,
naer 't't ons
ons voorftaet
Yoorfiaet,, tot
tig onderwerp
, 't
't welk·,
welk, naer
was,behandelt,
behandelt, mael
mael,t
nog zo
zo opzettelft
opzette1)\k niet
niet ontvouwd
nog
ontvouwd was,
:t
gefchl.'ift genoegzaem
genocgzaemvoor
vooralle
ane foorteti
foorte11 Van
dit zyn
zyn gefebrift
dit
van LezeLeze
ren nuttig
nuttig;; 't
't zy
zy ze
ze geheel
geheel of
of ten
ten deele
deeleininzyne
zonedenkwydenkwy
ze infiemmen,
al of
of niet
niet vau
cen flerk
fierk hartstogthartstogt't zy
zy ze al
van cen
inflemmen , 't
am'er
'er een
een doorloodoorloolyk geftel
gefiet zyn;
zyn ; 't
't welk
welk 011S
ons beweegt,
beweegt, om
pend verilag
verfiag van to
te geven
gevcn..
pend
Vit
het Apostolisch
Apostoltsch voorflel,
voorfiel, iI Petr
Petro. II.. 8, den welken
welken
Uit bet
[!,y niet
niet gezien
ge'Zien hebt
hebt s~ en
en,, nogthans
nogth'am lief
lief hebt
hebt;; in
in den
den welken
welken
gy
gy nu,
nu,hoewel
!10MI'd Item
hem niet
niet ziende,
ziende, maer
maer geloovende,
geloovmde ~ uu verWI'·
gy
leid de.
de
hwgt
met ene
eneononitfpreeklyke
itjpreeklyke en
en heerlyke
heerlyke vrevgde,
vret!f!de, lcid
heugt met
Hoogteeraer Edw-yards
Ed1vards deze algemeene
algemeenehoofdflelling
hoofdftelling af
af;; De
De
1-Ioogleeraer
'Ware Godsdiergighe
Codsdie17ftiglled dbetaet
beflaetvoor
vooreeneengroot
grootdeel
deelininheilige
heilige
ware
hartstogten.
'l'er ontvoutwinge
ontvouwinge dier
dier flellinge
ftelUnge heldert
hartstogten . Ter
heldert by.,
by,

in
de eerfte
cerfie plactze,
p1:lctzc, de
de Leer
Leerderdel'I-Iartstogten
Hartstogten op
op;; en
in de
toout
verder, welke overtuipende
overtuigende bcwyzcn
'er voor de
de
toont verder,
bewyzen 'er
gcgrondheid der
gcgrondhcid
der opgegeven
opgegevellfleilinge
flellillgc zyn
zyn.. Op
Op het
het betoog
bet?og
b1er..
hier-

J.
J .EDWARDS,
EDWARDS, oVER
OVER DE
DE

CODSDflNsnGE
CODSDbEWSTIGE HARTSTOGTEN.
RARTSTOGTE4( . S
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.hierv,an
vestige zyn Eerwaerde wyders drie
drie leeringen
leeringen..
lhiervan vestigt
1.
eenlakenswaerdig
lakenswaerdig
uiterfte,die
diealle
aUe godsgodsLoopen zyzytottoteen
uiterl1e,
i . Loopen
en
dienflige
h$lrfstogten, zonder
dienitig hartstogten,
zonder onderfcheid,
onderfcheid, goedkeuren
goedkeuren en
hoogfchattel1;
Bleniket
Haet-)ok
10ktot
totcen
eenantler
anderdiet
nietlnin
minberisberishoogfchatten ; men
wanneer men
menalle
aIlegodsdienifige
gQdsdieniligc
penswaerdig
uiterfie over,
penswaerdig uiterfte
over, wanneer
hartstogten, ais
als of
of dezclven
dezelven niets
wezenlyks in
niets wezenlyk~
in zich
zit: h hadthad.h:1rtstogten,
den, wil
den,
wil verbannen
verbannen.. Men
behoonhier
hier con
cen verfiandig
verfiandig onMen behoort
te rnaken
11laken.. !l.
zyn hoog
hoag to
te achachtlerfchcid
derfcheid to
s. Zulke
Zalke middelen zyn
ten, wclken
wc1kenmeest
diencn kunnen
kunnen om'ware
am ·wareGodsdienftige
Godsdicl1fiige
incest dienen
Dat is,
is, gelyk zyn
hartstagtitn
hartstogten op
op te
to wekken.
wekken . Dat
zyn Eerwaerde
dit nader
<lit
nader verklaert
verklaen:: "„ indien
indien dede zaaken
zaakenvan
vanden
denGodsGods
"dienst
.. door
menzich
zich bedient,
bedient,
„ dienst,
door die
die middelen
middelen waarvan
waarvan men
."„ overeenkomftig
overeenkomitig mtt
derzelver aart
aan en de
op
met derzelver
do waarheid, op
,., zulk
eene wijze
wijze worden
wordenvoorgedraagen,
voorgedraagen,
meest diedie„
zulk cone
alsalsincest
omeen
eenjoist
juist begrip
hegloip en
en rechtmaatig
rechtmaatig oordeel
oordeel
" nen kan, om
„
"„ van dezelve
dezelve to
te vormen,
vormen, hoe
hoe meet
meetdezelven
dezelvendan
dan(trekfirek"„ ken, om
de baFtstogtcn
zoo veeltebeter
veeI te beter,"
om de
hartsgten :lan
aan te
to dQen,
dpen, zoo
."
de hoogfle
hoogil:e reden
reden liebben,
hebben, om
33.. Dat
Dat wy
wy de
om ons
ons voor
voor God
God
<>p
het diepfte
diepfte te
dat de
de groote
groote zaken
zaken van
van den
den
op bet
to fchamen,
fchamen, dat
Godsdienst,
weinig aendoening
aendoening op
op ons
ons hart
hart hebben
hebben~
Godsdienst
, zoo weinig
.
Godnaemlyk
nuemlykheeft
heeftons
onshartstogten
hartstogten gegeven
gegeven:: en de zaken
God
zaken
van then
dien aert,
aert., oak
ze
den Godsdienst
Godsdienst zyn van
van den
ook worden ze
E uangelie,, vooral
vooral ten
ten opzichtc
opzicbtc van
van 't
't groote
groote
ons inin 't't Euangelie
werk
w,crk der
del'Verlosfinge,
Vcrlosfinge,indiervoege
indiervoegevoorgeftcld,
voorgefl:cld, dat
dat ze
ze gege011Shart
hartinin dedetederfe
tederLleplaets
plaetstote treflen,
treffel1, en
en
fchikt
fehikt zyn,
zyza, om
om ons
onze hartstogten
e gae
ide te
to maken.
maken . Hoe
onze
hartstogten op
op het
het leveadi
levendi~e
gaoode
dikwerf
'fir
<likwerfintusfchen
intusfchellisis men
men
~r augevoe1ig
OGg~voeJ.ig,under
onder als
als men
men'er
'cr
over denkt
denkt en
, of
al aVe.[
en fpreekt
fpreekt,.
of hoort
hoort, fpreken
fpreken?? Welke gewiggewiwy diet,
luet, 'Oill
er ons
ODS ten
ten hoogfe
hoogfte over
over
tige reden
tige
reden hcbbell
hebben ivy
um 'er
t-e
to fchamen!
fchamen !
Zyn Hoogeerwaerde
Hoogeerwaerdedit,
dit.,toten
grOl1d1Jagezyner
zynerverdere
verdcrcbebcZyn
grondflage
denkingen over
hebbendcnkingen
oyer de
de Godsdienftige
Godsdienfl:ige hartstogten
hanstogten geleid
geleid hebbende , gaet daerop,
daerop , volgens
de,
volgens ,zyn
4yn voornaem
voornaem bedoelde
bedoelde,, over,
Qver , ter
tel'
hart8togten,, in hoeverre zy
zy al
al
lladere befchouwinge
befchouwingevan
vandedehartstogten
nadere
.of met
niet kenmerken
kenmerkenvan
van harryeranderende
hal1veml1dercnde geinade
genade zyn
zyn?? Alle
Allc
of
zynzc
naer 't voorheell
zekerlyk; niet. „
"Men
zyn
zc 't't , naer't
voorheen beichouwde
befchouwde , zekerlyll
Men
'J'
zau derhalven,
derhalven, zegt
zegt hy,
hy,aan
aandodecone
eene
zijde.,grootlijks
grootlijks
„ zou
zijde,
'J' dwanlcn.,
aIle hartstQgten
„
dwaalcn ., indien
indien men
men alle
hartstQgten nit
nitden
den Godsdienst
Godsdienst
„
minder zon
zou men,
men , aan den
dell
" wilde verbannen
verbannen;; maar niet
niet mindel'
" anderen
anderen kant,
lGlnt, zich
zich vergisfen,
vergi:sfen!) indien
iudiell men
menalle
aIle godsdiengodsdien„
„
zaalig~
" ftige
ftige hartstogten
barJ;swgten als
ais onfaalbaare teekenen
teekencn van
vande<lezaaiig„
van Gods
" maakende working
werking \lfin
Gods Geest
Geest befchouwde
befchouwde.. De
De
„
weg zal
midden zijn
" veiligfte
'lleiligfte weg
zal ook
ook bier
hier in
in het midden
zijn.. En
En ont
om
A
„
A 33
" ons
OIlS
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•" ons hierin
hierin zo
veeI mogelijk
mogeIijk to
te beftuuren
befiuuren,, zal
zaI ik
ik deeze
zo veel
deeze

af to
tc handelen
handelen..
"„ twcc
Stukkentrachten
trachten of
twee Stukken
"• I.
ik eenige
eenige dingen
welken geene
geene zezeI. Zal
Zal ik
dingen vermelden,
vermelden, welken
zijn,dat
datdedegodsdienftige
godsdienf1:ige hartstogten
hartstogten uit
uit
"• kere
kere bewijzen
bewijzen zijn,
"• een
geheiligd grondbeginfel
grondbeginfel voortkoomell,
een verniellwd
vermeuwd enengeheiligd
voortkoomen,
•" noch
oak van
vanbet
hettegengeftelde
tegengcfielde..
noch ook
Zal ik
ik eenige
eenigebijzondere
bijzonderehoedanigheden
hoedanigheden opmerken,
opmerken,
"• II
II.. Zal
•" waarin
de geestelijke
geestelijke en
waarin de
en geheiligde
geheiligde hartstogten
hartstogten van
van andeande•" ren
verfchillen,enenmoogen
moogen onderkend
onderkend worden."
worden ."
ren verfchillen,
By de
de uitwerking
uitwerking dcezer
welken ene
ene aenaenBy
deezer twec
twee Stukken.,
Stukken, welken
merkelyke
van byzonderhedcn.,
byzonderheden, nopens
merkelyke verfcheidenheid
verfcheidenheid van
nopens
dit
brengt zyn
ten laetlaetdit ondenverp.,
onderwerp , behelzen.,
behelzen , brengt
zyn Eerwaerde.,
Derwaerde , ten
Ite , tot
fie,
tot de
onderfcheidende kenmerken,
de geestlyke
geestlyke
de onderfcheidende
kenmerken , clat
dat de
vru:,ht en
uit'Werki~lgen in
en geheiligde
geheiligde hartstogten
hartstogtcn hare
en
hare vrucht
en uitwerkingen
in
by,
enen Christelyken
Christel'Yken 'Wandel
hebben.. „
"Zij
oefenen, zegt
zegt hy.,
even
wandel hebben
Zij oefennn,
"„ ter
verkhiringe hiervan
hiervan,, zulk
zulk eenen
in
ter verklaringe
eenen invloed
invloed op
op hem,
hem , in
dat ze
ze tc
to weeg
weeg brengen,
brengen,
"„ wien
dezclven plaats
plaats hebben,
wien dezelven
hebben , dat
• dat een
"dat
een gedrag,
gedrag, welk
welkininalle
aIle opzichten
opzichten beantwoordt
beamwoordt
•~" aan,
aan , en
en beftuurd
beftuurd wordt
wordt door
doordederegelen
regclen des
des ChristenChristen"„ dobis
do'ms,, de
de praktijk
praktijk en
en bezigheid
bezigheId van
vanzijn
zijn leven
kven zij
zij;; 't
't
welk drie
i . De
De handelin",, welk
drie zaaken
zaaken inin zich
zich vervat
vervat.. ----- I.
handelin"gen
en bet
het gedrag
gedrag eens
eens Christens
Christens ftemmen
fiemmen algemeen
algerneen
• gen en
uurd naar,
van
."• overeen
en worden
wordenbell
befiuurd
naar., de
de regelen
regelen van
overcen met,
met , en
bet Christendom.
Christendom . 2
Zulk een
Christen maakt
maakt van zoo2.. Zulk
een Christen
zoo",, het
aUedingen
dingenzijne
zijnebeezigbeezig-.
",, danig
een heilig
heilig gedrag
gedragboven
boven
danig een
alle
" heid
heid;; zoodat
zoodat hij
hij daarin
daarin voornaamlijk
voornaamlijk beezig
beezi~ zij,
zij., zich
zich
,,
" daaraan
geheel overgeeve,
overgeeve., enendaaraan
daaraanalalzijne
ziJnevlijt
vlijt en
en
,,
daaraan geheel
en hij
hijdus
dusgezegd
gezegd konne
konne worden.,
worden, deeze
"„ ijver
ijver befieede;
deeze
befteede ; en
ltooJdbeezigheid to
te ftelfiel"• oefening
oefening der
der godvrucht
godvruchttot
tot zijne
zijne hoofdbeezigheid
"• len.
3.. hij
hij volhardt
hierin tot
tot bet
heterode
cindezijns
zijns leIelen . En
En 3
volhardt hierm
"• yens
toe;; zulks
in deze
deze oeoevens toe
zulks hij
hij gezegd
gezegd konnc
konne worden,
worden, in
flegts op
op zekere
zekere tijden
del'godsdienftigheid
godsdien1l:igheid,
tijden ,.,
fening der
„ , fening
, niet flegts
bij buitengewoone
buitengewoone gele:,
den dag
dag des
des Heeren
Heeren,, of
of bij
gele• of op den
geduurende eene
eene reeks
reeks van
van jaaren
jaaren,, werkwerk..
"• genheden.,
genheden , of geduurende
zaam to
van zijn
gant,.,
te zijn,
zijn, maar
maar dat
dat bet
het de
de beezigheid
beezigheid van
zijn gant• zaam
"jCT18
leeven uitmaake
uitmaake;; zijnde
zijnde eene
eene bezigheid,
bezigheid, waarin
waarin
„
fthe leeren
door alle
heenen , en
aIle wisfelvalligheden
wisfelvalligheden heenen,
el'l onder
onder alleyaller"• hij
hij.,, door
~,lei
beproevingen,zoolang
zoolanghijhijleeft,
leeft,ftandvastig
fiandvastigblijft
blijft
• lei beproevingen,
volbarden ."
"• volharden."
Teder dezer
zyn Eenvaerde
Eenvaerdevervel'..
Teder
dezer drie
drie Stukken
Stukken ontvouwt
ontvouwt zyn
volgens nader
nader afzonderlyk,
afzonderlyk, met
met aeudrang
aelJ,drang van
vanderzelver
derzelver
volgens
aIs de
de werking
werking enenvrucht
vrucht van
vangeheiligde
geheiligde
lloodzaeklykheid,
noodzaeklykheid, als
hartstogten:; waeruit
waertlit dan
dan ten
ten klaerf1e
klaerfie blykt.,
dat de
de praCtyk
hartstogten
blykt, dat
pra&yk,
des
een groot
groot en
en
Christendo111S, ofofcen
cen godvruchtig
godvruchtig leven,
leven, een
des Christendoms,
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tmderJtheidend kenmerk
genade zij
'Zij.. Ja,
Ja., men moet
kenmerk van
van ware
ware genade
©nderftheidend
hy,
hier, zynes achtens, verder gaan
gaan;; „
" ze maakt, zegt
zegt hy,
bier,
"„ het
voornaamfte van
van alle
aile kenteekenen
kenteekenen van
van genade
genade uit
uit,,
bet voornaamfle
"• zoo
zoo ten
ten aanzien
aanzien van
van de
de blijkbaarheid
blijkbaarheid daar
andedaar van
van aan ande." ais aan
van den
den Christen
Christen zelven
zelven."
•~, ren,
ren , als
aan het
bet gemoed
gemoed van
't
Rne
Helling, welker
zo in
in 't
}%ne flelling,
welker gegrondheid
gegrondheid de Hoogleeraer,
Hoogleeraer, zo
een
ais in 't't ander
van fluk
ftuk tot
tot ftuk
ftuk ten
ten bondigfte
bondigfte
een als
ander opzicht,
opzicht, van
hiertegen kunnen
kunnen veelligt,
veelligt, voornaembetoogt.
Dan hiertegen
voornaembetoogt . - - Dan
i . „ Stri)
dt,zal
zalmen
men
lyk, twee
bedenkingen opkomen.
Strijdt,
lyk,
twee bedenkingen
opkomen . I."
" misfchien vraagen
vraagen,, bet
het gezegde
gezegde niet
niet tegen
tegen bet
het gevoelen
gevoelen ,
„
~,
zoo algemeen
algemeen bij
bij alle
aile godvruchtigen aangenomen:
;, zoo
aangenomen : dat
"„ cen belijder
belijder des Christendoms
Christendomszijnen
zijnenftaat
ftaat voornaamlijk
hebbe,
"• te
to beoordeelen hebbe
, naar zijne
zijne inwendige
inwendige gemoedsgegemoedsgefteldheid;; en dat de geestlijke
geestlijke werkzaamheden
en onderol1der•" fleldheid
werkzaamheden en
de voornaamfte
voomaamfie bewijzen
bewijzen zijn
zijn van
van waare
waare gege•" vindingen
vindingen de
- 2z.. En
En moogglijk
moogc;lijk zal
zal iemand
iemand 'er
'er op
op aanmeraanmer~
"• nade? ken:: dat de beweerde
bewecrdeilelling
fielling eene
eene wettifche
wettifche Leer
Leer zij
zij;;
•" ken
"dat
men.,
door
de
praktijk
in
den
Godsdienst
zoo
hoog
,
de
praktijk
in
den
Godsdienst
zoo
hoog
„ dat men
en den
"te
verheifen, de werkhailigheid
werkhliligheid begunftigt,
begunfiigt, en
„
to verheffen,
mensch aanzet
aanzet om
hoog tote denken
denken van
van zijne
zijne plichtbeom hoog
•,~ mensch
tot bezwalking van
van den
denroem
roemder
del'vrije
vrije gege" trachtingen
trachtingen,, tot
„
" naae.,
firijdig met
lccrftuk van
„
nade , en ftrijdig
met het
bet groote leerftuk
van het
bet EuanEuanuithet
hetgeloof
gelooj alleen
alleen."
•
gelie.,, de Rechtvaardiging
•" gelie
Rechtvaardiging uit
."
Op ieder
ieder deezer
deezer twee bedenkingen
bedenkingen geeft
geeft zyn
Op
zyn Eerwaerde
onderfcheidenlyk antwoord.,
dat derzelver
derzelver ongegrondheid
onderfcheidenlyk
antwoord, dat
Enhierop
hieropbrengt
brengtbyhytentenlaetfte
laetfte
duidelykfte aentoont
aentoont.. En
ten duidelykfte
zyne
bet
zyne Verhandeling
Verhandeling ten
ten einde,
einde., met
metbet
het aendringen
aendringen van
van bet
ollzekere en
en gevaerlyke,
gevaerlyke., wanneer
wanneer men
mendit
dit onderfcheidende
onderfcheidende
onzekere
kenmerkals
alsuit
uitbet
hetgezicht
gezichtverliest
verliest;; en van
van bet
het tegenovertegcnoverkenmerk
geil:elde zekere
heilzame,, wanneer men
men 'er,
'er, met een
een
geflelde
zekere en heilzame
van
waerlyk godsdienftig
godsdienftig hart, getroffen
getroffendoor
doorden
den rykdom
rykdom van
Chrisms, bet
het oog
oog op
op gevestigd
gevestigd
Gods
genadeininJezus)
Jezus] Christus,
Gods genade
is, order
onder anderen,
anderen., hieromtrent
hieromtreli.t zyne
zyne
Nadruklyk is,
houdt. Nadruklyk
tael, met
opzicht tot
tot dezulken,
dezulken., die
die uit
uit 6'ne
€ne kwalyk
getael,
met opzicht
kwalyk gegrande
op to
te hebhebl;ronde vrees
vrees of andere
andere beginzels.,
beginzels, meer
meer fchynen
fchynen op
ben,, met
hunne eigen
eigen uitgedachte
uitgedachte kentekenen
ben
met hunne
kentekenen van
van Genade~
Genade,
met dat,
dat, 't
't welk ons Gods
Gods Woord
W oordduidelyk
duidelykaen
aen de
de
dan met
hand geeft
geeft..
hand
",, Het
fuekt, zegt
hy, grootljks
grootl,ijks tot
tot nadeel
nadeel van den
den
Het ftrekt,
zegt by,
menfthen
weinig. werks
werks maamaa•" Godsdienst,
Godsdienst, wanneer
wanneer de menf
hen weinig
\lVoordallermeest
allermeest
" ken van
van die
die dingen,
dingen., waarop Gods
Gods Woord
„
"• aandringt,
aandringt., als
als blijken
en zulks onder
onder voorvoorblijken van
van genade.,
genade, en
"• wendfel, dat
dat men,
men ~door
doorveel
veelgewigts
gewigtsaan
aandie
die dingen
dingen tote
"„ hangen,
voet zou
ZOllgeeven
gceventot
toteene
eenc wettifehe
wettifche denkwijze
dcnkwijze
hangen, voet
A
A 44
"„ en
en
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handeiingeu.. Men verwaarloost niet
niet zeldcn
en handeiingeti
zelden de wel'weren krachtdaadige
krachtdaadige uitoefcnin~
llitoefcning der
del' genade
genade in
in de
de prakprakking en
eeuiglijk tot
tot onttijk,
aandacht bijkans
bljkans eeniglijk
tijk, en
en bepaalt
bepaalt de aandacht
tot dede ivijze
wijze en manier
rnanier der
del'inblijvende
illblijvende
dekkingen.,
en tot
dekkingen, en
werking.en van
van het
her geweten,
geweten,enendedeoefening
oefening der
del' genade
gcnade
werkingen
befpiegelingen;; vel'trouwende
op eene
eenezekere
zekere vaardigvaal'digin befpie~gelingen
vertrouwende op
"„ heid
heid in bet
het inaaken
maaken van
van ipitsvoudige
fpitsvoudige onderfcheidingen
onderfcheidingen
fink,, en op een
vepllOgcn.,, om
0111,, door
" in dit
dit ftuk
„
een gewaalld
gewaand vefinogen
"fi/oofoftj
innerlijke gefteldheid
geHcldheid van
„ fiioofofij en ,nder,'il1dil1g,
enderoinding, de innerlijke
hart naauwkeurig
te onderkenncn
(*)'.. Dan
vrnchr"• het hart
naauwkeurig to
onderkennen (*)
Dan vruchtloos
"„ 100$
(*) Men
fpreekt, gclyk
gdyk zyn Eerwaerde
Eerwaerdewit
wntvroeger
vroegermet
metregt
regt
(*)
Men fpreekt,
aengetnerkt
heeft, ollbedaeht,
onbedacht, wanneer
wanneer men
men van
van dedeChristelyke
Christelyke
aengemerkt heeft,
IJndervindir:g en de Christelyke
Christelykc praEyk,
praEtyk. als
als twee
twee gansch
gansch onderonderondervinding
Godvruchtige pra&tyk
praC1:yk ene
fcheiden
zaken fpreekt,
fpreekt, gemerkr
gemerkt de Godvruchtige
fcheiden zaken
{OOlt
een deel
deel der
del' rechte
reehte Christelyke
Chrisrelyke ondervinding
ondervinding is
is;; als
als
foo~r of een
waarh
gelegenheid heeft,
heeft. 0111
daedwaari :o cen
een godvruchtfg
godvruchtig mensch
mensch gelegenheid
oin door daedlyke bevilzding
proeven to
te zien,
hy zulk
zulk een
een hart
hart hebbe,
bevinding en proeven
zien, of by
hehbe,
om Gods
wille teto elDen,
en alles
niles ter
cacti
Gods wills;
doen , en
ter liefde
liefde van
van Christus
Christus te
to verza·
verzaken of
of niet
Diet.. ---- - „" Men
heet, vervolgt
vervolgt by,
by, bet
het ProefonderProqfonderken
Men beet,
sb geerte,
welke de
rttellen en
"„'indeliike
.JiltdelijkejlJi
W(sb
gmte, welke
de vovOQrLtellen
en kun_i,igheden
kund,igheden
daadlijke proefneeminpn
prot:fneeminge,ntoetst
toeN of
of bevestigt
bevestigt:: even
•" door daadlijke
even zoo
ZOl! men
men bet
het niet
niet ten ourechie
onrechte Proefondervindelgjken
Pro.efondervindelfjken Godsdienst
Godsdienst
•" zoo
• neeten Illoogen,
moogen, welke
: .e Godsdieu1l:ige
Godsdieuftige hartstogten
en goede
goede
"heeten
welke (~e
hart:,togten en
voorneemens oporeencen
foortgelijken
leert
-"„ voorneemens
foortgelijkenwets
toets
leertftellen
tietJen.. - 'Er
'Er isis
"• eene zekere
zekere uitwendige
uitwendige praktijk
praktijk van
Gods-dienst. met
met welvan den Godsdienst,
"• ke
geeneinnerlijke
innerlijke ondervinding
ondervimHng gepaard
gepaard gaat
gaat;; doch
doeb deeze
deeze isis
k e geene
"in
de Godlijke
Godlijke achting
aebting niets
niets met
metalien
allen waardig
waardig.. 'Er is
is ook
• in de
ook
J>
iets. welk
ondervinding beet
heet zonder
zonder praktijk,
praktijk, en
en
„ zoo iets,
welk men
men ondervinding
"niet
verzeld noch
noeb achtervolgd
achtervolgd door
dooreenen
eenenChristelijken
Christelijken wanwan·
• niet verzeld
dit isis nog
nog minder
menfchen
minder tote achten
achten dan
danniets
niets.. Veele menfchen
"• del;
del ; dit
de
" fchijnen,
„
fchijnen .gansch
,gansch al'errechtfche
averrechtfche bev.attingen
bevattingen te
to hetben
hebben van de
vangeestlijk
geestlijklicht
Heht en
en ontdekkin
ontdekldn..
•" Christelijke
Christelijke ontiervinding,
ondervinding, enenvan
"gen.
Wanlleeriemand,
iemand,opopden
dentijd
tijd der heproeving,
beproeving. in
in zich
zieh
„ gen . Wanner
om God
eenehartlijke
hartlijke gezindheid,
gezindheid, om
God als
als God
God tote eereer•,. befpeurt eene
u 'biedigen.
wanneerdeeze
deezegezintheid
gezintheiddesdesharteii
bartellhaare
baare kracht
hache
•
biedigen , en wanneer
dit isis,kdebeste
besteenenwezen·
wezentoont in
beoefening;; dit
"• en uitwerking tcont
in de beoefening
Jl
Ujk1l:e onder
vincling Zoo
Zoo ook,
ook. wanneer
wanneereen
eenChristen
Christen op
op zulk
zllik
„ lijkfte
ondervinding
J.
tijd zoo
zoo veel
veel gevoel
gevoelheeft
heeft van
van dedegodlijke
godlijke dingen,
dingen, zulk
„ een tijd
bethet
gewigt
en en
de de
voortrefFelijk"• een bezel
bezef van
vandedewaarheid,
waarheid,
gewigt
voortrefrelijkden Godsdienst,
Godsdienst. dat
dat daardoor
daardoor bet
het ganfel~e
"• heid der
der dingen van den
ganfche
en alle
aile zijn
zijn handelingen heheerscht,
beheerscht, geregeld
geregeld en bebehart en
•,. hart
worden ; dit
dit is
ftuurd worden;
is bet
het uitfteekendst
uitfieekendst geestlijk
geestlijk licht,
Hebt, en dit
dit
•" ftuurd
De godsdientligheid
allerbeste ontdekkingen.
godsdienfiigheid beftaat
be1l:aat
„It zijn
zijn de allerbeste
ontdekkingen . De
maar die
"• voor een
een groot
grootdeel
deeliu inheilige
heiligehaitstogten
hal tstogten;; .maar
die werkinwerldn·
" gen der
bartstogten, waarin
waarin de
de egte
egtegodsdieuftighcid
godsdieuftighcid zich
„
der bartstogten,
al»" aI-
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,.,
nooir zal
zal men
in-enQ:l1dere
anderekcmteekcnen
kenteekenen zocken,
zoeken , nooit
zal men
men
• 1005
l s znl
of klaaidere
klaatdcre uitvinden
uitvinden,, dan die
die,, welken
"„ berere
betere of
welken Gods
Gods
"„ Woord 'Ons
•ons uitdntkkeJijk
uitdrukkeJijkopgeeft,
opgeeft, en
en waarop
waarop doorgaands
doorgaands
,., in
in het
het zelve,
zclvc, als
ais kenmerken van
van waare
Waare godsvrucht,
godsvrucht,
,., wordt
aanged11011gen.. Zij.,
die waanen.,
meerder
„
words amtged-migen
Zij , die
waanen , eene nieerder
" nauuwkenrigheid
te oefenen,
oefenen.,ininhet
hetter
ter neder
nederflellen
freIlen V-all
naattwkeurigheid to
van
„
,., kentcekenen,
kenteckel1en., of
of die
die zich
zich inbeelden,
inbeeldel1., door hunne
hunne ongeonge„
,., meeue
meClle ondervindhigen
ondervindtngen,, of diep
die-p inzien
inzien in
in den
denaart
aart der
der
„
juister kenmerken
aan to
t()
"• ili1'\gcn,
dii gen, in
in J.laat
that te
to zijn
zijn am
om juister
kenmerken aan
w1jz£n, waardoor
waardoor het
hetweezenlijk
weczenlijk onderfcheid
onderfcheid tusfchen
tusicben
„" wijzcn,
"„ wam.·c
valfche genade
en de
de
ware en valfche
genade naauwkeurigcr
naauwkeuriger bepaald, en
,.,
fchijuneilige omdekt
verdonkerenflegts
l1egts door
door al
ontdekt warde.,
worde, verdonkeren
„ fehijnheilige
,.,
fchmuderhcid hun
eigen g.emoed,
en de
de gemoedegemoeJchun fchrauderheid
bun eigen
gemoed, en
„ hUll
„ reu
en fijnge,.,
anderen.. Hunne
HUlmefcherpzinnigheid
fcherpzinnigheid.,,
en
fijngeren van anderen
f,
zijn in
in de Godlijke
.achting
ondc'1-fcheidingen " zijn
Godlijke .achting
"• fponnen onderfcheidingen,,
flegts verfijnde
verfijndedwaashcid.,
dwaasheid, en fchrander
bedrog . Hier
Flier
"• flegts
fchrander bedrog.
"• geldt
taal van
Agztr:: Alle
Alle rede
rede Gods
Gods isis doorlouterd
doorlouterd;;
geldt de taal
van Agur
• Hij is
den geenen
geenen die
die op
op Rem
Rem betrouwen.
"Hij
is een
een fchild
Jchild den
betroltwen.
Dvet niets
niets aan
aan zijne
zijne' lvoorden
w·oorden toe,
toe, ()p
dat Hij
Hij uttniet
niet bebe•-', Dnet
ap dat
"• irafe
flraffe,, en
en gij
gij logenachtig
logenachtig bevonden
be~'onden wordt
wordt.. Spr
Spr.. XXX .

xxx.
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"„ alJerduidelijkst
olltdekken, zijn gelegen in de bovengebovenge.
allerduHelijkst Iaat ontdekken,
• melde praktikaale
"melde
praJ.tikaale werkzaamheden
werkzaamheden.. De vriendfchap tusfchen
tusfchcn
dan di
v,vienden beltaat
beJ1::lat voornaamlijk in
in de
de hartstogt
harrstogt:.- dan
dL::
•., aardfche vrienden
•" $erke
fterke werkingen
werkingen der
del' hartstogt,
hartstogt, welke
de daa
claa ij de
welke hen met de
•or elkanderen
"„ ?rootfte
/.'roorfie moeiliji\.heclell
en vL
Veal'
elkanderen doet
doet vervel'·
moeilijiihedeu en
en gevam
gevaaien
."
aclJten, zijn
zijn de kenbaarfte
kehbaarfie bewijzen van
van waare
waare vriendfchap
vrielldfchap."
•" aditen,

De weg
'Wegderdel'Zaligheid
Zaligheid in
in JEsrs
JEsn cHRISTUS,
CHRISTU~, zoo
z.oo als
ais dezelve
deulve
De
door bet
het Euangelium
Euangeliwn aan
aan zondaaren
zondaaren aangeweezen,
aange'Weezen, naar
naar
door
Gods
Genade
Gods vrijmagtig
vrijmagtig welhehraagen,
welbr:lt:zagen, door
door eene
eene bijzondere
bijzondere Genade
(Lanfommigen
!ommigeninwendig
iml'endig
geleerd,
meteen
een waarachtig
'Waaraclttig gegeam
geleerd
, met
loof o711helsd,
door het
JJet getuigenis
getuigenis des
des Heiligen
Heiligm Geestes
Geestes
loof
omhelsd, door
bekrachtigd, en
van waare
waareGodvruchtigen
Godvruchtigenheiliglijk
heiliglijk bebe·.
bekrachtigd,
en van
'W(tndeld wordt,
wordt, voorgefleld
voorgefleld in
in eenige
eenige Leerredenen
Leerredenen door
door
waandeld
TH
AOR . CLARISSE,
TH.. ADR.
CLARISSE, Bedienaar
Bedienaa.r des
EuangeliurIzs se
Je
des H.
H . Euangeliums
Willemsz .
Amflerc!am.. Te
Te Arnflerdam
Amflerdam by
by j . \Vesfing
Anaflerdam
W esfing WilJcmsz.
i'bo
het Voorwerk,
Voorwerk, 384
384 bbladr..
ladz . in
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Behalven !let
in gr
gr.. octavo
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Tel'eronderwerp
behandelinge van her
het in
in den
dentytel
tyte1 aengekondigde
aengekondigde
behandelinge
T
de Eeixvaerde
Eerwaerde ClariJje een aental
acntal van
van
onderwerp heeft
hecft de
Clarisje eCl1

A
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CLARISSE, DE
DE WEG
WEG DER
TH.. ADR.
DXR ZALIGHEID
ZALIcHEID..
TH
ADR . CLARISSE,

~cht Leerredenen
Leerredenen gefchikt,
gefchikt, die
die in
acht
in de
de volgende
volgende orde
orde voortvoort
.) des
gaen. Hy
Hy befchouwt
befchouwt (i
(1.)
Reren noodiging,
noodiging, zo
zo als
als
des Heren
die door het
gefchied;; (2
(2.)
het onbet Euangelie
Euangelie aen menfchen
menfchen gefchied
.) bet
on
waerdig
gedrag der
der meeste
menfchen omtrent
omtrent des
des Heren
Heren
waerdig gedrag
meeste menfchen
noodiging, door
door bet
het Euangelie
Ellangelie gedaen
gedaen;; en (3.) bet
het eigen-aeltig
aertig charaCter,
character, en
en groot
grootgeluk
gelukder
dergenen,
genen, die's
die 's Reren
Heren
liefdefl:em, door
gebragt, opvolopvolliefdeftem,
door 't
't Euangelie
Euangelie tot
tot menfchen
menfchen gebragt,
gen;; in
die op
op ene
ene zo
zo groote
grootezaligzaligin tegenftellinge
tegenftellingevan
van hun,
hun, die
gen
heid geen acht
Op deze
deze drie
drie Leerredenen
acht nemen.
nemen .
Op
Leerredenen,~
over Luc.
volgen twee
twee anderen
anderen over Mauh.
XIV. 15-2.4,
I5-24, volgen
Matth .
Luc . XIV.
XI. 25,
25, 96,
26, waer
waer in
in zyn
zyn Eerwaerde
Eerwaerde ons
ons voordraegt,
voordraegt, (4.)
het
Godverheerlykend danken
dankendes
des Heillands,
Reillands, over
over de
de vryvrybet Godverheerlykend
magtige bedeeling
genade;; en (5
(5.)
het weIbeniagtige
bedeeling der
derGodlyke
Godlyke genade
.) bet
welbehagen
Godsalsalsdedelaetfte
laetfte eindpael
eindpael der befchollwingen
van
hagen Gods
befchouwingen van
den Heilland,
Reilland, in
in zyn Godverheerlykend
Godverheerlykend danken
danken over
over den
uitvoer van
eeuwigenRaed,
Raed,omtrent
omtrelltdedezaligheid
zaligheid der
der
uitvoer
van Gods
Gods eeuwigen
van den
den
Hierby komt
komt (6.) ene aenwyzing
aenwyzing van
menfchen. -- Rierby
grond des
des Christelyken
Christelyken geloofs,
geloofs, en oorzaek des eeuwigen
eeuwigen
levcns in
zending van
vanenenleven
leven door
door den
denVaVasevens
in Jezus
Jezus GodIyke
Godlyke tending
van Joh.
Joh . VI.
VI . 57.
57. Voorts (7.) van dewaerheid
der, naer luid
luid van
des Christe1yken
Christelyken Geloofs
Geloofs ,, omtrent
omtrent den
den perfoon
perfoon van
van den HeHezo als
als dezelve
dezelve uit
nit het
het getuigenis
getuigenis van
van den
den
re Jezus
Jezus Christus,
Christus, zo
HeiIigen Geest
is op
volgens iI Joh
Joh.. V.
Heiligen
Geest is
op te
to maken,
maken, volgens
V. 6.
6 . En
eindelyk (8.) ene ontvouwing van
het gedrag
van bet
gedrag en
en den
den wan..
wan .
eindelyk
del eens regtvaerdigen
regtvaerdigen in
in 't't midden
midden van een zondig Land
Land
Volk, naer
naer aenleiding
aenleiding van 22. Pet.
II.. 8. ----- leder
Ieder
en Volk,
Pet. II
onderwerpen gaet
gaet zyn
zyn Eerwaerde
Eerwaerdeonderfeheidenlyk
onderfcheidenlyk
dezer onderwerpen
na, met
met ene
eneregelmatige
regelmutige ontvouwinge
ontvouwingevan
vanbet
hetLeerftuklyLeerfluklyna,
ke,
en ernftigen
emfl:igen aendrang
aendrang van
van bet
het Bctrachtlyke
Bctrachtlyke.. WeI
byke, en
Wel bymaekt by
hy 'er
'er fteeds
fieeds zyn
om de
de aengeaengezonder maekt
zyn werk
werk van, om
nomen Leer
Leervan
vanNeerlands
Neerlands Kerb
Kerl~opoptotehelderen,
helderen, en
en to
te
nomen
verdeedigen tegen
tegen dezulken,
dezulken, die
die dezelve
dezelve beftryden
beftrydell:: 't
verdeedigen
welk
Eerwaerde Clarisfe met
met zo
zo veel
veel gematigdheid
gematigdheid en
en
weak de Eerwaerde
befcheidenheid verricht,
ook deswegens
deswegens achting
achting
befcheidenheid
verricht, dat
dat hy
by ook
verdiene, by
dezulken die in denkwyze
denkwyzeover
over de
de GeloofsGeloofsverdiene,
by dezulken
leere met
met hem
hemverfchillen
verfchillen.. 's
's Mans
Gefchrift behoort,
Mans Gefchrift
leere
uit
het algemene
algemeneleerzame
leerzameenenftichtftichttiltdien
then hoofde,
hoofde, buiten bet
lyke
dat bet
het aen de
de hand
hand geeft
geeft,, onder die
die foort
roort van
lyke dat
Schriften, welken
die de wederleggende
wederieggende
Schriften,
welken den
den zodanigen,
zodanigen, die
Godge1eerdheid beoefenen,
beoefenen, wezenlyk
wezenlyk,
te fiade
ftadekamen.
komen .
Godgeleerdheid
, to
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Hetgaende
thans afgegeven gedeelte heheIst vier
(1.) over de ker;,nisJe Gods uit de lvatuur en

.EClet thans afgegeven gedeelte behelst vier gcfprekken,
g~fprekken,
.
gaende (i .) over de kennisfe Gods uit de l\ atuur en
over de
de H. Schrift;
(2.)
in 't
't ge1lzeen,
Schrift ; (2
.) over God in
gereen, ,';ois
Gods
Namen,
EigenJchapp-en, en de
de drie
drie Perfoonen
PerJoonen;; (s
(3.)
Namen, Eigenfchappen,
.) over
Gods
Befluiten
Prcedestinatie;; en (4.)
Gods Bef
uiten en de Prcedestinatie
(4 .) over de Schepping;; waerop
wael'opininhet
hettweede
tweede
IaetfieStukje
Stukjeflaet
fiaet to
te volvolping
en en
laetfle
gen
gen,, de
de overweging
ovel'weging der
del' Voorzieniglteid;
tot welke
Voorzienigheid ; tot
welke de
Eerwaerde
Emdre dan
dan alle
aIle de
zal brenbl'enEerwaerde Emdre
de overige
overage wael'heden
waerheden zal
--- Zyn
Eerwael'de,zich
zichhierin
hierin voorgefteld
voorgefield hebgen.
gen . Zyn Eerwaerde,
bende,
jeugd van
van Neerlands Kerk
Kcrkeen
eengeregeld
gercgeld onderonderbende , der jeugd
de hand
hand to
te geven
geven,, gefchikt
den leiddraed
leiddl'aed
wys
aen de
wys aen
gefchikt naer den
Hellenvan het
het veelal
vcelal gebruikte
den geachten
geachten Hellengebruikte Wel'kje
Werkje van den
broek,
uitvoering wel
weI geflaegd
geflaegd.. De
De manier
manier van
broek , is in
in de uitvoering
in dezen
dezen door hem
gehouden,, is
is geleidlyk,
onderwys in
hem gehouden
geleidlyk, bevatbael' en
vatbaer
en opwekkende;
opwekkende ; des 'el'
'er de
deJeugd
Jeugd zich
zich van
van kunne
kunne
del' Kerkleere
Kerkleel'e..
bedienen,
betel'en verftande
verfiande der
bedienen , ten beteren
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de Voorreden,
Voorl'eden,aen
acn't'r hoofd
hoofdvan
vandit
dit Werk
Werkgeplaetst,
geplaetst ')
V itirkan
U
kan men
afnemen, dat
dat de
de Eerwaerde
Eerwael'de Cordes,
Cordes, met
met desdesmen afnemen,
ze1fs vernieuwde
vernieuwrle afgifte,
afgifte, grootlyks
gl'ootlyks bedoeld
bedoc1d heeft
heeft,, den
zelfs
den
practicalen Godsdicnst
tc bcvordercn.
overbekendeflfiichpracticalen
Godsdienst to
bcvorderen . Het
Het overbekende
:ichtelyk Huisboek
Arend,, die
die beifenheftentelyk
Huisboek van den Godvruchtigen
Godvruchtigen Arend
in 't
't oog hield,
hield, dat
dar bet
het kenlyke
kcnlyke van den
den Godsdienst
Godsdienst
dig in
dig
aIleen van waerde
wa~rde is,
is, als,
ais ~ het
het invloed
invloed op
op de
de betrachting
betrachting
alleen
heeft, en hoe
hoe 't
't 'er
'el' bovcnal
dat de Gods.
heeft,
bovenal op
op acnkome,
aenkome, dat
Godsdienftige kundighcden
dienftige
kundigheden ene ongeveinsde aendacht
aendacht venvekken,
verwekken,
en daerdoor
dael'door het
het gedrag
gedrag regelen,
regeIen, was,
naemlyk naer
naer de
de
en
was, naemlyk
fchryfwyze in
in zylle
dagen, voldoende
voldoende;; dan
dan niet
niet zo
weI in
in
fchryfwyze
zyne dagen,
zo wel
den
den
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OVER HET
BET WAARE
WAARE CHRISTENDOMM
CHRISTINDOM.
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den tegenwoordigen
tegen\Voordigen tyd
tyd.. Zalks
Zulks bewoog
b€Woog den
den Eerwaerden
Eerwaerden
den
gcheel na
Cordes dit
dit Gefchrift gchcel
na to
te gaen
gaen,, en
en als
als op nieuw
nieuw to
te
Cordes
verwerken.. Fly
By behoudt de hoofd denkbeelden
denkbeelden van
van zyzyverwerken
fchryver, maer
zyne wywynen fchryver,
maer ontvouwt
ontvouwt dezelven
dezelven op
op zyne
ze;; zo met
met wegneeminge
wegneemingllder
dernoodlooze
noodloozeherhalingen,
herhalingen, en
en
ze
duistere voorfellingen,
voorfleUil1gen, als
als met
met die
die denkbeelden
denkbeclden inin eeneen
duistere
duidelyk licht
licht to
te ftellen,
frellen, en in to
te korren
of uit
uit to
te breiden,
breiden,
duidelyk
korten of
vorderen;; waernevens
naer dat de
de behandelde onderwcrpen
onderwerpen vorderen
hy ook
ookenigen
enigenzyner
zynereigene
eigeneoverdenkingen
overdenkingenininden
dentext
textingeingehy
of
ais
fiukken,
op
zich
zehren
fiaen
'er
bygevocgd
lascht
,
flukken
die
op
zich
zelven
flaen
,
'er
bygevoegd
lascht of As
,
heeft.-pogll1genvan
vanzyn
zynEerwaerden
Eerwaerden,, oni
om langs lien
dien
.- DeDe
pogingen
heeft
tot dus
dus
weg dit
dit Huisboek
Huisboeknonognuttiger
nuttiger to
te maken,
dan het
het tot
weg
maken, dan
is, flrekken
firekken tot
tot zynQii
zyn~ll lof, ell
Zyll zeer
zeer wel
wel
geweestis,
verre geweest
en zyn
gefchikt tel'
dat by
hyzich
zichdaerdaergefchikt
ter bereikinge
bereikingevan
van het
het oogmerk,
oogmerk, dat
111 voorgefteld
voorgefield beeft
heeft ; waeromtrent by
hy zich
zich indezervoege
indezervoege
in
uw verfland
uitlaet.. „
" Myn
Myn oogmerk,
oogmerk, heelers,
Leezers, is,
is, uw
verfiand in de
uitlaet
~, waarheden
waarhedcn van
van den
den Godsdienst
Godsdienst to
te onderwyzen,
onderwyzen, en uw
uw
" hart door
door dezelven
dezeiven toteverbeteren
verbeterenenengerust
gemsttoteflellen
ftellen..
W'"ie niet
aan zynen
zynengeest
geestenenhet
het hart
hart verbeeverbee" WW'ie
„
niet wenscht
wenscht aan
diefchriften
fchriften,, voor
voor de
" terd
terd te
wie zich
zich door
doordie
„
to worden;
worden ; wie
~,.11:ichting
laat bekoorel1,
welke de
de verbeeldingsverbeeIdingsefchikt , laat
bekooren , welke
,, J'cichting ggefchikt,
."_„ kracht
maaken,, wier
wier opflellers
opfiellers hoag
vliegen,,
kracht gaande
gaande maaken
hoog vliegen
" niet
ruet dan
in beelden
beeiden en
en opgefmukte
opgefmukte woorden
wQorden fpreeken
fpreeken,,
„
dan in
" en waarby
waarby men
menaan
aanalle
aIle kanten
kanten ontdekt,
ontdekt, dat
dat zy
zy- zich
zich
„
om fraai
" byzonder
toeleggen,, am
fraai en
en fierlyk
fierlyk to
te fchryven
fchryven;;
„
byzonder toeleggen
niet.. In
jettg"„ voor dien
dien zyn
zyn deeze
deeze Overdenkingen niet
In myne
myne jetty
" dige
fchriften paogde
ik ook
ook in
in dien
dien toon
toon to
te fchryven
fchryven;;
dige fchri€ten
poogde ik
„
mal
"„ maar
maar thans
thans ben
ben ik
ik overtuigd
ovcrtuigd,, dat dit
dit niet
niet de
de waare
waare taal
welke den
de rechte
rechte gefleldheid
gefieldheid der
der aandacht
aandachtisis , welke
den geest
"„ en de
diepebeflendige
befl:cndigeindrukzelen
indrukzeleninin het
het hart
hart
"„ onderwyzen
onderwyzenencndiepe
"„ achtcrlaaten
achterlaaten zal".
zal" .

LevenJbefchryving en
Karakters van
van,eenige
eenige voornaarne
voomaame en
Levensbefchryving
en Karakters
godvntf!,tif!.e .t.ngelfche
Tweedeenenlaatfie
laatfle Deel.
Deet .
godvrugtilge
Lngelfche Vrouwen.
Vrouwen . Tweede
Te
/imfieldam by de Erven
Erven van
van FF.. Houttuyn,
Houttuyn, 1].80.
i78o .
Te ilinfeldain
oEawo .
Behalven
bladz. in gr.
gr . oftavo.
Behalven de
de Voarreden,
Voorreden, 589 bladz.
tweede
Deel, 't
't welk
welk een
een vyftiental
vyftiental van
tweede Deel,
van LevensbchevensbeD ititfchryvingen
vcrvat, isis van
vandenzelfden
denzelfdenflenmpel
Hempel als
als het
het
vervat,

ccrflc
daeromtrent gczegde
(*) ook
o?k
weshalve het
het daeromtrent
gezegde (*)
ecrfle Deel;
Deel ; weshalve
hu;r
bier
(*)
Algem. Vaderl.
Vaderl. LetteT6ef.
Leatereef. 1.
I. D.
D. bl.
bl . 601.
Co i .
(*) Zie
Zie Algem.
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hier op
op alleszins
alleszins toepaslyk zy
zy.. En
En wat
wataengaet
aengaet bet
het Been
geen
bier
we
diestyds nopens de
de Inleidmg
Inieiding gezcgd
gezcgd hebben,
waer
we diestyds
hebben, waer
Qver
de Uitgeevers
Uitgeevers in
in dedeVVoorreden
van dit
dit tweede
tweede Deel
Deel
over de
oorreden van
hunne verwondering
velwondering betuigen
betuigen;; 't
hunne
't isisdel'
der moeite
moeite niet
niet waerwaervaUen.. Zy,
die
dig de
de Lezers
Lezersdaer
daerverder
ventermede
mede
Iastigtotevallen
lastig
Zy, die
de heerfchende
hccl'fchende fchryl2wyze
fchryfwyze veler
velcr Godgeleerden
Godgeleel'den van over
over
de Aenfpraek
Aenfpl'aek van
van den
den EerwaerEerwaerhonderd jaren
jaren kennen,
en de
honderd
kennen, en
vcrgelyken,zullen
zuUen bier
hier omtrent
omtrent gegeden Gibhom
Gibbons daer mede
mede vergelyken,
E11't
komt to
te minder
mindel' vreemd
vrecmd
noegzaem
niet twyfelen
twyfelen.. En
noegzaem niet
't komt
voor, dat
dat by
hyopopdie
diemanier
manierfchryft,
fchryft, daer
dael! zyne keuze van
voor,
characrer~,
die by
hy aenpryst
aenpryst,, meerendeels
meerendeeIs,, gelyk
geIyk we
aencharacter§ , die
we aenmerkten,
van die
die natuur
natuur is
is,, dat men
dezelve in
in onze
damerkten , van
men dezelve
onze dagen niet
niet verwacht
gen
verwacht zan
zou hebben.
hebben .

De Godlooze
God/ooze ontmaskerd,
ontmaskerd, of
of vermaaning
vermaaning oan
(jan de
de OOngeloovige
De
geloovige
Schryvers.. Uit
flit het
het Fransch
Franschvertaald
vertaald.. Te
Te Utrecht
Utrecht by
by A.
Schryvers
A,
v.
Paduenbu
g.
17i
groat
oft(L'Vo
14~
blaraz.
v . Paddenbu g . 1an groot oEtavo 148 blaaz .
deli aen'\'Tang
aenvang vats
ditStukje,
Stukje,leest
leestmen
men ene
ene onderhanonderhan .
deh
van dit
M, etdcling
etlyke Heren,
die flerk
fierk aengedaen zyn,
deling Vlln
van etlyke
Heren, die
zyn,
over de
Ongeloof ; 't't well:
de uitfporigheden
uitfporigheden van
van 't
't Ongeloof;
welle dan aenaenleiding
geeft tot
tot een gefprek,
de manier, op weyke
welke
leiding geeft
gefpl'ek, over de
men
dat foort
foort van
van Schryvers
Schl'yvers,, die zich
zich aen
aen zulke
zulke buitei
butten-..
men dat
fporigheden fchuldig
maken, behoore
fporighcden
fchuldig m~ken,
beh00re to
te behindelen
,behimdelen.. net
Het
befluit
van dit
Gefprek isIS;; "„ Laat
Heeren , dewy!
beflnit van
dlt Gefpl'ek
Laat ons die
dIe Heeren,
dewyl
, met
"„ zy
zy 'er
'er ons
ons toe
toe dwingen
dWlngen,
met ronde
ronde woorden
woordenaanfpreeaanfpree~,
de dingen
dingen by
by hunne
hunne eigene
eigene naamen
naamen noenien
nocmen;;
„ ken, en de
la~t ons
dui~elyk doer
dO~l1 zien
zien:: dat die groote
groote
ons het
bet gemeen
gemeen duidelyk
•" laat
dlel1 zy
zy zichzelven
zlchzelven geeven
gecven,, joist
juist::
tytel van
•" tytel
van 'Vysgeel'en,
Wysgeeren, dien
geene is,
is ~ die
die haul
hun bet
het minile
minfie toekomt
toekomt;; immers,
•~, de geene
~er eenen
men 'er
•" wanneer
wanneer men
cenen eernaam van wiI
wil maaken•.
maaken .
...
ons aantoonen,
aantoOl1cn, dat
dat hunne
hnnnePhilofophie,
Philofophie, (indict,
(indien
•" Laat ons
men then
dien fchoonen
fehoonen naam
naamaan
aan hunne
hunne dwaaze
dwaaze Systemaas
Systemaas'•
•~, men
geeven nag,)
mag,) by
by de
de pest,
pest, den
den hongersnood,
hongersnood, en
en den
den
•" geeven
oorlog verdient
verdient geplaatst
geplaat~t to
te worden,
worden, enenveelligt
vee1ligt bet
het
•"oorlog
veeImeer
mecl'ichadeichade zou
zou toebrengen,
toebl'engen, dan
dandie
die
menschdom veel
•~, menschdom
aarde"• drie
drie plaagen
plaagen teto famen,
famen, indien
indien de
de hemeI,
hemel, om
om de·
de aarder
to firaffcn,
ftraffen, oait
ooitgedoogde
gedoogde dat zy
zy 'er
'er op
op heerschte,"
heerschte.'"
•" te
Op .dez~
Voo.rafjp!tlak, die
d~e van
vall de
?e Hoodige
aenrekcningen
Op
doze Vooraffpraak,
noodige aeutekenrngen
voorzien is,
VOOl'Zlen
IS, waer
waerin1I1dedeuitfpoorigheden
Ultfpoonghec1~nvary
v<!n't'tongeejoof,
ong-elom
nu
TIn cens
eensfchertzende
fchertz-endedan
daneens
eensernflig,
ernfl:ig, naer
nael'vereisth
vereisth der
der zaza~
worden , volgt,
ken,, ten toon
toon gefteld
gdteld worden,
voIgt, overeenkomfiig
ken
overeenkomi ig met
met
het
bet
----<.,>
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befluit, ene
ene Vermaaning van
van eenige
eenige Chris
ChriS'",,.
het bovengemelde
bovengemelde befluit,
tenen aen de Ongelowrge
OngelolJVlge fchryvers,
fc11ryvers, op
op zodanig cne
tenen
ene wyze
wyze
ingcricht, dnt
ingericht,
dat dezelvehet
dezelve het onbezonnen
onbezonnen hunner
hunner handelwyze
handelwyze
nadruklyk ontvouwe.
- - En
daerby is
is nog
nog gevoegd
gcvoegd een
een
nadruklyk
ontvouwe . En daerby
te toonen
toonen den
den geringen
geringen dienst,
dienst, of
of
Bericht, firekkende
ftrekkende om
om to
veelcer den
dooralle
aHe tyden,
veeleer
den ondienst,
ondienst, dien
then de
de \Vysgeren,
Wysgeren, door
tyden,
met betrekkipgen
betrekkingen tot
gemet
totden
denGodsdienst,
Godsdienst, het
hetMcnschdom
Menschdom geVoorts heeft
heeft de
de Nedcrduitfche
Nedcrduitfche Vertaler,
Vertaler, bet
het
daen hebben.
hebben . Voorts
een en
en ander
ander dezer
dezerStukjes
Stukjeshier
hier en
en daer
dael' met
met gepaste
gepaste aenaen- -Van
Vanhet
hetnevensgaende
ncvensgaellde Bericht
Bericltt
tekeningen opgehelderd.
opgehelderd . -kunnen wy
wyniet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat we
wezeer
zeervoldaen
voldacn zyn
zyn;; 't't isis ons
kunnen
ons
te oppervlakkig uitgevoerd
uitgevocrd;; macr
macr de T7ermaaning
Vermaaning behelst,
bchelst,
to
gelyk de Voorafpraak
Voora;lpraak,, verfcheiden
verfcheiden wezenlyke
wezenlykevoorftcllen,
voorficHen,
die
van't
't Ongeloof
Ongeloof naer
naer
die het buitenfpoorige en onbezonnen
onbezonnen van
waerde onder
onder't
't oog brengen.
En de
de Vermaaning fluit,
l1uit, na
waerde
brengen . En
na
een
verzoek,datdatditditflag
flag van
van fchryvers
fchryvers voortaen
voortaen befcheidebefcheideeen verzoek,
en verf
verfiandiger
gefchiktlyk op
ner en
andiger handelcn,
handelen , gefchiktlyk
opdeze
doze wyze.
wyze .
Weest,naar
naaruw
uwgenoegen
genoegen, ,Ongodisten
Twyffelaal's ,
„" Weest,
Ongodisten ofofTwyffelaars,
Christenen
of Spinofisten
Spinofisten;; het is
gy zult
zult 'er
'cr uuChristenen of
isuwe
uwe zaak,
zaak, gy
wenRechter
Rechterinintyd
tydenenplaats
plaats rekenfchap van
van geeven,
geeven,en
en ononwen
eenige plicht
plicht zal
ze eenige
zal zyn,
zyn, hartelyk
hartelyk t'etewenfchen,
wenfchen, dat
dat gy
gy de
zyde kiest
kiest.. Doch,
Docb, bekruipt
bckruipt uu ooit
oait weder
wedel' dedelust
lust
beste zyde
om uwe
uwegevoelens
gevaelensto teverfpreiden,
verfpreiden, acht
acht gy
gy uu op
op nieuw
nieuwgegeom
za houdt
boudt toch
tach
am het
het Christendom
Christendomtote beftryden
befiryden;; zo
roepen om
deeze vier
vier dingen
gedachte..
deeze
dingen weI
wel in uwe
uwe gedachte
"I. Dat
Dat dit
dit geding
gedingtotewigtig
wigtigenenvan
vanalalto
te groot
groat belang
belang
91) I.
worden,eueudat
dat de
de benaabenaais
ommet
metboertery
boerterybepleit
bepleit to
te worden,
is,, om
wezens,nienieming van
van flechte,
l1echte, verachtelyke,
ming
verachtelyke, anbezonnene
onbezonnene wezens,
voegt, dan
dan aan
aan zulke Vvysgeeren,
die hun
hun werk
werk
mand
beter voegt,
mand beter
Wysgeeren, die
maaken van
van koddig
koddig to
te zyn,
zyn, en,
en , omom
gemeeneyolk
yolkto
te
maaken
hethetgemeene
behaagen,zich
zichals
als hansworften
hansworf1:en verkleeden
verkleeden..
behaagen,
" ii
II.. Dat
Dat gal
gal en
enbitterheid,
bitterheid, fmaadelyke
fmaadelykeenenfpytige
fpytige uituit„
niets andel's
daneenen
eenenoploopenoploopendrukkingen
drukkingen,') niets
anders bewyzen,
bewyzen, dan
of trotfen
trot[en inborst
inborst;; dat het,
den aart
aart of
den
het, zelfs
zelfsvoor
vooreen
een \VysWysniet ongevoegelyk
ongevaegelykis,
is,eene
eenebevallige
beval1iO"etaal
taal to
te gebruigebruigeer, niet
ken;; dat
dat het niet
eenell
ken
nietmet
metzyne
zyne Waardigheid
Waardigheid ifrydt,
frydt, van eenen
welke door
doorgroote
grooteVorften
Vorfienenenaanzicnlyke
aanzicnlyke
Godsdienst, welke
wordt,met
meteene
eenezekere
zekeredeftigheid
deftigheidtotefpreefprecVolkenbeleden
beleden wordt,
Volken
ken,
dat de
de Waarheid
Waarheidzeer
zeerwel
weIhaare
haarelesfen
lesfen op
op eene
eene bebeken, enendat
leefde
kan voordraagen,
voordraagen, zonder
zander daardaarleefde en
en vriendelyke
vriendelyke wyze
wyze kan
kracht to
te verliezen
verliezen..
door
iets van
door iets
van haare kracht
„
iii. Dat
van zaaken
zaaken getrouwlyk
getrouwlyk
" III.
Oat men
menininalle
aHe gefteldheid
gefieldheid van
rekening behoort
doen van
van het
het 'Voor
vaara!
rekening
behoort te
to doen
voor en tegen, en vooral
wrg te
bewyzen,door
doordedemanierzelmanier zelzorg
to draagen,
draagen, dat
dat men
men de bewyzen,
ve
ye
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ve van
ze voor
voortoteftellen
£l:ellen,, niet
niet ontzenuwe.
Endat
dat al
al wie
van ze
ontzenuwe . En
hardnekkig
weigert op
op die
die hcwyzcn
bewyzen te
to amwoorden,
antwoorden, [chuon
fchuon
hal'dnekkig weigelt
by 'er
honderdmaal toe
door zulk een
een gedrag
gedrag
by
'er honderdmaal
toe uitgedaagd
uitgedaagd is,
is, door
Wereld verklaart,
dat zy
zy hem
hem onwederlegvoor de ganfche Wereld
verklaart, dat
onwederleggelyk fchynen.
fchynen .
„
iv. Eindclyk,
Eindelyk, dot,
" IV.
dilt, wanneer
wanl1eergygybet
hetgeloof
geloofder
der ChristeChristenen
zult befcryden,
bel1:ryden, de
debillykheid
billykheid zelve
zelve u verplicht,
nen zult
verplicht,om
om hUll
bun
eerst bekend
gy zyt,
zyt., en
en waarom
zyt::
eerst
bel endtetomaaken.,
maaken, wat
wat gy
waarom gygy't't zyt
op dat
dat zy
zy zouden
zouden weeten,
weeten., welke
'\ielkegrondbeginfelen
grondbeginfelen zy
zy met
op
met u
zytegen
tegen
beweezcn mogen
mogenhouden,
houden,enenwelke
welkeanderen
anderen zy
voor beweezen
u bewyzen
moeten..
bewyzen moeten
gy bet
het geluk
geluk om
omeenen
eenenGod
Godtotekennen,
kennen, en
en bet
het
,.,
„ Hebt
Hebt gy
nog grooter
gelukam
om op
op Hem
Hem to
hoopen ? Bewyst
nag
grooter geluk
te hoopen?
Bewystons
ons ,, dat
zyn,, dan
die van
de gronden
gronden van
van uw
uwgeloof
geloofzekerder
.4ekerder zyn
dan die
van het
onze.
de hand, die
die uu gemaakt
onze . Zyt gy blindt
blindtgenoeg,
genoeg, am
om de
gemaakt
Zllekt
beeft
en die u voedt
en onderhoudt
onderhoudtniet
niet to
te erkennen
heeft , en
voedt en
erkennen ?
? Zoekt
(*) door
doorto
te gaan
g:l<1.n;; want
het is
is louloudan
niet voor
voor Theisten
The'isten(*)
dan niet
want bet
tel'
uit to
te geeven,
voor bet
het geen
geen
ter bedrog
bedrog zich by
by het
bet gemeen
gemeen uit
geeven, voor
dan, gelyk
gelyk bet
het weI
zou konniet is
is.. Gebeurt
Gebeurtbet
het dan,
dat men
men met
wel zou
nen
wy ons
ons door
door uwe
uwe bewysredenen
bewysredenen niet
niet
nell' gebeuren,
gebeuren, dat
dat wy
overhaalen ; zo zullen
wy, ten
houden
ten minflen,
min£l:en, u houden
laaten overhaalen;
zullen wy,
vaor eerlyke
ecrlykc Licdcn,
waardig dat
dat men
menhen
henonderrichte,
onderrichte,
voor
Lieden, waardig
en lief
lief hebbe.
Maar,gaat
gaatgygyvoort,
voort,ons
onsniet
niet
verdraage en
hebbe . Maar,
fcheldingen to
te be£l:ryden,
de tetedan met
met puntdichten
puntdichtenofoffcheldingen
dan
befhyden, enende
te1kens weder
woord
genwerpingen telkens
,genwerpingen
weder op te
to haalen,
haalen,zander
zondereen
eenwoord
gy to
te
te reppen
onze oplosfingen
oplosfingen en
to
reppen van onze
en bewyzen;
bewyzen ; houdt
houdt gy
gelyk uwe
uwe naamen
naamenenenuwe
uwegrondbeginfelen
grondbeginfelenverborgen,
verborgen, om
om
in uwe
kraamtote pas
pas komt,
komt, tote
deezen, naar
naal' maate
maatedat
dat het
het in
uwe kraam
kunnen veranderen
veranderen:: om
om als
als Theisten
The'isten to
te fpreeken,
kunnen
fpreeken, wanneer
wanneer
gy vreest
vreest door
door openbaare
openbaare Godloochening
Godloocheningden
denLeezer
Leezerofaftote
gy
fchrikken, en
en van
van den
dennatuurlyken
natuurlykenGodsdienst
Godsdienstzeer
zeerligt
ligt
fchrikken,
af„" (*)
Door een
C*) Door
een Theist verftaat
verftaat men
ieffland die,
die, ('t
('t zy
al
men iemand
zy by
by at
,) een
niet eene openbaaring
opeDhaaring erkenne
erkenne,)
een Opperwezen
Opperwezengelooft
geloofteneneert
een..
of niet
Eigentlyk zou Deist bet zelfde
zelfde moeten
het van
Eigentlyk
moeten betekenen,
betekenen, dewyl
dewyi bet
van
is, gelyk bet
het andere
andere van
van ee,o~.
het gebruik
gebruik
Deus gemaakt is,
a4 . Doch
Doch bet
heeft gewild,
door Deist
Deist verliond,
verftond, iemand,
iemand, die
die weI
heeft
gewild, dat
dat men
men door
wel den
den
7latuurlyken maar
maar geen
gem geopenbaarden
geDpenbaarde'lS Godsdienst
gelooft.. Dus
Dus
natuurlyken
Godsdienst gelooft
nietalle
aile Theisten
Theisten Deisten,
aile waare
Deisten Theisten
Theisten
2yn niet
zyn
Deisten, fchoon
fchoon alle
waare Deisten
zyn.
zyn. - - Ik zeg, Ale
:llie waare Deisten,
Delsten, am
dat men
wei
om dat
men ook wet
dien naam
naalD dezulken
dezulken begrypt,
begrypt, die
die eenen God
God gelooven,
gelooven I
onder lien
zig nergens
nergens mede
mecle bemoeit,
bemoeit, en
~n wien bet
het onverfchillig
onverfchillig ia,
i3,
welke zig
hoe de
de menfchen
menfchenzich
zich gedragen.
gedragen. Dan
Dan,, die zo denken,
denken , zyn
zyn zo
ZO
hoe
geen Deisten,
De'isten J als
als Ath,f.ten."
Aaut.. van
den Vertaaler.
Vertaaler.
zeer geen
NthJiten." Amt
van den
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wanneer gy
geopen.
gy kans
kansziet
ziet orn
om dus den geopen..
affland te
to doen
doen ,, wanneer
,-amand
baarden te
neemcn wy
wyhemel
heme!enenaarde
aardetot
tot
baarden
to benadeelen?
benadeelen? Dan
Dan neemen
gemige, dat wy
nergens anders
anders voor
vaor houden
houdcn zulien,
zuHen, dan
dan
getuige,
wy u11 nergens
vaor Kwakzalvers
Kwakzalversderder
Philofophie,
listigehairkloovers
hairkloovers en
ell
voor
Philofophie,
listige
rampzalige Herofiratusfen,
Heraflratusfen, die
die door
het floopen
Doopen onzer
onzerIlei
Hei..
door het
rampzalige
•
ligdommcn
ligdammcneenen
eenengrooten
grootennaam
naamzoekt
zockttote verkrygen
verkrygen;; doch,
daeh,
veront`vaardiging der
plaats van
van de
de onflerfelykheid,
onficrfelykheid, de
de verontw~ardiging
der
in plaats
ecrlykee zielcn
verdicnt;; en
en de
de zondige
zandige poogingen,
poogingen, die
dic gy
eerlyl
zielen verdient
gy
aanwendtomamde de
fiervelingento
te misleidenenverachtemisleidenen veraehtethans aanwendt
flervelingen
eenander
anderleeven
leevendour
duurzult
zultbetaalen
betaalen."
lyk te
lyk
to maakcn,
maaken, inineen
."

JTryheid de
de dekmantel
dekmantel der
der Poosheid
Roosheid,, aangetoond
aangetoond in
in Gene
eene Leer~
LeerVryheid
reden, op
op een
eim Bidding,
BiddlLg, ingefeld
ingefteld bybyafkondiging,
ajkondiging,tivegens
wegens
D . Prof.
den oproer
apfoeT ininAmerica?
D.. 1).
den
America, Door
Door AA.. CG. 1'L.. ItR A1\ al{ D0,, D
Prof.
in de
by het
het Koningl.
CoUegie teto Aberdeen'.
Koningl. Collegie
Aberdeen:
in
de H.
H. Gadgel.
God gel. by
Driel,
Uit
het Engelsch
Engelsch vertaald
vertaald.. ToTeUtrecht
Utrecht by
by 3J.. vv.. Uricl,
Uit het
17
tlo.. Int
1'11/ gr.
b!adz..
gr . oEtavo,
oNvo, 22+
.1. b'adz
1780
Hooglceraar Gerard verklaart
verklaart de
Ret.. I`If..
Iloogleeraar
de woorden
woorden i Pet
D Deei6,
16, als
ais vrye,
vrye, en
en niet
niet de
de vryheid
vryheid hebbende
ltebbende als
als een
een dekdekI

%e1
deT boosheid,
boosl1eid, als
als geevende
ter zyde to
te kennen,
kennen,
zel der
geevende van ter
" dat een
een verlof,
verlof, om
am een
cenvastgeflelde
vastgefielde Regeering,
Regcering, op een
een
wederilaen , geen
geen gedeelte
van die
" darteic
tc wedcrilaen,
gedec1te van
die Vry~,
dartele wyzc,
wyze , to
is,, welke bet
het Euangelium
Euangeliu111ofofuitoefent
uitoefent of
of verver, heid
~,
heid is
;,
draegt."
Aposte1.,, zegt
" bet
De Apostel
zegt hy,
by, „
lact hun
bun toe,
toe, am
om
,, draegt
." De
" seder
icdcr trap
oprechte Vryheid,
die goedgekeurd
goedgekeurd was
was
trap van
van oprechte
Vryheid, die
~,
de Regeering,
Regeering, to
te genieten,
genieten., en
en zicbzclvcn
zichzclvcn daermcdaerme,, door de
by waerfchouwt hen
dat onder
onder
tC verheugen;
hen.,, dat
"• de to
verheugen ; maer hy
"„ den
den valfchen
valichen fchyn
[ehyn van
van bet
het genot
genot en
en gebruik
gebruik derzelver,
del'zelvcr.,
"• zy zeer
zeer fchielyk
fchielyk in
gewoontel1 van
van
in boosheid
boosheid en
en kwade
kwade gewoonten
het fcboonfchoonvelerleie[oortcn
foortenzouden
zouden komcn,
komen , en
en door bet
•~, velerleie
"„ fchynend voorwendfel,
voorwendfel., dat
dat deze
dezeinin de
de wettige
wettige oefening
oefening
waren, beide zichzclven
,.,
hunne vryheid
vryheid begrepen
bcgrepen waren,
„ van hunne
.,.,
andercn in
in een
een ongevOeligheid
ongcvoeligheid van
van hunne
hunne fnoodheid
fl100dhcid
„ en anderen
~,
bedriegen louden,
zouden , misfchicn
misfchien in
in cen verwondering over
„ bcdl'iegen
."• dezelve
dezelve ais
als of
of die
die groot en
en waerdig
wacrdig was."
was ." Deeze,
Deeze~ verJdaring
~ig
klaring van
van dien
then tekst
tekst in
in 't't oog
oog hl'JUdendc,
houdende , fielt
flelt hy
by zig
eel'stlyk
dat de
de opfland
opfiand van
van de
de Coloecrstlyk voal'
voor te
to toonell,
toonen, "„ dat
."~, nien,
EngeJanc1..,, ,onder
tegen! nit
de Regcering'
Regeering van
van Engeland
ponder cen
nien , tegen!
omfiaen, en
en tot
tot
,.,
vryhcid isis ontflaen,
„ valsch
valsch voorwendzel van vryheid
"• kwaedwilligheid
uitgcborflcn."
Ec.rwacrde doet
doct bet
het
kwaedwilligbeid uitgeborflcn
." Zyn
Zyn Ecnvacrde
deswcgcns
vool'gefieldc dienen
dienell), om
.zyne Toehoorders
om =zyne
Tochoorders dOC-c
deswcgens voorgeflelde
ge.
ge-
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gcregrigheid van
van's
zaak onder
onder't't oog
oog to
te brengen
brengen,, ten
ten
geregtighcid
's Lands
Lands zaak
dude hen
hen to
te noopen
lloopen,, tot
tot des to
te ernfliger
ernltiger gebcdcn
voor
gebeden voor
erode
tlerielvcr goeden
goeden uittlag
uitHag.. Hierop
Hierop is
is bet
het verdere
verdere gedeelte
gedeelte
derzelver
vanbet
hetbeerhecrzyl1er Leerreden
Leel;'ede'llgefchikt
gefchikt,, tot het
bet ontvomven
ontvouwcn van
zyner
del'Britf
Britfche
Natie.. „"Menige
ondeugfchende wangedrag
wangcdragder
the Natie
Menige ondeugfchende
zegt by,
hy, ", welke
welke ons
onsnationael
l1ationael carader
caracter bevlekbevlekden ," zegt
•" den,"
ontlhten uit
toegeventheid, tot
tot ons
ons zelven
zelven in
" lken;
uit een toegeventheid,
„
en ; ontitaen
" bet
het gees
geen verkeerd
verkeerd is,
is, onder
onder den
den fchyn
[ehynder
dervryheid
vryheid.. Her
Het
„
" fchuldig
fehllidig decl
dcci van
van bet
het Britsch
Britsch car-after,
caraCler, in
in de
de tegenwoor...
tegenwoor„
" dige eellW,
kannict
nict naeuwkeuriger
n..~euwkcuriger afgefchetst
afgefchctst worden,
eeuw, kan
worden,
„
"„ dan
dan door
door eene
eene 4ieerfchende
~leer[chende genegenheid
voal' vrygeestery
vrygecstery
genegenheid voor
" en ongebondenheid
ongebondenheid.. De
De voornaenlfle
voornaemfre trekken,
trakken, in de
„
"„ hcerfchende
hcerfchendegefteldheid
gefreldheid der
del' tyden,
tyden,isiseen
eenftoiite
Houte vryheid,
vryheid ')
om alle
aUe intomingen
intomingen del'
der wetten
wetten,, beidc
beidemenschlyk
menschlyk en
en God...
God•" om
"• lyk to
te veronhvaerdigen
en alle
aIle die
die fchikking
fchikking en
en voeglykvoeglykverontwaerdigen , en
heid,, welke
welke een
cenovereellkomitigheid
overeel1komitigheid met hen
hen zoude
zoude
" heid
„
"• vastflellen,
vastll:ellen, te
verlinaden."
T'cr ontvouwinge
ontvoLlwinge en
en ten
ten
." Ter
t verlinaden
bewyze
hier
van
draagt
hy
verfcheidcn
byzollderheden
vool'..
bewyze bier van draagt by verfcheiden byzoliderheden voor,
duideIykf1:c doorflraalt
doorfiraalt;; 't
't welk
welk heirs
henl
in well*eil
welken zulks
zulks ten duidelykfle
op to
te wekken
wekken tot
tot
aanleiding geeft:,
aanleiding
geeft,om
om zyne
zyne Toehoorders
Toehoorders op
eene hartlyke
hartlyke boetvaardigheid
boetvaardigheid en
endaadlyke
daadIykeverbetering,
vel.'betering, ter
tet:
eene
Zyn Rerwaarde
Ecrwaarde bepleit
bepleit
verhooringe hunner gebeden.
gebeden . - - Zyn
de
zaak zzynes
Lands als
ais een
een yverig
yverig Voorflander
Voorfrandcr;; ell
en be...
y nes Lands
bede zaak
flraft
ernfiig Zedeleeraar
ZedeIeeraar,
nict in
in 't
't wilde
Ilraft als
als een ernitig
, die
die niet
wild*
nGC h zig
zig met
met grootfpreken
grootfprcken ophoudt,
ophoudt, maar bebe..
fchermt
, noch
fchermt,
paaldlyk zegt bet
het Been
geen ter
ter zaake
ziake dient
dicnt..
Prre..
Via et
et ratio
confcribcndi.. In UfUlU
ratio Formulas
Formulas Medicas
Medicas confcribendi
ufum Pra!Via
lectionum
cdidit D.
G.. GR
lectionum Academicarum
Academicarum edidit
n . CC.. G
G R UN
U N EE R,
R,
80
go.
Lugd.
apud
A.
J.
Honcoop,
11
•
Ahllq.
Pr~f.
13'3
l.
et
.7.
Honcoop
,
17
Absq.
Pra;f.
13,,
.
spud
f
Lugd
pp.
m . f.f.
pp. 8V0.
8vo . m.
oe onbetwlstbaar
zeker bet
het is,
is, dat
dar eene
eene volleedige
voileedige ken..
onbetwistbaar zeker
ken.
T Toe
nisfeder
derziekte
ziekte en
en des
des individuellen
individllcllcl1 toefrands
~1 nisfe
toeflands van
van del1
den
H
Lyder,
kennisfe der
del' GeneesGenefs"
Lyder, gepaard met eene pnoegzaame kennisfe
~cnoegzaame

middelen,
zo wel
weI ten
ten aanzien
aanZlen van
derzelvel' Geneeskfachten,
middelen, zo
van derzelver
Geneeskgachten,
::tIs
tot derzelver
beftanddee..
als ook
ook met
met betrekking tot
derzelver weezentlyk
weezentlyk beftanddee
len,
van de practikaale
bet wcezen
weezen van
practikaaleGeneeskunde
Geneeskunde llitmaaken,
uitmaaken,
leil , het
len
ZBer men
men zig
zigook
ookbevlytige,
bevlytige, om
amdeeze
deeze kunst
kunsttot
tot de
de
en hoe zeer
mogelykfrc
te bl'eng.en;
tog niet
niet
mogelykfte cenvoudigheid
cenvoudigheid to
brengen ; zo
zo kean
kan men
men tog
dien, by
het
ol1tkennen,
dat cell,
ontkennen, dat
een,Geneesheer
Geneesheer nog
nog boven
boven dien,
by bet
voorfchryven
op zeer
zeer veel
vee! byzondere
voorfchryven der
der Genecsmiddelen,
Geneesmiddelen, op
byzondere
omfr.mdigheden
moetletten
letten ,, die, nit
omttandigheden moet
nit hoofde,
hoofde, dat ze,
ze, in de
ill.
B
me"..
.III . DEEL.
D UEL . ALG.
AL G .LETT.
LETT . NO.1,
N0 . I .
tT1'tt",i

IS

1'.. Cc.. Cc.. GRUNER
H
CRUNER

meeste
eenen daadelyken
de geneeswy..
geneesWy .
meeste gevallen,
gevallen, eenen
daadelyken invloed 0'op
11 de
ze der
del' ziekte
ziekte hebben,
hebben, jonge
jonge Geneesheeren
Geneesheeren met
niet genoeg
genoeg
ze
kunneningefcherpt
ingefcherpt worden.
kunnen
worden .
De buoemde
beroemdeHooglecraar
Hooglecraar Gaubius
Gaubius'' heeft,
heeft, voor
vaor eenige
eenige
De
jaaren,
byzonderWerk,
jaaren, een bYZOlldcl'
Werk onder
,onderden
denTitel
Tirel :: Methodus
Methodus ConConwelk, wegens
wegens de
cinnandi Formulas,
't welk,
de voorVaal'''
cinnandi
Formulas, uitgegeeven, 't
treffelyke l'egclell,
treffelyke
regelen,die,
die,met
met betrekking
betrekking tot
tot Geneeskundige
Geneeskundige
de hand
handgegeeven,
gegeeven,niet
nier
Voorfchriftell, daarin
aan de
Voorfchriften,
daarin worden
worden aan
den HoogHooggcnoeg kan
kan geleezen
geleezen worden.
genoeg
worden . Het Boek van den
Gruner, 't
't welk
thans voor ons
ons hebben, en
en
leeraal' Gruner,
leeraar
welk wy
wy thans
wyonzen
ouzenLeezer
Leez~rkortelyk
kortelyk den
den zaakelyken
zaakelyken Inhoud
Inhoud
waarvan wy
waarvan
ingericht..
is tot
zullen mededeelen,
mededeelen , is
tot dat
dat zeltae
zelfde oogmerk
oogmerk ingericht
Naadat
dat zyn
zyn Hooggeleerde,
Hooggeleerde,inindedeInleiding,
Inleiding,eenige
eenigealgealgeNaa
meene regelen
l'egelen omtrent
omtrent de
de Geneeskundige
GeneeskundigeVoorfchriften
Voorfchriften
meene
geneld,, zo
zo gaat
gaat by
hy tot
tot de byzondere
byzonderefaorfaortel' seder
nedergefleld
heeft ter
over, en
Hoofdderzelven over,
ten derzelven
en brengt
brengt ze
ze onder
onder twee
twee Hoofddce1en..
deelen
die
In het eerne
eerfteHoofddeel
Hoofddeel geeft
geeft de
de Schryver
Schryver regelen
regelen op,
op, die
of
menbybyhet
hett'zaamenflellen
t'zaamenfiellen en
en voorfchryven
voorlchryven van
van vaste
vaste of
men
minder vloeibaare
vloeibaare Geneesmiddelen
Geneesmiddelenheeft'in
heeft irr agt
agt te
minder
to neemen:
neemen :
zyn:
byzonderefoorten
foorten deezer
deezel' t'zaamengeftelde
t'zaamengefielde middelen
middelen zyn
de byzondere
Pwijers, Brokken,
BroHm,Conferven,
Curiferven,Pillen,
hUen, Zalven,
Zalven,Pleisters
Pleisters en
Podjers,
Steekpillen.. Het
Het tweede
tweedehandelt
handelt over
over de
de Cautelen,
Cautelen, die
die by
Steekpillen
11et voorfchryven van
van vloeibaare
vloeibaare Gencesmiddelert
dienen in
het
Geneesmiddelen dienen
'r oog
gehoudcnto
te worden,
worden,enenhieronder
hieronderbrengt
brengt de
de SchrySchryoog gehouden
't
uitgeperfle Zappen,
Afkuokzels,
ver de uitgeperfte
Zappen, de Aftrekzels, de Afkookzels,
J\tlixturen, Stroopen,
Stroopen., lnfpuitingen,
In{puitingen, en de Stoovingen
Stoo'Yingen.. By
Mixturen,
icder
{oorten van
van Voorfchriften
Voorfchriften zyn.,
tel'
ieder deezcr
deezer byzondere
byzondere foorten
zyn , ter
ophe1ck'Fing
de}:voorgeftelde
voorgeftelde regelen,
regelcn, eenige
eenige formulen
jarmulfJ1li uit de
ophel&&ing der
Schriften van
verfcheiden beroemde
Geneesheeren bygeSchriften
van verfcheiden
beroemde Geneesheeren
Wykunnen
kunnenniet
niet voorby,
vQorby, aan
:lan to
te merken,dat
merken, dat dit
dit
bragt.. - --Wy
bragt
nan onze
Ollze verwachting
verwachting voldaan
voldaall
Boek
niet in
in alien
allen opzichte
opzichte aan
Boek niet
heeft:: de
voar't't
de regelen,
regelen, die
diedede Schryver
Schryver opgeeft,
opgeeft, zyn
zyn voor
heeft
grootfte
van den
den
grootfte gedeelte
gedeeltenitWthet
betboovengemelde
boovengemelde Werk
Werk van
Hoogleel'aar
Gaubius overgenoomen,
overgenoomen,etc
e~ waarvan
waarvan'er
'er veele
veele
Hoogleeraar Gaubius
formuwegge~aaten zyn:
onzes bedunkens
kunnen weggelaaten
bedunkens hadden
hadden kunnen
zyn : de formu·
len zyn
nuttelaosomflagtig
omflagtig t'zaamengefteld,
t'zaamengefteld.,dat
dat
zyn zmnmige
zommige zozonutteloos
zYJ·~nzintsbeamannDen
denHoofdregel
Hoofdregel van
van eenvoudigheid
eenvoudigheid beantzr- nzints'aan
'WOOTden
hieromtrentdenzelfden
denzelfden misflag
misfiag
wwc9ordeu , en de Schryver
Schryver heeft
heft hieromtrent
bef;fl'ltfl.,
begaair, die
die hy
by in
in de
de Voorfchriftcn
Voorfchriften van
van den Heel'
Heer Gaubius
berispt.
Bladz. 22.
aa . NO.5.
zegt de
de Schryver,
Schryver, dat
dat men
men zorgberispt . Bladz-.
No . 5 . tegt
vuldi'g·
vangeene
geenetegenftrydige
tegellftl'ydige midnioet in
in acht
acht neemen
neemen van
midvul+iig • moet
niet aan
aan de
delen
te voegen:
hier [chynt
ook hier
fchynt by
by met
delen't'zaamen
fzaamtn to
voegen oak
Mi.xt:UldrvanRivedu~,
de Theorie
Theoneder
del'vaste
lugt,agege.
vaste Itigt
MixtuurvarrRiveri ua, nog
nag aan de
d~t
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{1Qgt
E:indc]yk merken
wy nog
nog aan
aan?, dat
dat de
kiagt tetohehben.
hebben . Eindclyk
merken wy
de
Hoo6~rc(jraar
verfchclden
zDol'tell
van
fomlulcn
opgceft
wel~
Hoogicaraar verfcheiden zoorten van formulen opgeeft,') wel-

ke
l1~eest al
aI,, ten
Holland,, bUlten
ke mcest
ten min1l:cn
minflen hier
bier in
in Holland
buiten gebruik
gebruik
de M01Juli,
.Horfuli, Tabula!
Tabuke Rotulte
RotulccPafiilli,
PaflilJi,
zyn
zyn geraakt,
geraakt, b.
b . v.
v . de
enz .
el1z.
- -------------------

Astronomia
Sterrekund'edoor
den Heere
HeereD DE To:L LA
4stronomia ofofSterrekunde
door detz
A r,1. AAND
N D RE..
Naar
denweeden,
twceden,
verbetmlenvermeerderden
l'ermeerderdendrz4k
druk uit
uit het
Naar den
verbeterden
Fransch vertaa
td , door
door A.
A . P,n.. Ss TT RR AA 13n /lr E.
i . Mathematicur
Frauseh
vertaald,
111athematicu.r
te
Vierde Deel
Deel.. TTweede
Sene.
to Amjlerdam
Atuf erdam Vierde
veede Swk.
Stuk .
Bene.
vens de
vens
de Sterrekundige
Sterrekundige Tafels,
Tofelr,met
metderrzelver
dazelvet verklaaring
verklaaring en
en
gebruik)
wuz
die
zelfde
hand.
Te
Amjterdam,
by
J.
Mor·
.
Te
fln
f
erdain,
by
f
. Iviorgebruik, van die zeifde hand
terre, 1780.
1780 . In
terre,
In grout
groat oEtavo
octavo..

en beiluite van dit hooggeagte '\IVcrk ') dar den beoefe«
T
naarcn der Stcrrekllnde uiet tc lterk aangepreezen kan
worden, beheIst dit twecde of battte
van het vierde

naaren der Stcrrekunde nict to Clerk aangepreezen kan
Stu/{van het vierde
worden, behelst dit tweede of laatfte Stub
Ded')
twee Boeken,
Boeken') die
die grootlyks
grootlyks over
over ondcrwerpen
Deel, nag
nog twee
onderwerpen
,pan,
'gaan; welker
welker ontvouwing
ontvouwingdedeAutheur
Anthemniet
nietgelchiktlyk,
gc[chiktlyk, in
in
ecuigen der
voorige Bocken?
had kunnen
knnnen plaatzeu
plaa.tzeu.. Het
Het
eenigen
der voorige
Boeken, had
eerfle, ,zynde
erIc ') verleent
verleent
eerfle
zyndehet
hetXXIIIfie
XXIIIfleBoek
Boek yat?
van dit
dit \¥
Werk,
ons eetae
e.elle aaneenge.fchakelde
rechtIynige
ons
aaneengefchakelde ?nderr!gtlug
onderrigting van.de
van de rechtlyniga
-en
klootfche Dnelz.oeksmeetzng,.
Driehoeksmeeting, mzonderhcld
inzonderheid met
en klootfche
met opzigt
opzigt

tot de
de Sterrekundige
Sterrekundlge berekeningen
berekenmgen:: waarmede
waarmede gepaard
gepaard
tot

saat ~ een beknopt verOag van de pf()JeCtien en GeographiJche
~mt<;gaders
van de
de 'zonnewyzerskunde
Zonnewyzerskunde.
En
het:
cTen
befluitemrtsgaders
van dit hooggeagte
Werk , dat den.beoefehe Kaarten,
Kaarten,
van
En bet
tweede van
vandit
dltStuk
8tuk,
hetlaatfle
laattl:e deezer
deezer Astronomic,
tweede
, ofofbet
Astronomic,
ontvouwtons
OIlSdedeSterrekundige
Sterrekzmdige 9ekening,
j ekening,door
doornaiddel
middel der
der
ontvouwt
waarneemingen?zozototeLand
Landals
alster
tel' Zee
Zee;; of
of dedeverfcheident
verfcheidel1
waarneemingen,
bewerkingen,, door
van de
de waarneeming
:waarneemingtot
tot de
de:
bewergingen
door welken
welken men
men van
zamenlle11ing der
del' tafelen
tafelell overgaat.
overgaat. Dit
DIt geeft
geeft den
den Heere
Heere
zamenflelling
de lala Lande
aanleiding, om
omtevens,
tevens,tottotcell
eenclot
flot van
van dit
dir
c'e
Lande aanleiding,
Boek,ons
onseenCelluitvoertg
uitvoerigberigt
b.erigt nfede
mede to
te deelen
deeIen,, va!l
Bock,
van de
de wywyze '), op
men gebruik
gebnuk maakt
maaktvan
van de
de beweegingen
bewecgmgen der
de~
ze
op welke
welke men
Maane, om
amdedeLengren
LengtenopopZee
Zeetotevinden
vindcn;; met
met melding
melding
Maane,
van dedetrapswyze
trapswyzevorderingen
vorderingen
SterrekmuUgeninindit
ditgege«
van
derdel'
Sterrekuiauuigen
.
kotnen
Werk
wigtige onderwerp.
Ten laatfte
komenbybydit
dit Wel'k
wwigtige
onderwerp . - Ten laatfte
nag, als
als een
een afzonderlyk
afzonderlyk Stuk,
de Sterrekundige
,\'terrekundige Tafelen,
T.afelen,
nog,
Stuk, de
met cene
eenenevensgaande
nevensgaandeverklaaring
verklaaring van
vandezelven,
dezelve1il~ enenaan:111nmet
wvzingvan
vandedemanier
manieropopwelke
welkezezetotBgebruiken
gebruiken zyn
zyn:: waar\Vaarwyzing
mededit
dit leerzaam
leerzaam Gefchrift,
Gefchrifr, zozoten
tenaanzien
aanzienvazi
vaI! dedebebe..
mede
fchouwende
fchouwendeals
als beoefenende
beoefenende Sterrekunde,
Sterrekunde, zyn
zynvol
volbeflag
beflag
Oin
ver{\:rygt.. Om,, by
by deeez
deeze gelegenheid,
gelegenheid ~ nog
nOlieen
eenflac
ihmI
verkrygt
k
B2z
van
Fart

J

3O
to
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van 's Ma.ns
Mans onderrigtingen
to berde
berde teto hrengen,
brengen, 'mllen
sullen WJ
wy
van's
onderrigtingen te
ons oog
oog vestigen
vestigen opopbet
hetgeen
geenbyhyons
onsleert
leert,, nopens
de benopens de
aaling van
van den eerjten
eerjten Meridiaan,
Nleridiaan, op
op de Allrdglobe
Aardglobe of de
At
paaling
Landkaanen,
de Geographifche
Geographifche Lengte
Lengte der
der
Eandkaarten, van welke
welke men
men de
gewoon
tellen.. Men
Menheeft
heen
plaatzen op
op den Aardbodem
Aardbodem gewoon
is istotetellen
dien van
oudsher zeer
zeer verfchillend
verfchillend geplaatst,
van oudsher
geplaatst, en
en dit
dit onderonderfcheid haudt
houdt nog
fcheid
nog heden
heden grootlyks
grootlyks f{and
fiand;; de voornaarnfie
voornaamfte
verG.
:heidenheid daaromtrent
daaromtrent gceft
geeft ons
ons de
de Heel'
Heer de
verlCheidenheid
de la
la Land'
Lande
indeezervoege Ope
op .
indeezel'voege
van
"„ Pytheas
Pyth8(H van MarJeille
yolgens bet
het verhaal
verhaaI van
Marfeille ziende, volgens
Strabo
1.) bet
het eiland
ciiand Thule
Thu.le als
westelykfclre deel
deei
Strabo (L.
(L . I.)
als het
bet westelykfclre
der beken;le
bekende waereld
aldaarhct
betbegin
begindel'
derLeng.
Lent
del'
wael'eld aan , plaatfte
plaatfie aldaar
men gelooft
oude Thule
ten:
gelooft dat
dat Ysland
dit oude
is.. Eratof
Eratoflheten : men
Ysland dit
Thule is
hede kolommen
kolommen van
Hercules, by de itraat
ncs
begon aan
aan de
van Hercules,
firaat van
nes begon
van
Gibraltar . Marin
Gibraltar.
Tyrus en Ptolomeus,
Ptolomeiis, de beroemdi1:e
Marin van Tyrus
beroemdfte
del'
der oude
oude Aardrykskundigen
Aardrykskundigen ,, plaatfien
plaatftenden
den eerfien
eerftenMeridiaan.
Meridiaan
Eilanden, hedendaagsch
hedendaagsch de
gelukkige Eilanden,
de Kanarifche
Kanarifche EiEiop de gelukkige
landen
genaamd;; maar
zy bepaalden
bepaalde-n geenzins
geenzins welk
welk van
van die
die
maar zy
landen genaamd
onder dedeArabiers
Arabiers tot
tot een
eell
eilanden
eilanden het
het westclykfie
westelykfte was,
was, en onder
begin der
moest dienen
Alfragan, Albate~nius,
Alba.te~nius.•
del' telling
telling moest
dienen.. Aifragan,
Nasfir-Eddin en Ulug-Beg telden
Nas./ir-Eddin
teldcn ook
oak van
van de
de &elukkige
~elukklge eiellanden;
maar Abuljeda,
beroemd Aardrykskundige,
Aardrykskundige,
Abulfeda, een
een beroemd
landen ; maar
10 graaden
graaden
telde zyrte
zyrre Lengten
vaneen
eenMYleridiaan,
Meridiaan, welke
welke io
telde
Lengten van
oostelyker was
wa.s dan
dan die
die van
van Ptolomeiis
Ptolomeus;; en men
geIooft, dat
dat
men gelooft,
omdenzelven
denzelvenover
overbet
hetwestelyk
westelykeinde
eindevan
vanAfriAfrizulks was,
was, om
ka, daar,
daar, volgens
volgens hem,
van Hercules
Herettlus waren,
ka,
hem, de
de kolommen
kolommen van
of over
Cadix,, door
door de
de overwinning
overwinningder
del'Mooren
MooranininSpanj
Spanjee
over Cadix
laaren gaan
vel'maard' geworden j~ to
te Iaaren
gaan.. Zie daar
daar de
de rede
rede ,
vermaard
waarom de
de Lengten
Lengten by
by Abulfeda,
Abulfeda, io
10 graaden
graadcn kleinder
kleinder zyn.
waarom
zyn,
dan by
by de
de andere
andere Arabifche
Arabifche Aardrykskundigen
Aardrykskundigcn.)
Gredan
.) Zie Gre-

aves in
geog. min.
aves
in Bud/on
Hud[on geog.
min. p.
p . 8.)
8 .)
" Toen
Toeninin't't jaar
jaar 1448
1448' de
de Acores
Acores of Vlaamfche
Eilanden
„
Vlaamfche Eilanden
de Portugeezen
Pol'tugeczen ontdekt
waren'er
'er
door de
ontdekt waren
waren geworden,
geworden, waren
.fchryvers, welke
van bet
het Eiland
Eiland Tercera
Tercera tel
tel..
fchryvers,
welke de
de Lengte van
deb
(*)... De
De kaarten
kaarten van
van Gerardus
Gerardus Mercator,
Msrcaro-r, in 't
't jaar
jaar
den (*)
15941594
(*)
(~ Wat
Wat laater,
taater, to
te weeten,
weeten, inin den
denJaare
Jaare 1493
1493 plaatfte
ptaatfie Pau9
Paus

Alexander de VI, gelyk onze
onze Autheur
Authellr vroeger
vroeger gemeld
gemeldheeft,
heeft.
Alexander

om een
eenverfchil,
verfch1l, tusfchen de
de Spanj:mden
en Portugeezen
PNtugeezenontftaan,
ontfiaan.
om
Spanjaarden en
te beflisfen,
beOisfen t den
graaden ten
ten westea
westell van
vall
to
deneerften
eerftenMeridia:m
Meridiaan 36
36 graaden
Lisbon. Doch in
in tt vervolg
zy overeen
overeen om
eell nnde-Lisbon.
vervolg kwamen
kwamen zy
om een
nMeJlen re
re beftemmen;
0P 370
370 mylen
mylen ten
ten westen
westen van
van Kaap
Kaap
ren
beflemmen ; getrokken op
Perde, dien
flien zy met den naam
naam van
van Lyn
Lyn van
van Uitwisfng,
Uit~l'isfing benoen
benOWDo.
Verde,
den. omomdat
datdezelve
dezelvCi:die
die van
vanden
denFans
Pansuitwischte
uitwiscb~..
den,
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[594 -overladen,
·ove-rleden, welke
den grooten
graaten Atlas,
Atlas,inin't't jaar
jaar 1628
1628
r594
welke den
door Hondius in 'r
'tlicht
lichtgegeeven,
gegeeven, f.'tamenfieIlen,
faamenfellen, geeven
geeven 33
gaaden
aan het
het eiland
eiland Ferro.
graadent lengre
lengte aan
Ferro . 'Jodocus
odocus Hondius,
Hondiu.c, in
't
geeft het zelve,
zelve, in
in zyne
zyne kaart
kaart vau
't Jaar
Jaar 161I
1611 overleden, geeft
van
Afrika, in
in denzelfden Atlas gevoegd,
lengte•
Afrika,
gevoegd, 12
12 graaden
graaden lengte.
." Men
M~n vindt Landk.1artcn,
by vQorbeeld,
vQorbeeld, die
die van
van Toska„
Landkkaarten,by
nen,
't jaar
in de Ccilcographia
te Rome uitgegeenen , in 't
jaar 1745
1745 in
Calcographia to
\TeD,
w41uin de Lengten
5' 23'
123' grooter
grooter zyn,
ven , waarin
Lengten 5'
zyn, dan de Lengte
Lengte
van het
het eiland
eiland Ferro 20
ZOO
Parys genomen
genomen;; het fchynt
van
° van Parys
dat zulks
zulks eeniglyk
eeniglyk uit
uit eene oude
oude dooling,
dooling, wegens
wegensdedeiigligging der Kanarifche
Kanarifche Eilanden,
kan ontftaan
ontfiaan..
ging
Eilanden, kan
"„ f
'JansfoniU
kaarren van
van de
de vier
vier waerelddeewaerelddeeansfoniu , in
in zyne
zyne kaarten
len, in111 't
't jaar 1624
't licht
T¥ilhelmus BB ar
~
len,
1624 in 't
licht~egeeven,
gegeeven , en lJilhelmus
CD
nieuwen Atlas,
Atlas, plaatften
plaatfien bunnen
eerften MeriMericu iR
in zynen
zynen nieuwen
hunnen eerften
diaan op Pico
Fico de
Teneriffe, een zeer hoogen berg,
berg, dien
dien
diaan
de Tenerife,
de Zeelieden
Zeelieden van
van verre
verre ontdekken,
ontdekken, enenWelke
welkeuit
uit de
de natuur
l7spunt fcheen
zelve cen
fc.heen t:e
De HollanHollaseen bepaald
bepaald aanvan
aanvangspunt
o zyn.
zyn . De
ders
aIs nag
eer,fien Middaglyn;
dezelve is
is
ders gebruiken als
nog dien eerjten
Middaglyn ; dezelve
IS- 52'
ten westen
westen van Parys
Parys.. Yansfonius,
Jansfonius, in
in zyne
zyne platte
platte
i8.
52 ten
halfronden,
in zyne
zy-ne algemeene Kaart,
Kaarr, Gerardur
1lalfronden , Ortelius, in
Gerardus
MercattJr de jonge, Bercius
Bercius in
in zyn
ftelden
Mereator
zyn verkort
verkort Europa,
Europa, ftelden
dleH op
Fuego of
of St.
St. Philippo
then
op het Eiland Fuego
Philippo ,,een
een der Kaap
Kaap Verdifl:he
om dat
dat zy
zy overreed
overreed waren,
waren, dat
dat de kom..
difche Eilanden, om
kompllsna~d
plf!.ats geen
pasnaald in die plAats
geen Declinatie had.
had .
"Lodewyk
dertiende, door
door eene
eene verklaaring
verklaaring van
den s~S
,, Lodewyk dede dertiende,
van den
:5
April 1634, naar
naar het
het gevoeien
gevoelen der bekend1te
bekendfte Wiskundigen
April
Wiskundigen
vpgemaakt, bepaalde
eerH:en Meridiaan in het westeopgemaakt,
bepaalde den
den eerften
lykst
der Kanarifchc
Kanarifche Eilaflden;
Eilanden ; bet
iykst deel der
het Eiland Ferro
Ferro is
is het
westelykst
allen;; en
eM bet
het Vlek
Vlekvan
vanditditEiland
Eilandligt
ligt 19<>
¶vestelykst van
van alien
19°
ten westen
westen van Patys.
De Heeren de
tie I'Isle,
rIsle, d'Anville,
d'Anville 9
54 ten
Parys . De
~n de
de meeste
meeste Franfche
Franfehe Aardrykskundigen
Aardrykskundigenneemen
neemendede6'6'niet
niet
en
in acht
aeht,, en
geLyk aan 20°
20"..
en ol'lderfiellen
onderftellendedeLengte
Lengte van
van Parys gelyk
"In
de Zeekaarten
Zeekaart€R ,, teto Parys
in't
wel„In de
Parys in
't licht
licht gegeeven
gegeeven ,,en
en welIe Neptune'
Francois
ke de groote
groote verzamding
verzameling van
van het
het werk
werk le
Neptune-Francois
en
Deer Bellin ,"
~n die
die van
vaH l'Hydrographie
l' Hydrographie Francoife
Francoife van den Heer
£1amenfiellen,
val1 den
den Meridiaan
Meridiaall van
faamenlellen, telt
telt men
men de Lengten
Lengten van
door dezelve
dezelve in
in oostelyke
ooste1yke en
en westelyke
westelylce to
te onderonderParys, door
zelfde, ten
teN opzichte
opzichte van
fcheiden:
docn het
het zelfde,
fcheiden : de Engelfchen
Engelfchen doen
den Merid%aan
Meridiaan van Londen,
Landen, en fomtyds
met betrekldng
betrekking tot
tot
den
fomtyds met
Meridiaan van Kaap
0" 29 52 of
of 77~°
den Meridiaan
Kaap Lezard, welke o"
~S ten
ten westen
westen van
van Parys
Parys,, en
49°° 57'
5i J~reedte
s8
en op 49
13reedte gelegen
gelegen
Doorgaansworden
worden
verfchillendefchaalen
fchaalen,, benevens
benevens
is. Doorgaans
diedieverfehillende
Teneriffe, in de
die van Pico de Tenerife,
de Zeekaarten
Zeekaarten faamengevoegdt
faamengevoegd,
.rn zich
zicb voor
yoor de
de werfchillende
..elfchillende l/olkeren
stn
volkeren nutti~
nuttig te
tomaaken
maaken,,
ter..
B1) 33
ter-
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tenvyl men
men ondernrsfchen
ondernlSfeheneen
een algemeen
algemeen verdrag
verdrag to
te gemoet
gemoct
terwyl
zict,
bezwaadyk to
te hoopen
hoopen isis..
ziet , dat nogtans bezwaarlyk
"Door
dczelfde rede als
,,Door dczelfde
alswy
wy in
in Vrankryk
Vrankryk voor de Lengte
Lengte
rondegetallen
gctll.llen rekenen,
rekenen,flellen
flellen de
de
van Parys 2.0
2o graaden
graaden inin rondo
30 graaden,
graaden, inin plaatg
plaats van
Italiaanen de
Italiaanen
de Lengte
Lengte van
van Rome op ,o
van
soo
3',. die
voor de
de Lengte
Lengte zou
zou hebben,
hebben, wanneer
wanneer bet
het
So° 3'
die men
men voor
begin der
del' telling
telling in
het Eiland.
Eiland Ferro gefield
in het
het Vlek
Viek van
van bet
gefteld
Bliscoviscll de Litteraria
wordt.. Men
Menkan
kanhier
hie!over
over nazien
nazien Bascoviscla
wordt
Litterarict
expeditione
1755 . pogo
expeditione 1755.
IR7."
p :1g. 187."

----------------------of 'Volledig
De 1%2uzykonderwijzer
:Mttzykonder1l'ijzer;; nf
onderwij s in de
De
volledig onderwijs
de grond-en
gronden
.
T
der Muzijkkunde
Muzijkkunde. 1'weede
Te Rotterdam
Rotter8am by
by L.
der
iveede Slu.t
&uk . Te
L.
1J.. Burgvlict,
i-8o . InIn groot
Burgvlict, liSO.
groat octavo
oCtavo 14o
140 bladz,
bladz..
het vgorgaande
vQorgaandeStukje,
Stukje, dat
dat de
de algemeene
algemeene goedkeuring
goedkeuring
bet
wymeer
meerdan
daneons
eens in
in de
Muzykkundigen, zo
zo als
ais wy
van Muzykkundigen,
I~ngezellige
gezellige verkcering
verkcering gemerkt
geraerkthebhcn,
hebben, heeft
heeft vv.eggedraagen,
weggedraagen,
II

bragt de Muzykonderwyzer
totaan
aa,ndedeontontbragt
Muzykonderwyzcrzyne
zyneLessen
Lesicntot
vouwmg
Bas ofofBasfus
BasJusCoratinuus
Continzttts..
vouwing van
van den
den Generaaien
Generaaien Bas
En
En hierop
hierap fchikt
fchiki: by
hynunndit
dittweede
tweedeStukje,
Stukje, ter
tel' behandelinge van dit,
zo zo
gewigtig
onctertiyerp
dit, in
in de
de Muzyk,
Muzyk,
gewigtiz
ondenverp;; 't
't
linge
welk by,
hy,ininzyne
zyneInleiding,
Inleiding, die
die verfcheiden
verfcheiden aanmerkinClanmerkinwelk
gen, tot
tot dit
dit onderwverp
onderwerp in
in 't't algemeen
algemeen behoorende,
bchoorende,ververgen,
voorfielt opopdeeze
vat, zig voorflelt
deeze wyze
wyze te
to ontvouwen.
ontvouwen .
moeten, zegt
zegt hy,
hy,voor
voor eerst
eerst:: de itluzykale
lIiu'l.ykale 111,"„ Wij
Wij moeten,
Intweeklanken, in
in 't
't ulcconipagnement
Accompagnement voorkotervallen of tweeklanken,
mende,
mende ,grondig
grondig verhandelen
verhalldelen:: dan
dan zullen
zullcn wij, vervolgens,
vervolgens,
den
den Leerling
Leerling,, eerst
eel'st de volmaekte Roofdaccoorden
Hoofdaccoorden van
van icieToon,met
metderzelver
derzelver omkeeringen
omkeeringen leeren
leeren kennen
kennell;;
del' Toon,
der
hem,dedenatuurlijke
natuurlijke Voortekens
Voortekens van
van iederen
iederen
waerna wij
wij hem,
waerna
Hoofdtoon
HoofdtoOll aenwi~zen,
aenwijzell, en
en de
de gronden
grondell waerop
waerop dezelven
dezelven
fieunen, klaer
klaer en
en duidelijk
duidelijk zullen
zullen traehten
fteunen,
trachten te
to bet00gell.
betoogen .
noodig worden,
worden, om.
om . hem
het vooral
vQol'al no.odig
"„ Daerna
Daema zal
zal bet
hem ook
g.ebruik der
der Signaturen
,~-ignatltren en Cijffers,
Cijjfers, waermecie
waermcde de GeGehet gebruik
nerale
geteekend en
en becijferd
becijjferd word,
word, totc doen
doen bevatbevatnerale Bas geteekend
ten;; en langs
langs dezcn
dezen gehaenden
gehaenden weg
wegzullen
zullen wij
wij hem,
hem,tot
tot
ten
Accompagnement zelve zoeken
op tote leiden
leiden;; ja alle
aUe de
,.het
bet Aceompagnennnt
zocken op
dc
bondig, als
als maer
dael'in
zaken zo
zo kort
kort enen bondig,
daerin voorkomende
voorkomende zaken
is;; doch
doeh teffens
tcffens oak
overeenkomfiig de
de
eenigzins mogelijk
mogelijk is
eenigzins
ook overeenkomftig
Genetael Bacfist,
Ba~fiJt,
vatbaerheid van omen
ecneneerstbeginnenden
eerstbeginnenden Generael
vatbaerheid
zoeken of
af to
te doen
doen..
zoeken
om den
eindelijk, om
den Leerling
Leerling in
in bet
het AccompcagneAccompagne" En eindelijk,
„
ment,
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rnent,
veel te
grand,, te
inept , zoo veel
to vaster,
vaster, ell
en met
met meerder
meexder grond
to doeu
doen
cenigc
voortgaen;
niet ondienfiig
voortgaen ; zal
zal het
bet niet
ondienitig zijn,
zijn,om
om hem
hem cenige
Ba fen, welken
wclken inin 't't geheel
geheel Diet
niet becij§
Regelen, voor Ba
becijif rd
zijn,
te declen
deelen.. Dit zullen
zllllen wij,
zulk eene
eene wijwijzijn, mede
mede to
wig, op zulk
ze,
als, onzes
wctcns, nog
nog in
in geen
gcen werk,
werk, althans
ahhans in
in
ze, als,
onzes wetens,
is, ten
ten nutte
nutte en
en verdere
verdere opopgeen Nederduitsch,
Nedercluitseh,gefchied
gefchied is,
fcherpinge van Accompagneerders, eenigfins
befcherpinge
eenigfins omftandig
omftandig bezorg dragen, om,
in dezen
dezen
handelen;
niet te
bandelen ; doch
doch niet
to min
min zorg
om, in
het eene
eene met
met bet
het andere
andere tote
onzen voorgeftelden
voorgefrelden Taek,
Tack, bet
allen toevlucht
toevlucht tot
tot Compofitie-REgcicn,
vermengen,
vermengen, enenalien
Compoftie-Rcgelen, zoo
is, mijden
mijden;; dewijl
dewijl bier
hier eigenlijk
eigenlijk de
veel
doenlijk is,
veel doenlijk
de zaek
den Leerling,
Leerling, alvoorens
alvoorens hem
hemmet
metmocilijker
moeilijker
maer
xnaer is,
is, om
om den
del' CijfCijfdingen
lastig to
te vallen,
vaUen, cerst
eerst na
na bet
hetvoorfchrift
voorfchrift der
dingen lastig
tc docn
feren to
doen Accompagne~ren."
Accompagneeren ."
Voorts meldt
meldt ons
ons dedeAutheur,
Autheur,met
metbetrekkinge
betrekkingetot
tot zyn
zyn
zelve byzonbyzonin deezen
deezen bedoeld
bedoeld onderwys,
onderwys,datdatbyhyzigziginin't't zelve
del' zal
zal bepaalen
der
bepaalen tot het
bet Clavier.
Clavier . De {;eneraale
Generaale Bas
Bas naamlyk, zegt
zegt by,
hy,isis uit
uit tc
tc voeren,
voeren, op
opzulke
zulke Speeltuigen,
Specltuigell, die
die
to gelyk
gelyk Vaal'
voor hooge
Toonen vathaar
zyn ; als daar
te
hooge en
en lage
lage Toonen
vatbaar zyn;
daar
is de Harp, de Luit, de Theorbe, de Calichon en Pandor
Pandor;;
oo11,
hoewel eenigzins
gedwongener de
QOa, hoewel
eenigzins gedwongencr
de Violo
Violo de Gamba
Gamba en
Guitarra
Guitarra.. .. Doch,
Doch, vervolgt
vervolgt by, „
" onder
onder alle
aUe de
de SpeeltuiSpceltuiOrgel of
of Clavier wel
weI bet
het voornaemfle,
aenge"„ gen
is bet
het Orgel
gen is
voornaemfte, aenge~, zien
bij de
„
zien men
men bij
de anderen
anderen zeer
zeer vele
velezwarigheden
zwarigheden ontmoet:
ontmoet :
"~, hierom befioten
b~Iloten wij
wij ons
ons inin 't't bijzonder
bijzonder tot
tot bet
het Clavier
bekend is,
word wel
"„ to
te bepalen, en
en ook
ookdit,
dit, gelijk
gelijk bekend
is, word
wei bet
het
"„ meeste
roeeste tegenwoordig
tegenwoordig gebruikt,
gebruikt, ter
ter uitvoeringe
uitvoel'inge van
van de
de
Continuos of
of Generaale
Generaale Bas."
Bas ."
"„ Basfus Continuus
Naar deeze
deeze inrigting
inrigtil1g worden
opgemelde hoofdbyzonhoofdhyzonNaar
worden de opgemelde
<1erheden bier
hier in
in negen
negen agtervolgende
agtervolgende Vertoogen
Venoogen nagegaan
nagegaan;;
derbeden
met behulp
behulp van
vanacht
acht nevensgaande
nevensgaandePlaaten,
Plaaten, de
de
in welken, met
daartoe
vereischte kundigheden
metzozoveel
veeljuistheid
j.nistheid en
daartoe vereischte
kundigheden met
klaarheid ontvouwd
worden,dat
datdit
dittweede
tweedeStuk
Stukzeer
zeer wet
wei
klaarheid
ontvouwd worden,
amdedeagting,
agting,die
diebet
heteerfte
eerfie Stuk
Stuk verkreegen
verkreegen
gefchikt
gefchikt zy, om
heeft, to
te onderfteunen
onderfieunen:: bet
het welk de Liefhebbers
Liefhebbers lla
ric
ua de
verdere voltooijing
van dit
dit Onderwys
Onderwys doet
voitooiiing van
doet verlangen
verlangen.. Vit
deeze Lesfen
Lesten cep
een of
of ander
ander byzonder Stuk,
Stuk, als
als eene
eene
Uit deeze
del' maniere
maniere van
van onderwys
onderwysover
overtote neemen,
neem~n,fchikt
fchikt
proeve der
maar veelligt
veelligt zullen
niet weI";
zig niet
wel ; maar
zullenwy
wy eenigen onzer LeezeLeezelen geen
geen ondienst
ondienst doen,
doen, met
metbun
hunnog
nogkortlyk
kortlyktote melden,
melden,
ren
~t geen ons
ons bier
hier by
by den
den aanvang,
aanvang, wegens
wegensbet
hetnuttige
nuttige oo
oog't
merk
merl5. en
en de
de uitvinding
uitvinding van deezen
deezen Bas
Bas,, geleerd
ge1eerd wonk
words.
„
" Het woord
woord Basfus Continuus,
Contilluus, zcgt
zegt de Onderwyzer,
Onderwyzer,
lap-etekent
betckent Voortduurende
Voortduurende Bas
Bas;; om
dat zij
zij een geheel ituk
fiuk.
om dat
BB 44
door,
door,
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door, tot
tot aan
a.an het
het einde
einde toe
toe,, blijft
blijft voortduuren;
door,
voortduuren ; en Gene.
Generale Bas, met
met welke
welke benaming
benamingzij
zij ool
ook: beUempeld
is, wit
wiI
bettempeld is,
rate
Algemene Bas,
Bas, dewyl
dewyl zij
zij door
nanzeggen, Algemene
door geheel
geheel Europa
Europa aangenomen,
algemeenten
tengrondfla,„
grondflagee der
genomen, enen
in in't'talgemeen
dcr geheele
geheeleMuMuzijk is gelegt.
gelegt .
"„ Haer
Haer voornaemfte
Yoornaemfte oogmerk,
oogmerk,behalven
behalvenbet
hetfchikken
fchikkcn der
der
Barman?e,
is namelijk
namelijk dit
dit:: dat zij
zij in
in 't
't bijzonder
bijzonder dienflig
dicnflig
.Harmon?e, is
is, ter
en tes
te1" ordenhouis,
ter onderfl:ellninge
onderfteuningevan
van zangftemmen,
zangftemmen, en
ordenhouOokisis zij
zlj
en veriterkinge
verllerkinge van een Grchest.
dinge en
Orchest . Ook
eenen Muzijkalen
Ml1zijkalen Leerling
Leerling van
van groot
groot mit
nut:: dewijl 7.y
voor eenen
zy
hem,, vooral, totHarmonie opopfor een
een beknopt
beknopt denkbecld der Harmonie
hem
ieid,
dus, Tangs
la!:gs dien
dien weg,
de Fantafie
Fantafie en Compoi
Compo..
leid, en
en hem
hem dus,
weg, de
jitie zo
doct bevatteii
bevattctf..
zo veel te
to gemakbJker
gemaklijker doet
fitie
"„ Wat
Watderzelver
derzelvcroorfprong
oorfprongenenuitvinding
uitvindingaengact,
aengaet,hierhieromtrent ftaet
fiaet het
op to
te merken
merken.. In
In't
omtrent
het volgende
volgende op
't begin
begin der
voorgaendeEeuw
Eeuw
eenzeker
zekergeestelijk
geestelijk Figurael-J1!u.voorgaende
waswas
'er'ereen
Figurael-1h'uzijk in
in gebruik,
gebruik, waeronder
waeronder een
een foort
100rt van
van Muzijkftukken
Mnzijkfiukken
zijk
wierd, welke
welkeals
als toen de benaming
van Motetten
Motetten
betrokken wierd,
betrokken
benaming van
rlroegen;; doch
doch welke
welkebenaming
benamingnaderhand
naderhand
verwisfeltis,
is, inin
droegen
verwisfeit
Cantaten of
of Orato
Graw ien
ien.. Tel'
uitvoerftlge hiervan
hiervan
die
die van Cantaten
Ter uitvoeringe
of Clavierist,
Clavierist, wilde
hij gevoeglijl:
gevoeglijk icts
iets
lUoest
een Orgelmoest een
Orgel- of
wilde hij
accompaJ;neeren,
Harmcnie vereischt
accompagneeren, aUes
alles wat
wat tot de
de Harmcnie
vereischt wierd.,
wierd,
de Partituren
Partituren trekken
heeft
eerst uit
uit de
cerst
trekken en
en opzoeken.
opzoeken . Zulks
Zulks heeft
fommigen aenleiding
aenleiding gegeven, om,
zoo 't
zekerlyk aen fommigen
zekerlyk
om, zoo
11100glijk
onaengenaemhede.n to
te voorzien
voorzien.,,
inooglijk ware,
ware , in
in deze onaengenaemheden
en
ten dien
dieneinde
eindeiets
iets nit
uit to
te denken,
tel'
en ten
denken , dat dienen
dienen konde
konde ter
verligtinge van
zulk eenen
eenenmocijelijken
mocijelijken arbeid, waerbij
verligtinge
van zulk
zekedijk
ook.,
het welk
welk dan ook,
zekerlij1 veel
veel tijrl
tijd verloopen
verloopen moest:
moest : het
is, waer
uit doze
deze zo
zo nuttige
nuttige
zondertwijffel
twijffel,, de bronaer is,
zonder
waer uit
zulgevioeid
gevloeidzijn
~ijn;; welker
~elker uitvinding
uitvinding ,vij
te danwetenfchapzal
wetenfchap
wwij to
ttS Iriadanus
Vtttdanus.. Deeze
Deetc vermaerde
vennaercle
ken hebben,
hebben, aen
aen Lltdo~m
ken
Ludovicus
den jare
jure
fchrandere
Italiaen, naemlijk,
heeft dezelve,
fchrandere Italiaen,
naeelijk, heeft
dezelve, in
in den
1605,
tot Gene
eene zonderlinge
zonderlinge verftcrking
verHcrking der
i6o5, tot
dcr Muzijk
Muzijk uitged~ler gefteld
gefield.. Hij
Hij zal
zal bemerkt
dat.,
vonden , ep
ep daer
bemerkt hebben,
hebben, dat,
vonden,
(dael' 'er
'el' in
in dien
dien tijd
tijd reeds
van
(daer
reeds vergclijking,
vergclijking,enenbenoeming
benoeming van
Intervallerz plaets
plaets hadde
,) met
met de
de OrgelOrgel- en
en ClaMuzijkale Intervallen
hadde,)
Muzijkale
vierfpeleren gemaklijk
nameli.ik
vierfpeleren
gemaklijk van
van het
het lastige
lastigewerk,
werk, om
om namelijk
alles
opzoeken,, konoe
to moeten
moeten opzoeken
alles eerst
eerst uit
nit de
de Partitttren
Partituren te
konde
ontheffen,, door
door middel
middel van
van boven
boven de
de cenvoudige
eenvolldige Basnoten
Basnozen
ontheffen
zekere get:allen
getallentetop'Iaetfen,
Oaetfen, dewelken
dewelken toereikende
tocreikende bevonden
bevonden
in ieder
ieder ~Iu
wierden, ter
ter uitdrukkinge
uitdrukkinge van
wierden,
van de HannM1,ie
Harmoriie in
Muzijkfiuk te
hij de
uitvinder van
zijkfeuk
to vinden:
vinden : des wierd
wierd hij
de gelukkigc
gelukkigeuitvinder
van
generale Bas
Bas of
of Basf
Eas/us
Continuus."."
de generate
s Continuus
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BeJchouwing der
Maatfchappy en
in Frankryk,
en Zeden
Zeden in
Frankryk, ZwitZwitBefchouwing
der Maatfchappy
%erland,
en Duitschland,
Duitschland, doorvlogten
doorvlogten met
methoorvallen,
Voon'allen,eenieeni·
zerland, en
M o0 oge uitfteekende
uitfteekende Charzcters
Charllcters betre
betreffende.
Door jJ 0o it
li,NN M
ge
fende . Door
R £,
den Derden
Derden Druk,
Druk,uit
uit bet
het Engelsch
Engelscll
M. D.
D. Naar
Naar den
R
B , M.
yertaald.. Efrfte
Etrfte Deel.
en Tieooel
Tieood..
Deel . Te
Te Am[t.by
Amft .hy ¥ncema
Yntema en
vertaald
8vo.
Behalven het
llet Voorwerk,
gr.. 8vtJ.
Behalven
Voorwerk, 190 bl . in
in gr

bl

vcr gelegene
Landenleveren
levereDdedeflof{lofgelegene en
en onbekende
onbekende Landen
Geenfefe ver
tot
behelsden dezelve
dezelve eene
eene
tot decze
deeze Brieven op,
op , en behelsden

Land- of
ofPlaatsbefchryving
Plaatsbefehryving van
van Frankryk,
Frankryk, Zwitzerland
ZWit'Zerlani en
Landniemand
bykans zou
zou uitgelokt
uitgelokt worden
am ze
ze
niemand bykans
worden om
open to
te flaan
naan:: dewyl
mendeeze
deezeallerwegen
allerwegenaantrcft.
aantreft. Dr.
open
dewyl men
Dr .
1\1
daarvan
vanverflag
verOag to
te doeu,
ii 0o 0o R
R ER heeft
heeft niet
niet gereisd,
gereisd, om
om daar
doen,
en to
te herhaalerl,
herhaalel1, 't welk
welk ontelbaare
ontelbaare keeren
keerell gezegd
gezegd.is
is:: niets
en
meer tekent by
hy deswegen
aandan
danvolflrckt
volfuckt noodig
noodig is,
is, om
racer
deswegen aan
om
zynen Vriend
Vriendtote berigten
berigtcn waar
waarbyhyzich
zichbevindt,
bevindt, en
en , op bet
het
zynen
geen hy
daar ziet,
de Maatfchappy
M aatJchappy en
Been
by daar
ziet, zyne
zyne aanmerkingen,
aanmerkingen, de
Zeden betreffende,
hy reisde
reisde als
aIs Speftator
SReCtatbrZeden
betreffende, te
to gronden:
gronden : by
by reicde,
reirde, lchryf
menhebbe
hebbedit
ditfhtkje
llukjeniet
niet to
te
by
fchryf ik,
ik, want
want men
houden, voor
voor eene
eene Befehouwin
Befchouwing
het flille
mIle 13oekvertrek
Boekvertrek
houden,
g op
op bet
gefchreeven, dit
dit blykt uit
uit het
gefchreeven,
bet Voorberigt,
Voorberigt, en
en den
den Opdragt
Opdragt
ann zyn Genade
Genade DOUGLAS,
DO U GLAS, Hertog van HAMILTON en
aan
:B
0 U G LAS, lien
dien hy
op deeze
B RAN
R A NDON,
D ON, Marquis van D
DOUGLAS,
by op
reis vergezelde,
hy dit
dit W'
erk toewydt
toewydt:: "„ dewyl
reis
vergezelde, en
en wien
wren by
Werk
"„ niemal1d
gelyke gelegenheid
hebbe om
om to
te
niemand gelyke
gelegenheidmet
met hem
hem gehad hebbe
" ontdekken,
hoe verre
verre dedellulcken,
flukken, daar
daar in
in opgegeeven
„
ontdekken, hoe
opg egeeven,'t
"juist
Natuur gege• juist getroffen,
getroffen,en
en getrouwlyk
getrouwlyk voigens
volgens de Natuur
"• fchetst
[ehetst zyn.,.
zyn ."
"„ Dit, merkt de
de Heer
Heer Vertaaler,
Vcrtaaler, in
in zyn
zyn Voorbpri
V08l'b~rigt,
IDet
regt,, op,
op, dit
dit zet aan
waardye
met regt
aan dezelve
dezelve eene
eene mecrdere
meerdere waar
by:: de
opleby
de daadlyke ervaal'enis,
ervaarenis, die
die haare
haare waarneemingen
waarneemingen oplevert,
is veel
te fchatten
[chatten dan de
de Befpiegeling,
Befpiegeling, hoe
vert, is
veel hooger
hooger to
zeer zy
zy zich
zichbevlytige
bevlytigeomomdedebeste
besteberigten
bepgtenten
ten grondilage
grondOnge
te neeinen:
dit flag
flag
to
neefnen : bovenal
bovenal wanneer
wanneer de
de 'Vaarneemer,
Waarneemer, .nn dit
van zaaken,
zaaken, de
de vereischte
vereischte hoedanigheden
van
hoedanigheden van een MenschMenschkenner bezit
bezit I: hoedanigheden,
die in
in deeze
deezeBrieven
Brievenalzins
alzins
kenner
hoedanigheden, die
doorftraalen
De
doorfiraalen..
De Heer
Heel'az:Mo0 o0 RR E beantwoordt
beantwoordt volkovolkomen,, aan 't
't geen
in zyne
men
geen de
de Eerw.
Eerw . CAR
C A RR
RA
A Ra. D,
D , in
zyne VerhanVerhandeling over de runst
van waarneemen,
waarneemen , in
een Befchouwer
deling
Kunst 'Vttn
in een
del' Volken
Yolken vordert
vordert.. , Dc
Yolken hebben,
hebben, ze
zegt
der
De Volken
gt hy,
by, zo
wel hun
, weI
hun byzonder
byzonderCharacter,
CharaCter,als
alsdedeverfcheiden
verfcheidcn enkele
enkele
,• perfoonen. Men
Men ziet
ziet wyzen
wyzen van
van denken
denken en
en werken,
werken,
,a hcerfehende
beweegredcnenvan
van
gedrag,
over't'tgeheel
geheeJ
heerfchende heweegredenen
gedrag,
diedieover
BII 55
, aauaan-

Duitschland,
Duitschland,
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nangenomen zyn
, a:mgenomen
zyndoor
dooreert
een geheel
geheeI Volk, terwyl
terwyl zy
zy eldetg
eldm

, verworpen worden.
reden van
van deeze
deeze verfcheidenheverfcheidenheworden . Om
Om reden
aUes gadeflaan
gadeflaan,, wat
'er invloed
, den
te gecven
gccvcn,, moet
menalles
den to
moet men
wat 'er
op kan
kan hebben,
hebben, gelyk
gelyk de
de gedaante
gedaante der
der Regeering,
Regcering, de
de
, op
de Opvoeding
, Vooroordeelen
V ooroordeelel1,, de
Opvoedil1g,, den
den Godsdienst
Godsdienst ,, de
, Lugtftreek,
Lugtfireek, de
de Bezigheden
Bezighedenofofverfchillende
verfchilJende Behoeften
Behoeften van
van
meer of
V olk, deszelfs
deszelfs meer
of mindere
mindere betrekking
betrekking tot
tot andeande, een Volk,
enz.. en
menzich
zichzozofterk
fl::erk tot
tot eeoe
, re
re Volken,
Volken, enz
en nooit
nooit moet
moet men
cute
omftandigheden bepaalen,
men de
, deezer omfiandigheden
bepaalcn, dat men
de andere
andere over
over
hoofd zie
(*) .'
't hoofd
zie (*).'
vVy
'er dit
dit vereischte
, 't
\'Vy mogen
mogen 'er
vereischteby..
by
voegcl1,
dat by
hy bovenal
bovcnal niet
niet zo
voegen, dat
zo zeer
zeer ingenomen
ingenomen moet
moet weeweezen met
Landaart, dat
dat hy
halles
'Zen
met zyn
zyn eige
eige Volk en Landaart,
naar then
diell
y aUes naar
kwaad keure
kcure:: een
maatfiokgoed
goedofofkwaad
maatok
cen zeer algemeen
gemeen gebrek,
een gebrek
byzonder eigen
, en wac1r
gebrek den Engelfchen
EngelJchen byzonder
eigen,
waar van de
1-jeer M
TM q9 0o R Eons
E ons voorkomt
voorkomt vry
vry to
te zyn
zyn.. Gelyk wy,
wy, door
Heer
verfcheide fiaaltjes,
ftaaltjes,uitnit
zyne
Brieven
ontleend,zoudenkunzoudenkunverfcheidc
zyne
Brieven
ontleend,
nen toonen
toonen;; dock
doch dat
dat de
de Leezer
Leezer zelve
zc1ve oordeele
oOl'deele en den
den
Schryver
regt doe."
Schryver regt
doe ."
\Vy
hem
\Vy zullen,
zullen, in
in onze
onze Beoordeeling
Beoordeeling van
van dit
dit Deeltje,
Deeltje, hem
tilt
refitlaaten
laatenwedervaaren;
wedervaaren ; naa
dit regt
naa den algemcenen
algemeenen Inhoud
Inhoud
,op°egeeven te
to hebben.
hebben .
op<Tegeeven
Zeventien eerfte
Parys gefchreeven,
gefchreeven, fehetfchetDee Zeventien
eerRe Brieven,
Brieven, uit
nit Parys
zen ons de heerfchende
heerfchende Denkbeelden
Zeden der
del' FranDenkbeelden en Zeden
der Engelfclzen
Jrhen
tegenfielling del'
EngelJclzm:: hoe die
die twee
ci en in tegenftelling
twee Volken
Volken
f
over elkander
elkander oordeelen
oordeelen:: de verknogtheid
over
verknogtheid der e.erstgemeldcn
eerstgemelden
en welke
welke rede
rede deeze
deeze heeft
heeft om
Vorst, en
aan hunnen
hunnen Vorst,
om zyn
zyn Volk
Volk
te
Franf~hen. aart
to beminnen.
beminnen . Del'
Der Franfchen
aart in
in ~t't minnen;
minnen ; toefiand
toef%and
Volks, der
der Parlementen
Parlementen;; verfchillende
des gemeenen
gemeenen Volks,
verfchillende fmaak
fmaak
del'
FranJchen ten opzigte
der Engelfchen en Franfchen
opzigte van
van het
het Tooncet
Tooneel .
Alles doormengd
metvoorvalleit
voorvallen: en
welke
Alles
doormengd met
en ontmoetingen, welke
eene leevendigheid
leevendigheid aan
aan de
de tusfchen
tusfchenbeide
beidekomende
komende nefchou..
Befchouwingen
wingenbyzetten
byzetten..
De
Deel, zyn
gedagte..
De overige
overige Brieven,
Brieven, inin dit
dit OeeI,
zynuit
uit Geneve gedagtekend,
van de
de Zeden;
Zeden ; bet
kend, en
en geeven
geeven een
een beknopt
beknopt verflag
vel'flag van
het
Staatsbeftuur;
Geestlykheid en byzondere
byzondere Gcwoontell
Staatsbef utir ; de Geestlykheid
Gewoonten
zynde, doet
doet by
hy een
cen keer
keel' na
na de
de
aldaar..
Te Geneve zynde,
aldaar
Tsbeddi1tgen van Savoije,
Savoije, en dit
dit geeft
Tsbeddixgen
geefthem
hem gelegenheid
gelegenheid am
om
verfcheide byzonderheden,
Inwoondereu
diel'ftreeke
firecke bebeverfcheide
byzonderheden, dedeInwoonderen
Bier
en bet
het meldenswaardigfte
meldenswaardigfte van
treffende, op
te tekenen
tekenen;; en
trefFende,
op to
van
WaUisferland, en- andere
plaatzen inin 't't Alpifche
Atp~rche Gebergu"
Wallisferland,
andere plaatzen
Gebergte,
verhaal to
te voegen.
TweeBrieven
Brieven geeven
geeveneeeein zyn
zyn verhaal
voegen .
Twee
fie
ne
van de Holl
(*) Verhandel
Yerhanrlel.. "an
Holl.. Maatfch.
MaatJch. der
der Weetenfchappen
WeetcnJchappen to
to
(*)
Haarlelll, VIII
XIII Deel,
Deel ~ bl.
bi. :32
:32..
Haarlew,
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R E : en
van
ne
en verdienen van
rye uitvoerige
uitvoerige b(!eldtenis
bceldtenis van
van vVOL
o L T AA IIRE:
deezen zonderlingen
zonderlingenMan
Man van
van naby wenfchen
allen,, die
die oe,ezen
wCllfchcll
allen
te
dnbbel geleezen
gele-ezen te
Een der
del'
to worden.--worden . ---- Een
to kcnnen,
kennen , dubbel
beiluiten, ben"eft
laatfie,
laatfte, die
die dit
dit Boekdeeltje
Boekdeeltje befluiten,
betreft het
hct antwerp
ontwerp
Engelji;he Heeren
te Geneve
Geneve re
te doen opvoeom twee
twee Jon,
jongee Engel,Jche
om
Heeren to
de
deJl,
deal, wa.,1r
waterinIn~ledeLe~zer
Leezer de
de gewigtigfte
gewigtigf-,eaanmerkingen
aanmerkingen over
over de
SCDoolopvoedmg vindt
vll1dt;; trouwens
trouwens ceeze
deezellrlevcn
Hl'leVen zyn doordoorSehoolopvoeding
mengdmet
met-zedeleerende
.zed~leer~nde befchouwingen,
befchouwin~en,die
die op
opzichzelven
zichzelven
mengd
lhian, en
en eene
eenc erntlig
ernLhg nadenke.p
afgeItaan,
nadenkeVI verdlenen;
verdienen ; zy
zy worden
worden a~gewi-sfeld door onverwagte
ol1verwagte vervrolykende
vervrolykende verhaalen
verhaalcn en
en ChaChawisfeld
MOORE
houdt zyn
racters. Dr. M
o o R E houdt
zyn woord:
woord : in
in den
denTweedell
Tweeden
belofte van
van aan
aan hem
hem geregeld,
geregeld,
Brief hadt
hadt zyn
zyn Vriend,
Wend, bybydedebelofte
„ De Zeden,
()p
zyn verzoek,
verzoek, to
te fchryvcn,
(chryven, verklaard
verklmlrd:: "De
Zeden, de
op zyn
Gewoonten,, de Characters,
Characters, der
Menfchel1,, zullen
zullen de
Gewoonten
der Menfchen
hoofdfiolfen myns
fchryvens opleveren
opleveren,, gepaard met
zodahoofdftoffen
myns fchryvenS
met zodanige bedenkingen
bedenkingen ,, als
alshet
betonderwerp
onderwerp aan
aan de hand
hand geeft.
geeft, En,
En,
bier, dit zeg
ik uu vooraf,
vooraf,zal
zalikikeene
eeneruinlte
ruimte neemen,
die
zeg ik
neelnen, die
hier,
my goeddunkt
goeddunkt.En,
[c).lOonmyne
myneBrieven,
Brieven, waarfchynlyk,
waarfchynIyk 7
. En, fcboon
my
wel
aullen overneemen
overneemen Vlln
van den
des Lands,
Lands, waar
weI jets
iets ~unen
den aart
aart des
waal:
uit ikikzezefchryf,
indicn
uit
fchryf,moet
moot gy
gy bet
bet niet
uietkwaalyk
kwaalyk neemen,
neemen, indien
ik het in
!HI te
l1:reeken van
in 't'thoofd
hoofd kryge
kryge om
om fill
to fiaan,
ftaan, op
op de ftreeken
van
een Pleitbezorpx,
Pleitbezorg~l,', als
als gy
verwagt van
van de
de Staatkunde
Staatkunde eens
eens
gy verwagt
eerHen Staatsdienaars
eerflen
Staatsdieuaars iets
ietstetozullen
zullenverlleemen;
verneemen ; of
of wanneer
wanneer
ik uu eene
wuw,als
ais gy
gyonverOl1vereene verreUing
verrellingdoe
doevan
vane~n
eenoude
oude VVrouw,
zyt om
ameenig
eenigberigt
berig,tvan
vaneen
cengroot
grootVeldheer
Ve1d.hccrto
te kIykryduldig zyt
gan:: want
want indien
indicn gy
gy any
mygeene
geenevryheid
vryheidgeeft
geeft om
am to
te fchry=
[chry:'
gen
ven,, over welk
we1k een
cell onderwerp
onderwerpmymy
bebaagt,enenhethettotebebe..
van
behaagt,
zou; de
~ ZO\l)
verhandelen
n op mym..
mynk- wyzc
wyze -,
de Briefwis~ling,
Briefwisfeling, door
door uu verzagt,
voor my
myeen
eenilaaffchen
llaaffchen arbeid
zogt, voor
arbeid worden,
worden , en
en bygevolge
bygevolge
u geen genoegen
kunnen geeven
geeven."
."
genoegen-kunnen
of te
deeze
Om aan
ge1tand to
te doen
0-in
aanons
ons woord
woord gefland
doen,, of
to toonen
toonen hoe
hoe deeze
fche Schryver
zoudenwy
wy gc~
e,
EngelJche
Schryver de Franfchen
~FranJ(h8n afinaalt,
afmaalt, zouden
Enge
beele gedeelten
gedeeltcn van
van zyne Brieven
Bt"ievcn mooten
uitfchryven.. 1-ly
By
heele
moeten uitfchryven
cell
beweert en tOOl1t,
toont, dat
dat Befchaafdheid
Befchaafdheidenen goede
goede Zeden,
Zeden,eeu
't oogloopel1der,
en onderfcheidener
onderfcheidenertrek
trekinin het
het Franin 't
oogloopender, en
Volksduwaeter opleveren,
opleveren, dall
de leevendigheid,
leevencligheid, de
che Volkscharaf$er
dan de
ffche
drift, de
to wel
weIals
als tegen
tegen..
drift,
de wispeltuurigheid,
wispeltuurigheid, aan
aan de 'Ouoe
oude,II zo
Inwoonders van
van dit
dit Land
Land toegefchreeven.,
to~gefchreeven. - woordige ,~ Inwoonders
Dat de
de befchaafde
befchaafde zagtaartigheid
zagtaartigheid der
<let Franfche
FranJche Zeden, de
Dat
vrolyke en gezellige
II het
ell
vrolyke
gezelligeamt
aartdes
desYolks
Volks,
hetgemeenzaam
gemcenzaam en
toegccflyk
opzigte van
toegeeflyk gedrag
gedrag cler
der Heeren
Heeren ten opzigte
van hunne
hunne lmegkneb
ten ~ de
de gebreken
gebrelzen en
en misflagen
misilagen des
del' Staatsbeluurs
Staatsbefiuurs vergoedt.,
ten,
vergoedt,
het lot
lot des
des getneenen
gemeel1en Volks
V 01ks in
111 Frankryk,
Frankr']k., en byzonder
en het
byzonder
dan in
in vcrfcheidc
van
beter maakt
maakt dan
verfcheide andere
andere Landen
Landen van
in Parys,
Parys, beter
EuEu.
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l1uropa, en
en veel
veeI draaglyker
draagIyker dan
dan het
hetzott
zon weezen,
weelen, Indies
iudie.
Juropa,

het Volkscharacter
was aan
aandat
dat dier
dier Gewesten.
Hy
fret
Volkscharacter geIyk
gelyk was
Gewesten . Hy
boudtzich
zich verzekert,
vCfzekert,dat
dat 'er
'er geen Land
Landinin Europa
Europa is,
is, wa~v
houdt
waav
Vorstlyke gunst,
gunst, hooge
hoogegeboorte
geboQrteenenkrygsdienst,
krygsdienst, zulke
zulke
Vorstlyke
zy inin Frankryk
Frankryk verwer.
velwer..
voorregten kunnen
kunnenverleenen,
verleenen, als
als zy
voorregten
ven, en
en waar
waal'then
lIltm zo
zo weinig
weinig voorbeelden
voorbeelden ontmoet,
ontmoet, dat
datzy
zy
ven,
een
mindere,
een ruwv
nlW en
enonbefchoft
onbefchoftgedrag,
gedrag,ten
ten opzigte
opzigre van de mindere,
te wege
wege brengen
brengen.. Dan
Danomomjets
ietsbepaalders
bepaalders opopto
te geeven,
geeven,
to
en teftens
teffens den
den losfen
losfen onbedwongen
onbedwongen
1chryftramdeezer
deezerBrieBrieen
4chryftrant
den Tienden
TielldenBrief
Briefgeheel
gehcelafat:·
ven to
te toonen
toonen,, zullen
zullen w"'j
ven
wy den
fchryven..
fchryven
gy de
de Franfchen
Fra11Jchen van
van Onopregtheid
Onopregtheid
tlebt gy
•" Menigmaal hebt
hooren befehuldigen
be{chuldigen,, en
en zien
ziell befchryven
befchryvenals
als vuurig
vuung in
in hunhooren
bungehe~l van
van waare
waare VriendVriend.
lle Vriendichapsberuigillgen;
ne
Vriendfchapsbetuiguigen ; maar
maar gehe21
fchap ontbloot
ontbloot..
fchap
't byzonder,
byzonder, zyn
zyn tot dit
dit
Onze Landsgenooten,
Lundsgenooten, in
in 't
•" Onze
omdat
datdedeZeden
Zedenbier
hierinin 't't algemeen
gekomeIl, om
denkbeeld gekomen,
Engeland.. 't't Geeia
Geetl de Franfchen
FranJchen
\'erpligtender zyn
dan in
in Engeland
verpligtender
zyn dan
fchen
als
wcIgemanietd aanmerkcn,
aanmerkcI1 , zouden
zonden veele Enge
EngelJclJen
als welgetnanietd
vleiery en
heeten..
vleiery
en misfchien
misfchien bedrog
bedrog hceten
FranJche taal
taal heeft
"• De Franfche
heeft cen
cen overvloed
overvloed van
van verpligtende
met groote
groote kunftigheid
kunftigheid en
fpreekwyzeb, die
fpreekwyzeii,
die zy
zy met
en wOlldere
wondere
uit;; doch
zy bedoelen
bedoelen 'er
'er niers
dan
vaardigheid
dock zy
niets meer
meer mrde
mode dan
vaardigheid nit
Engelsman, wanneer
hy,inin't 'tPlot
flotvan
vancen
cenBrief,
Brief, zich
zich
cell Engelsman,
wanneer by,
peen
Uw Ootmoedigfie
OotmoetliJ!{le Dienaar.
tekent, Uv
Dienaar .
"„ Een Fransman
.fransman 1?e(fQelt
aIleen niets
be.
bedoelt alleen
nietsmeer
meer dan
dan gemeene
gemeene be»
leefdheid
door den
den ganfchen
ganfchenftortregen
ftom:egen van
van
teefdheid te
to betoonen,
betoonen, door
over
elkenVreemdeling
Vreemdeling
uitllort;;
CQmplimentell,
welkebyhy
Complimenten, welke
over
elken
uitftort
doch by
hy houdt
boudthet
het voor
voortoegeftaan,
toegefiaan, dat de Vlrecmdding
Vreemd .eling
'er niets
gemeend isis.. Zyne
Zyne eigene
eigene.
weet hoe
hoe 'er
niets meer
meer mede
mede gemeend
Landsgenooten verftaan
VOllCll;; by
hy
Landsgenooten
verfiaan deeze
deezeuitdrukkingen
uitdrukkingenten
ten vollen
verbeeldt zich dat al
al de wereld
en hy
by
vcrbecldt
wereld des
des onderrigt
onderrigt is
is;; en
heeft
minfien toeleg om
te bedriegen.
in...•
heeft geen
geen den minften
om to
bedriegen . Maar,
Maar, ia
dien
iemand deeze
deeze uitdrukkingen
uitdrukkingen in
in eenen
eenen letterlyken
letterlykel1'• zin
then iemand
die Lieden
Lieden weezcnlyk,
weezenlyk , op
op her
opvat, en
en gelooft
gelooti: dat die
het eerfte
eertle
gezigt,
vriendfchap vervuld, en
en met
met liefde
liefde ingenomen
gezigt, met
met vriendfchap
ingenomen
zyn,
zaI by
hvzich
zichzeer
zeertoteleer
leur gefteld
gefield vinden,
viuden, hoven
al
zyn, zal
boven at
hyiterke
Herke proeven van
van een
aen dier
dier beiden verwagt.
wanneer
wanneer by
verwagt .
FranjcIJen van
"• Nogthans
Nogthans heeft
heeft hy
by geen
geen rege
regt om
om de Franfchen
to be[chuldigen.
befehuldigen .
Vriendfchapsbreuke te
Onopregthcid
Onopregtheid of Vriendfchapsbreuke
Zy hadden
hadden nict
niet voor,
Vriendfchap
is bier
hier de zaak
zaak niet
niet.. Zy
Vriendfchap is
eenig
in te
dan dat
dat zy gereed
gereed
cenig ander
ander denkbeeld in
to boezemcn
boezemen dan
Kenl1istoteontvangen
Ol1tvangen..
waren
hem opopden
denvoet
voetvan
vaneen
eenKennis
waren hem
Zyn
Zyn
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Taalmeester hadt
van dedeweezenlyke
weezenlykemeeiRing
meel~ini
hadt hem
hem van
Zyn Taalmeester
Spreekwyzen moeten
moetenonderrigten
onderrigten..
der Spreekwyzen
ludien dezelfde
dezelfde woord
woorden
" 111dien
en naar
naar den
den Letter
Letter inin 't
„
't EnEngelsch overgebragt,
den eenen
eenen Engelsman omtrenti
omtrent
overgebragt, en
en van den
den ander
ander gebruikt
gebruikt wierden,
de Perfoon,
Per[oon, lien
dien men
wierden, zou
zou de
men
ze toe-voegde,
toevoegde, reden
amzich
zichtote verbeelden,
verbeelden, dat
dat
reden hebben
hebben am
ander byzondere
byzondere hoogagting
hoogagting voor
hadt, of hem
de ander
voor hem
hem hadt,
hem
beoogde
te bcdriegen
bcdricgen;; vermids
aangenomenebeleefdbeleefdvermids de aangenomene
beoogde to
heid en
en befchaafdheid,
befchaafdheid, in
in Engeland, zulk eene
eene taal
taal niet
lliet
'Vordert.
vordert .
" Geene
behoor€lykeinfchiklykheid
infchiklykheid te
Geene behoorelyke
to §ehruiken,
gebruiken, omtrent
omtrent
„
de onderfcheide
.inge-onderfcheide zeden
zeden enengebruiken,
gebruiken,door
doorCoeval
toevalsingevoerd,
voornaamfte oorzaaken van die ongunvoerd, is
is eene der voornaami1:e
ongun-flige en
en harde
Hige
harde gevoelens,
gevoelens, die
dielieden
liedenvan
vanverfchillenden
verfchillenden
Landaart menigmaal tegen
den boezem
boezem omLandaart
tegen elkander
elkander inin den
omdraagen.
draagen :
"Gy
zult,, misfchien
misfchien,, zeggen,
dat de menigte
menigte van
van
zeggen , dat
,,
Gy zult
Complimenten, die
die de
de Franfchen
FranJchen gebruiken,
gebruiktm -; ten
Complimenteu,
ten bewyze
bewyze
firekt
flrektvan
vandedezaak,
zaak, waar
waar over ik
ik thans
thans handel,
handel, te
to weeten,
weeten,
Opregtheids hebben
hunne
dat de Franfchen minder Opregtheids
hebben dan hunne
moeten
Nabuuren.
denzelfden regel
regelzouden
zouden wy
wy moeten
Nabuuren . Volgens denzelfden
befiuiten
in elk
elk Land,
dat weinig
weinig
het gemeene
gemeene Volk,
Volk, in
Land, dat
befluiten 1~ dat het
in hunne
hunnegefprekken
gefprekkenlast
laat hoohoopligtpleegende uitdrukkingen
pligtpleegende
uitdrukkingen in
\"laarheidgefteld
gefieldzyn,
zyn,enenkragtdaadiger
kragtdaadiger
ren, meer op
op dedeWaarheid
ren,
gevoelens van
van Vriendfchap
Vriendfchap hebben,
hebben, dan Menfchen
Menfchen van
gevoelens
van eon
een
Dandit,
dit, geloof
gcloof ik,
ik, zou
zou
middelbaal'en
middelbaaren en
en hooger
hooger Rang.
Rang . Dan
zwaar to
te bewyzen
valIen..
zwaar
bewyzen vallen
aUe hedendaaO'" Deeze
Deeze pligtpleegende
pligtpleegende fpreekwyzen,
in alle
„
fpreekwyzen, in
hedendaafche
Spraakenen ingel1oopen,
ZYll mogelyk
mogclykovertollig,
overtoUig, of,
of~
fche Spraal
mgeiloopen, zyn
indien gy
ze zyn
zyn zo
zo zeer
zeer iu
in zwang •
indien
gy wilt,
wilt, ongerymd;
ongerymd ; doch
doch ze
dat de
in Engeland en in Frankryk,
Frankryk.,
de opregdte
opregtfteMenfchcn,
Menichen , en in
men
ze moeten
moetengebruiken,
gebruiken,alleen
allccn met
met dit
dit onderfcheid, dat
dat men
in de eene
met cone
eene geringer
geringer hoeveelheid
hoeveelhcid toe
toe kall
eene Landtaale met
kan
dan in
in de
de andere
andere;; maar
maar zyzyflrekken
llrekkenin
in geen
geen van
vanbeiden
beidentot
tot
dan
Vriendfchap..
kentekens van
van Vriendfchap
"„ Vriendfchap
Vriendfchapisis eene
eene Plant,
Plant, die
die onder
onderalle
aUe Lugtftreekert
Lugrfireeken
eenige weinige
wemige kan
by, die
die 'er
'er eenige
kan
traaglyk grocit
groeit.. Gelukkig by,
traaglyk
aankweeken,zelfs
zelfsdaar
daar by
hy zyn
zynvast
vast verblyf
verblyf gekoozen
gekoozenheeft
heeft..
aankweeken,
Reizigcrs,
heen trekkende,
trekkende, hebbcn
Reizigers, door
door vreemde
vreemde Landen
Landen been
hebben
g'Cnoeg amomzezctot
totrypheid
rypheidtote brengen
brengen.. Indien
Indien
tyds genoeg
zelden tyds
hun
eenige bloezems worden
aangebooden, fchoon
fchoonvan
van eon
een
bun eenige
warden aangebooden,
tederder
fchielykcr groei
groei,, behooren zy
zy ze met
tederder maakzel
maakzel enenfchielyker
met
met doQ.&Inboorelingen
Inboorelinietlniet
niet
dankbaarheid te
to ontvangen;
ontvangen ; Cll
en wet
tc:
tc

so
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te
als zy
andere nicer
meer vrugtsgeevende
vrugtsgeevende Planten,
Planten ,
to twisten als
zy de andere
hunneneigen
eigen gebruike,
gebruike,verkiezaii
veri{ieun to
te bewaaren.
ten hunnen
bewaaren .
Reizigers, hebben
hebben de
Engelfche Edelen,
",,Van
Van alle
alte Reizigers,
de jonge
jonge Engelfcke
en
, het
bet minfte
om zich
onvrede
en aanzienlyke
aanzienIyke Heeren
Heeren,
minfie regt
regt om
zich to
tc onvrede
te- toonen
toonen over
overbet
hetonthaal,
onthaal, 't't welk
wclk hun
hun op
opde
de reize
reize buiten
to
's Lands
Lands bejegent
hun , als
'5
bejegent:: want
want de
de zodanigen onder hun,
als maar
maar
cenige begeerte
blyken om
om met
met de
de Ingezetenen
Ingezetenen to
te
eenige
bcgeerre laaten
laaten blyken
verkeeren, word~ll
opeen
een gemaklyker
g~maklyker voet,
voet, dan
dan de
de ReiziRcizi~
verkeeren,
worden op
gers,
eenig ander
ander Land,
Land, ontvangen
gel's, nit
nit eenig
ontvangen.. Doch
Dochveelen
veelen on011zer Landsgenooten
Landsgenootenhebben
hebben
hiertoe
tocgeen
geenden
denminffen
minftentrek
trek;;
zcr
hier
zy fchynen
fchynen veel
veel cer
eel' het
het gezelfchap
gezelfchap der
del'Inboorelingen
Inbool'elingen tote
zy
verrnyden, en
en neemen,
neemen, met
meteen
eenWeigerende
weigerende hand,
hand, ieder
ieder
vermyden,
betoon van
van gastvryheid
gastvryheid aan
aan.. Zulks
Zulks ontflaat,
ontHaat, deeIs
betoon
deels uit
uit eel'!
een
opgevat vooroordeel
vpgevat
vooroordeel tegen
tegen alle
aIle Vreemdelingen
Vreemdelingcn;; deels
dce1s nit
Hit
b€fchroomdhei.J. en
en natuurlyke
natuurlyke agterhoudenheid
agterhoudenheid;; en
en,, in
ill
befchroomdheid
nittraagheid,
traagheid,encneene
eenevolflrekte
volfimkteververecne groote
groote maate,
maate,nit
fmaading van
pligtpleeging en
fmnaading
van pligtpleeging
en bedwang.
bedwang . Daarenboven
zyverpligt
verpligt to
te weezen,
weezen,omom
eeJJe-taal
tanl tote fpreeken,
fpreeken,
haaren zy
baaten
eerie
tHe zy
,die
zy zelden
zelden meester
meester zyn.
zyn.
is dnidelyk
s waarotn
zy het
het gezelfchap
gezelfchap
"„ Dit is
duidelyk de
de reden
reden,
waarom zy
~oeken hunner
hunner Landgenooten,
Landgenooten, en
en zameningen
zamel'lingen houden,
houden,
zoeken
waar nit
uit alle
aIle pligtpleeging
pligtpleeging verbannen
is, en
en dede grootfle
grootfie
waar
verbannen is,
in gedrag,
gedrag, kleeding
kleeding en
Iuimte gegeeven
gegeeven wordt, in
ruimte
en onllncomweaIle hUl1ne
vooropgevatte
gang. Zy
Zy verflerken
verficrken elkander
elkander in
in alle
hunne vooropgevatte
de gcwoongevoelens
eenpaarig tie
gevotlens :: veroordeelen
veroordeelen en
en belucnen
belachen ecnpaarig
gewoonvan alle
aUe' Landen,
behalven hun
hun eigen
eigen..
Landen, behalven
ten en zeden van
Door zulk
oogmerk
"„ Door
zulk een
een gedrag
gedrag wordt bet
het weezenlyk oogmerk
't reizen
reizen geheel gemist
gemist of
of omgekeerd;
en veele
veele Envan 't
van
omgekeerd ; en
ge~rche
Reizigers blyven vier
vier of
of vyf
vyfjaaren
jaaren uitlandig,
uitIandig, en
en
gefche Reizigers
kebben,, geduurende al
al then
dien tyd,
tyd, zelden
zelden in
in eenig
eenig ander
ander
kebben
geze1fchap verkeerd
gezelfchap
verkeerd dan
dan dat
dat hunner
hunner LU}lqgcnooten.
Landgenooten .
to guan,
gain, en daar
"Na
Frankryk en italie
daar met geenen
geenen
„Na Frankryk
Italie te
El1~ef{chen to
te verkeeren,
verkeeren, en
te kunnen
dan Engefchen
en dus
dus enkel
enkel am
om to
zyn, is
is zeker ongerymd.
zeggen in
in die
die Landen
geweest to
te zyn,
zeggen
Landen geweest
ongerymd .
En niets
niers kan
kan ongerymder
ongerymder weezen,
weezen, dan
danalleen
aileen het
het met
met
En
de gekheden,
gekheden, den
vumigheid
de modes,
modes, de
vuurigheid aanneemen
aanneemen van de
de zeden
zedendier
dierLandaarten
Landaarten,, en dezelve
dezelve in
in Engeland
fmauk en
en de
fmaak
over to
te planten,
plunten, waar
waal'zyzynooit
nooitztillen
zI1IIen tieren
tieren;; maar
altoos
over
maar altoos
Dlyven.. Want
'V-ant een
een Engelsman verflrydig
ffrydig en
en onnutuuJ,"lyk
onnatuurlyk blyven
tel'
{chilt,
te werk!l:ellen
fchilt, naa
naa het
bet to
werkflellen van
van aIle
alle zyne
zyne poogingen
poogingen ter
Fransman, als
als een Engelfche
liuvolginge, zo veel
veel van een Fransman,
navolginge,
Dog, van
van een
cen flap
Aap of een Vos
Vas.. En,
indiel1 ooit
ooit die
di~
En, indien
Dog,
ftaatlykc en
'de potzeryen
potzerycll van
van den
den eeuen,
cenen .,
#aatlyke
en eenvoudige
eenvoudige Dog
Dog de
of
of

8ESCHOUWINO•
BESCHOtUWIN4 .

!1I

•r
of

de
te vertoonen,
verooonen,
anderen, ~oekt
zoekt to
de fiitnheden
ililhheden van den aederen.,
wy hem
hemdaarom
daaromzeker
zekerveel
veel minder
minder achten
achten."
zouden wy
."
.,~
verbeeld my
mygeenzins,
geenzins,dat
datdit
dit laatstgemelde
laatstgemelde
Doch ikikverbeeld
„ Doch
het eerlte
eerHe haale
haale.. 't
tt Is
uiterfre.,
uiterfte,inin algemeenheid.,
algemeenheid, by
by het
Is der
der
Engelfchen
de Vreemdelingen
Vreemdelingen to
te ververEngelfchen CharaCter
CharaEter veel
veel meer de
agten.,
bun na
na to
te volgen
volgen.. De
weinige zwierig
zwierig opgeagten, dan
dan hun
De weinige
pronkte voorbeelden
voorbeelden van
vanbet
het tegendeel,
tegendeel, die
die elken 'Winter
Winter
van bet
het Vasteland
Vasteland overkomen,
overkomen.,verdienen
verdienen nauwlyks
nauwlyks als
als
uitzonderingen
uitzonderingen vermeld
vermeld tc
to w')rden:'
worden,"
Dit zelfde
zelfde fink
MOORE voort
ftnk zet
zet Dr.
Dr. MOORE
voort in
in een
een volgenden
volgenden
Brief;
en cen
cen zyner
zyner LandsgeLandsge...
Brief ; een
een onderhoud
onderhoud tllsfchen
tusfchen hem
hem en
nooten
vermeldende.. Dan
Dan wy
wywyzen
wyzenonzen
onzenLeezer
Leezertot
tot
nooten vermeldende
het
zelve;; aIleen
dat dedetegenftellingen
tegenfteUin~en
het Werk
Werk zelve
alleen opmerkende
opmerkende dat
Engefche leden.,
der Franfche
FranJche en Engeljche
als ook
ook de
de vergelykind
vergelykln~
Zeden, als
deezcr
door onzen
GnzenRelziger
Reizigcr
deezer laatften
laatftenmet
met de
de andere
andere Volken
Volken door
Engelfchen zeer
uitbez;ogt.,
teffens het
be7,ogt, ons
ons teffens
bet Character
Character der Engelfchen
zeer uitvoerig fchetst
fchetst;; en met meer waarheids
waarheids dan wy
wy het
het imim..
mer van een Engelsch penceel zagen.
zagen .
a1$ het
het teteMet dedeafgifte
afgifte van
van drie
drie Stukjes,
Stukjes.,zozogroot
grootals
Met
Wy
genwoordigc.,
volkomen zyn
zyn.. Wy
genwoordigc, zal
zal dit
dit geheele
geheeleWerk
Werk volkomen
zien
zien ze met
met verlangen
verlangen to
te gemoet,
gemoet., en
en hebben
hebbenverzekering
verzekerin~
dat
reeds afgedrukt
afgedrukt is
is..
dat het
het Tweedc
Tweede reeds
benevens eene
eene lrerhandeling
Perhandeling over
Oyer den
den
goeden fmllak,
Brzeven.. Tweede
Tweede Druk
Druk.. Up
ap
fmaak , in het fchryven
fchryven yan
van Brieven
nieuw naar
naar de
de laatstverbeterde
lalJtstver11eterde Hoogd.
gecorrigeert. Te
Ta
Hoogd . uitgave
uitgave gecorrigeert.
Utrecht,
Schoonhoven,, 178o
1780.. Behalven
Behalyen bet
het;
Utrecht, by
by de
de Wed.
Wed . JJ.. v.
v . Schoonhoven
Voorwerk,327
Voorwerk, 327 bbladz.
ladz . iinoEtavlI.
n offavo .
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c. F.
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T's Brieven,

wat
bedoelde in
in dit
dit Gefcbrift
Gefcbrift zy
zy,, en met hoe
hoe veel
veel
1t Gellert's bedoelde
nuts jonge Lieden,
Lieden, inzonderheid,
inzonderheid, 'er
'er gebruik van kunnen
kunnen
nuts
maaken,
hebbenwywyreeds
reedsgezegd
gezego
toell
vr.Qegere
uttgave
maaken, hebben
toen
anson5
de de
vroegere
uitgatie
ter hand
De diestyds
diestyds geget
geg,even
ter
hand kWam
kwam (*).
(*) . De
even aanpryzing ontvangt IlU.
nu,
deeze vernieuwde
vemieuwdeafgifte,
afgifte, eenigermaate
eemgermaate meerder
meerder kragt
kragty
met deeze
;, gemcrkt
dezelve Diet
niet alleeu
aileen naar eene
eene betere Hoogduitfche
Hoogduitfcbe uitgave
uitgave
merkt dezelve
keuriger vertaald
vertaald zy
zy..
Tot ee ne
oe nieu.
niellingerigt,
ingerigt, maar
maar ook
ook keuriger
Tot
we proeve
we
proeve van 'tIt leerzaame nut
nut,, leeze men
des Heogleeraars
Hoogleera<ars aanaan~
men des
merkingen over
over 't't fchryven van
van ceremonieele
ceremonieele Rouwhrieven
Rouwhrieven en
en
dergelyken
Op
Op zyne
zyneoordeelkundige
oordeelkundigelesfe
lesfe over
overbrieven,
brieven.
dergelyken.. welken zekere
zekerehartstogt
hart$togt heerscht,
heerscht, w
waarln
by bovenal,het
bovenaL. het nanain welken
aar.in by
tuurlyke vordert,
vordert, dat
dat men
men ook, waarlyk
waarlyk aangedaan
aangedaan zynde,
zynde, lhgtlylc
:gt1ylc
agt zal
zalneemen,
neemen, als
als ons
ons de
of eell
een bedt)rven
bedorven
in agt
de armoede
armoedeinindedetaal
taal of
flllaak
famaak

W

(*) Zie
1;1.. 459459.
(*)
Zie Bee/encl.
Hedend. Yaderl,
Vaderl . Letteroef.
Letteroef r.D.
V. ,D . bl
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!maak
tottot
hinder
zy,zy,
voIgt
eigenaartig
de overweegmg
firraakniet
niet
hinder
volgt
eigenaartig
de overweegingdeeZM'
deem
bedenkinge.
~edenkinge .
"„ Maar,
Maar. hoe
hoezat
zal men
men't't maaken,
maaken.wanneer
wanneermen
men
zelveniet
nietaan
aan..
zelve
waarvan men
gedaan
is. over
de zaak
zaak., waarvan
menfchrijft
fchrijft?? Hoe
veel briebriegedaan is,
over de
Hoe veel
ven
van rouwbeklag,
rouwbeklag. hoe
hoeveel
veelvreugdbetuigingen,
vreugdbetui;ingen, moet
Diet
ven van
moet men
men nit
fchrijven
hart noodzaakt
noodzaakt
fcbrijvenmet
meteen
eenkoud
koud en
en ongevoelig
ongevoelig harte?
harte? Ons
Ons hart
JPer
de welvoeglijkheid,
welvoeglijkheid J de bloote
bloote
er OilS
ous niet
riet toe.
toe, maar
maar de
de mode.
mode, de
Klient.. Men
gedraagtzich
zi£h als
als of men
lets wa.
naam
vall Vriend
V,iendofofKlient
naam van
Men gedraagt
men Lets
wa .
Ie,
't geeD
men niet
niet is
is.. Goed!
Goed! Wie
Wiebelangziek
belangziek genoeg
genoeg is,
is. om
re, 't
geen men
om
zich anders
anders to
te vertoonen
vertoonen dan
dan hij
hij is,
is. of
of die
die daartoe
daartoe gedwongett
gedwongen
wordt,
die blijft
bHjft nochtans
het
wordt, die
nochtans altijd
altijdonder
onder de
de verplichting.
verplichti»g, om
om het
character
dat hij
hi} aanneemt.
Hij zal
zal zich
zich tcn
character te
to bewaren.
bewaren, dat
aanneemt. Hij
ten minften
minten
kunnen
binnenbrengen,
brengen,hoe
hoehijhijzetve,
zetve,ofofanderen,
anderen,bij
hij dergedergekunnen tote binnen
lijke
in hartstochten
hartscochten gemeenlijk
gemeenJi)k fpreken
fpreken.. Deze
Deze
lijke gelegenheden,
gelegenheden, in
taal
hij niet
niet zijn
taal moct
moot hlj
hij navolgen,
navolgen, wanneer
wanneer hij
zijn koel
koel en
en vermolncl
vermomd
hart
ontd'ekken wil
wi!;; maar
hij moet
moetdezelve
dezelveniet
niettot
totbet
betuiterfte
uiteril:e
hart ontdekken
maar hij
kUllst:grepen
zijdeilfreldrijven.
Hij moet
moetalle
allevergrotingen
vergrotingenenellkunstgrepen
terterzijde
drijven . Hij
:ellen, op
op dat
dat zijne
zijne hartstocht
kmchtig worde.
Hij
hartstocht niet
nietgemaakt
geinaakt of
of kluchtig
worde . Hij
fek
llerimrere
YerteljeJ.
berimrere zich het volgellde
volgende Perte

Em jongling,
j(Jngling, die,
die. wanneer
'Wanneerhij
hijbrieven
brleven fchreef,
fclmef.
Een
De
Dedingen
dingenkunstlijk
kunstlijk overdreef,
overdreef,
Endien,
dien, min
minzaakrijkheid,
zaakrijkfteid. dan
dan woordenpraal,
'Woordenpraal, behaagde,
behaagde.
En
Las
eenen wijzen
wijzen man
maneen
eenrouwbeklagbrief
rouwbeklagbriejvoor,
voor.
Las eenen
Waarin hij
beldaagde,
lVaarin
hij eenen
eenen vriend
vriend beklaagde,
Die
zijne vrou
wou tote vroeg
'Yroeg verloor,
'Ycrloor.
Die zijne
En
fchoolvernuft, 't't geen
Enhem,
hem,volvolJch,olvernuft.
gemhii
hifvooral
"ooral bejaagde,
bejatllde»
YMrT vast
'Past verzekerde
verzekerde dat hij
:&eer beklaagde.
beklaagde.
Poor
hij hem
hem zeer
Uw
brief, viel
viel hem
de Kenner
Ktnner in.
Uw brief,
hem de
in,
Is veel
veel teto moeilijk.
mijn sin,
zin.
moeilijk, te
to gedrongen
gedrongen in mijn
Is
Wat
Watwilt
wilt gij
gij trch
tlch to
te kennen
kennen geeven?
geeven?
„
.. Hoe
Hoe zeer
zeermijn
mijnziel
ziel het
het lot
lot van mijnen
mijnenvriend
vriemlbetreurt,
b6treUtt.
Daarhij
hijeen
em heil
beil verliest,
'lIerliest. dat weinigen
gebeurt.
•,. Daar
weinigen gebeurt,
• En
,.
En dat
dat mijn
mijn wenfchen
wenJchen hem
hemgegund
gegundhad
hadvoor
1100'zijn
zijn liven
leven::
„
J. En
En dat mijn
mijn +nedelijdig
,n'edelijdig hart

aat

't hem
"• Met
Metweet,
wset,hoehoe't
hem-al
~altroosten
troosten in
in zijn
zijn fmart.
(mart.
•,. Dit,
kennen geeven
Dit, dit
ditomtrent,
omtrent.wil
wilikik to
te kennen
geeven."
."
Mijn
Mijn Heer,
Reer, uw
uwkunst,
kffnst,hoe
hoe nut
nut ze
ze uu fchijn,
fcltijn.
Is uu maar
weg, hernam
maar in den weg.
hernam de
de Kenner
Kenner wider
'Wecler..
0()fchrijf
,vatgij
gijgezeid
gezeid hebt.
hebt, neder,
Jchrijj alleen,
aileen, wat
neaer J
natuurlijk zijn.
Zoo aal
:fat usv
UIV brief
brief nafuurlijk
aijn,
Zoo

Ovel
Over
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Over
het geheel
geheel is
is 'er
Over bet
'ergeen
geen foort
foortvan
van brieven,
brieven, van
van wefken
wetlcen melJ
men
minder to
te hoopen
heefe, dan
dan die
die welke
de geest
geese van
van bet
het ceremoniela
minder
hoopen heefc,
welke de
ceremoniele
en do
de mode
modeingevoerd,
ingevoerd,enenininzekere
zekeretreurige
treurige of vtolyke
en
vrolyke ornfun..
om4andigheden,
aan zekere
zekere dagen,
dagen? aan
aan naam-,
naam-, geboortegeboorte· en nieuwdigheden , of aan
faar
dagen verbonden
hebben.. Zij
lij zijn
zijn de
moeitijkften, en,
en, tot
tot
faardagen
verbonden hebben
de moeilijkften,
eeoe
rechtvaardige ftraffe,
ftraffe, doorgaands
doorgaands dedeflechttten;
l1echttlell'. Het
Bet zijn
zijl1
eene rechtvaardige
hersfenldnderetl,
d~
hersfenkinderen, (fien
lienmen
men hmme
hunne herkof.!:lst,
herkofast,dedevermomming,
vermomming, do
vleierij, het
en de
de flavernij
llavernij gemakketijk
kan.aanziellr
vleierij,
bet eigenbelang
eigenbelang en
gemakkelijk kan
.aanzien..
Ret
zijn gerekte
gerekte,, drooge,
ovcrdrevene complimenten
complimenten.. De
De ftof
fiaf
Het zijo
drooge, overdrevene
in deze
deze brieven
brieven niet
niet.. D~
blijdfchap, de
verandere
verandert in
De hlijdfchap,
de zegcllwensch.
zegenwensch,
de betuigingen
betuigingen van
van medelijden
mcdelijdenblijft
blijft altijd
altijd het
en do
de
de
hethOQfdwerk,
hoofdwerk, en
gelegenheid isis alleen
:llleen daarvan
oorzaak.. Wie
kan, over
over een zo
zo
gelegenheid
daarvan de
de oorzaak
Wie kan,
on vTUchtbaar onderwerp,
onderwerp,iets
iets bevalligs
bev:dligs zeggen?
En wanneer
wanneerdata[
dat at
onvruchtbaar
zeggen?En
cens gefchieden
lean datdattien
ge[chieden kan,
kan,wiewie]{an
tienofoftwaalfmaal
twaalfmaalveranderdi
veranderd
dat moeilyk
moeilyk
doen"? --y-- De
De Hoogleeraar
Hoogleeraar zig
zig verder
verder over
over dat
ge Jwongene
uitlaatende, breDge
Iwongene uitlaatende,
brengtom
ons voorts
voorts den
den volgenden
volgenden NieuwNieuwjaarsbrief onder
't oog.
onder 't
oog .
verpJichting eischt,
ei~cbt, dat
dat ik
ik bij
bij nwe
Exell..,bij
, bij den
llan„" Mijne
Mijne verplichting
uwe Exell
den aanv~ng van
van (lit
<lit jaar,
•" ving
jaar,mijnen
mijnenonderdanigften
onderdanigftengelukwensch
gelukwensch kame
kome
,,;1fleggen.
Dan ikik zoek
zoek to
te vergeefsch
vergeefsch oaar
waardoor
• afleggen . Dan
naar woorden,
woorden, waardoor
ik apes
allcs zou
zou kunnen
kunnen uitdruklcen,
uitdrukken. wat
wenfcben moet.
„" ik
wat ik
ik uu wenfchen
moet,
wanneer ik
ik de
de begeerte
begeerte van
van miju
mijn hart
hart zal
zal hevredigen
bevredigen.. Zijn
Zijn
„" wanneer
leven en
en aanzien
aanzien eene
eene zekere
zekere belooning
be!ooning van
van ver.
ver.
•" genoegen, leven
dicnil:e:: zoo
uwe Exell
Exell.,
lIit jaar,
eonen IanIan„" dienite
zoo mage
moge uwe
., nevens
nevens flit
jaar,nag
nog eenert
r~eks van
vall vergenoegde
vergenoegdeenengelukkige
gelukkigedaagen
dJlh'en beleeven
beJeeven.. Ik za[
zal
•,. gen reeks
nalaten, de
Voorzienigheid om
om dedevervulling
v(lrvulling van
van dezo
deze
„"naait
nooit nalaten,
de Voorzienigheid
•" wenfchen
:tan to
te roepen,
roepen. en
en ininmijne
mijneonderdanigfte
onderdanigfte eerbiedig.
eerbiedigwenfcben nan
„" heid
heid to
te voiharden,
volharden , enz
enz..
Gellert, van
van zelfs
Menvoelt,
\Toelt. vervolgt
vervolgt Gellert.
zel(s het
ill
"„ Men
bet gedwongene
gedwongene in
~ezenbrief,
brief,fchoon
fchoonhijbijininzijn
zijnfoort
foortnog
nogdraaglijk
draaglijkisis.. diet
Bet is
is niet
niet
dezen
toe, het
is Tangs
tangs eenen
eenen kleinen
Ideiuen omweg,
dat de
de wensch
wenscii
recht toe,
recht
bet is
omweg, dat
eenen
wordt uitgebracht,
uirgebracht, en
wordt
en claar
daar door
door heeft
heeft hij
hij de
de lengte
lengte van
van eenen
bereikt;; maar
maar mogelijk
mogeIijk merkt
merkt men
Illendeze
dezekunstgreep
kunstgreepal'31 to
ttl
brief bereikt
duidelijk.
wenschisisniet
ni~tinin de
degewoone
gewoone
formulierenuitgeuitgeduidelijk . De
De wensch
formulieren
drukt,
heefe hij
gemeeneverlooren
verlooren:: doch
drukt, en daar door heeft
hij wel
we] het
bet gemeene
dock
is hij
hiJ ook
door dat
dat middel is
door
oak te
to redenerend
redenerend geworden.
geworden . Ondertus[cben gelove
gelove ik
ik nog
nogthans,
beter doet,
fchen
thans, dat
dat lIlen
men beter
doet, wanneer
wanneer mell
men
fcbryven
tach ztilke
zulke brieven
toch
brieven dloet
tftoet
fchryven,datdatmen
mendezelve
dezelve door
door eellen
eenen
draai verlenge
verlenge;; dan
dan daC
dat men
menden
denwensch
wenschopopdedepijnhank
pijnlnllkligt,
ligt.
draai
aile zyne
misvormtzien
zienlaat
laat:: dat
zegge ik,
ik, bebeen alle
zyne deelen misvormt
dat men, zegge
men hem
heminilljuiste
juiste woorden
woorden vervat,
verllat. dan
dan wanwandoet, wanneer
ter duet,
wanneer men
£leer men
menzich
zichvanvandell
defiftadbuisfiji
fiadbuislHjI bedient,
bedient, waar
waar toe
toe ons
ons do
de
neer
Etter
N II (),
zyne wonderbaarlijke
wonderba.1rlijke hoi·
enllaatsbrievcn.
Heer LL UUN
u , door
door zyne
hof en
sbrieven,
en door
door zijnen
zijnen voorraad
voorraad van
van 'WelgeJcbreven
welgefchrevennieuw~
nieuwebfie'Ven,
teen, heeft
willen
opwekken . Ik
willen opwekken.
Ik zal,
zal. ult
uit dezze
deezelaatfte
laatft:e verzameting,
verzamelin~. eeri
een
kldn voorbeeld
kleiu
voorbeeld opgeven.
opgeven.
uwevoortreflljkheid
voortrefiijkheid zat
zat bet
btt tan
elnde
., Wij
twijfelen niet
niet of
Wij tvvijfelen
of uwe
ton einde
„" fnelLnd
fllelL:nd jaar,
jaar, met
met alle
aile hooge
hooge ganoegens,
glll]oegens.befluiten
befluiten'J., .nhebben
on hebben
III
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Dit1 VZL
"• deswegeas,
ter betooning
hetooning van
vanonze
onze
vriendfclJaplijke toegenetoeganedeswegens, ter
vriendfchaplijke
" genheid, niet
gezegenden
Diet willen
willen nalaten,
nalaten, dezelve,
dezelve, met
met den gezegenden
•
" aanvang van
\"an bet,
bet- aanftaande
aanftaande nieuwe
jaar, to
te gratuleeren
Iratuleeren;; mef
mef
„
nieuwe par,
"• den
den oprechten
opreehtenwenscb,
wenseb,datdatde de
Allernoogfteuwe
uwe
voortrefFeIijkAllerhoogfle
voortrefFelijk"• heid,
dit en vele volgende
volgende jaren,
jaren, met
metalle
aile zelfs
zelfs gekozene
held, in dit
gekozene
prosperit:eit, en met
met at
al bet
het gene,
wat vender
verder tot
tot uwen
vorstIijke prosperittit,
•" vorstlijke
gene, wat
uwen
verfirekken kan, mildelijk
mildelijk verheugen
wille, die
die wif
wif
verheugen wille,
•~, contento verflrekken
voortrefielijkheid, onder afgefmeekte
afgefmeekte continuatie
continuatie van
"• uwe
uwe voortreihelijkheid,
van uwe
uwe
tOt bewijs
bewijs &c.
" hooggefchatte
hooggefchatte vriendfchap
vriendfehap en
en toegenegenheid, tot
&c .
•
"• &c.
-'te. &c."
&c ."
",, Zoo
Zoo moet
moet men fcbrijven,.
fcbrijven" wanneer
meneon
eengoeden
goeden
ftiil wit
wit
wanneer men
flijl

'"
,, fobrijvoo"!
fahrijven" t

by E.
E.
De Christen,
Christen, in
Boeken, door
door oG.. PAAPE
PAAPE.. Te Delft
Delft by
De
in mgen
negen Boeken,
v.
en JJ.. de Groot Pz.
Pz . 1780.
178o . Behalven
Behalven de
de Opdragt
Opdragt 230
Smout en
v . d.
d . Smout
groot octavo
octavo..
ladz . iin
n grout
b~ladz.

dit Stuk
Stuk fchetst
fchet!t ons
ons de
de )Heer
wiens ernftige
ernfiige fmaak
;leer Paape, wiens
dit
fmaak en
en
I~nnvloeiende
diehul'3nt bekend
vloelende diehttrant
bekend is,
is, inineen
een zinne\leeldig
zinnebeeldig doorloopemt
doorloopend
doch voorts
voorts daarop
daarop
lIafereel, een Christen
€hristen tot
tot inkeer
Tafereel,
inkeer gekomen,
gekomen, dock
kragtdaadig bekeerd
bekeerd,
op den
den weg
wegtee
tet
onagtzaam, vervolgens
vervolgens kragtdaadig
onagtzaam,
, en op
Zaligheid gebragt.
;ebragt. Het
HetTafereel
Tafereel vervolgende
vervolgeDde maalt
maalc by
ons den
den
Zaligheid
by ons
als bloot
bloot gefteld
gefteld ann
misleidingen op
€hristen, als
Christen,
aan veele
veele misleidingen
op dien
dien weg.
weg,
weIeens
eensopopeen
eendwaalfpoor
dwaalfpoorbrengen,
brengen,dan
danvan
van't't welke
welke
die
die hem
hem wel
by
telkens, hoewel
niet zonder
zonder groot
groot gevaar,
gevaar. weder
weder toterecht
recht
by telkens,
hoewel Diet
aan veele
veele verzoekingen, die
die hem
hem wel
wei eens
eens ververkomt
komt ::
l'f)k~ltn, doch
doehDiet
nietgeheel
geheelverilriltken
verftri1\ken:: en aanenveele
aan veele
lis.
lokken,
list
ten,
laagen) $n
ja geweldigen tegenfland,
tegenftand, die
wel eens weder.
die hem
hem wel
weder.
ten, iaagen,
bovenmaate belemmeren,
belemmeren. maar
maarnogtans
nogtansDiet
niet geheel
gehee{
Jhouden
ouden en bovenmaate
overmeesteren:: -tot dat
tot dat
eindelyk.
by by
eindelyk
, aile
alle moeilykheden
moeilykheden en
overmeesteren
gevaaren op then
dien weg
weg to
te boven
bovengekomen
gelwmenzynde,
zynde,
aanlandtinin de
de
aanlandt
gewesten
der eeuwige
eeuwige Zaligheid
Zaligheid.. De manier
manier van
van uitvoeuitvoegewesten der
De
is alleszins
en 't
't Tafereel
Tafereel behelst
tlCheist een
een aantal
aantal
ring is
alleszinsopwekkelyk.
opwekkelyk, en
van leerzaame
leerzaame flftukken;
en on
on·.
;ukken ; die
die ter
ter heilzaame
heilzaame waar{clwuwinge
waarfchouwinge en
van
em'er'ereene
eenealgemeene
algemeene les,
les, die
die van eene
eene
tlerrigtinge dienen.
derrigtinge
dienen . Om
doorgaande
Buttigheid is,
te deelen,
bedoorgaande nuttigheid
is, uit
ult mede
mede to
deelen, zul1en
zullenwy
wy ons bepaalentot
tot bet
het berigt
bedgt,, dat een Kluizenaar
Kluizenaar,, in wiens
hut de
de ChrisChriswiens hut
paten
ill zyne
zyne
vertoefde, §ceft
ten vertoefde,
geeft van
van 't't/i1odvrugtige
godvrugtigeonderwys,
onderwys, hem
hem in
jeugd verleend
verleend;; 't't welk
hiesin befhaat
be1\aat :~
jeugd
welk hierin

Onderwijzerwas
waseen
eenvan
'Vandie
dieftervelingen,
jlervelingen )
Mijn Onderwijzer
Die 't
't hart
flelkn op
op vergankelijke
vergankelijke dingen;
Die
hart niet
Met ftelkn
dingen ;
Maaruitzien
uitziet1 na
na een
een goed,
goed, dat
datdoor
door geen
geen tijd
tijd vergaat
ve'gaat..
Maar
hlij kePdt
leerde mij,
mij, al
al 'meg,
vroeg, to
fchrikken 'VQor
voor bet
het kwaad,
kwaad,
:lUi
te Jchrikken

V
~.. PAAI'!.
OJ: C1t1l!STEN.
cmUS'l'!:tr.
PAAPI, DE

ss
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En wist
wist de Deugd
Dengrlmij
mijzoozoobekoorlijk
bekoorlijk voor
,'oar to
te f
flellm
En
ellen ,,
ik mijn
,.oelde overhellen
overhdlen..
Pat
Vat ik
enijn garfJche
ganfche 'hart
hart daar
daar toe voelde
Hij ptentte
prentte mij
mij entzag
,ntzag voor
voor 't't fJpperweezen
in;;
Hij
Opperweezen in
3'ertoonde
telkens mij
mij zijn
gramfchap en
Pertoonde telkens
ztjn gramfchllp
en zijn
zijn min
min;;
Zyngram/chap,
gramfchap,diedieher
hetkwaad
k'Waad
nietongefiraft
ongeflraftzal
zal laaten,
laaten"
Zyn
niet
verteerend v!'ur
vuur verflrekt
voordie
die hem
hem hasten
v6rflrekt ,oor
haaten;;
En een verteerend
Zijn
't 't+vervloekte
Zijn min,
min,zijn
zijnteedre
teedremin,
min.die,
die,aanaan
iVervloekte hour,
hout.•
Zich naaglen
nallglenlief,
liet, tot
't'Ot heil
heil ".n
die op
op hem
hembetrouwt,
betrouwt;j;
Zich
van die
Die,
Die, aan
aanoprecht
oprecht berouw,
berou,v, dede zonden
zondm wil
wil vergeeven
"ergeeV8ni;
Die dood
g,od en
en hel
hel verwon,
verwon, eneneeuwig
eeuwigons
onsdoet
doetleeven!
Jeev,en!
Die
Ilij onderwees
onderwus mij
mij niet,
'liet, of
of knielde
knielJe met
mij ne8r,
neSr,
Elf
met mij
En bad
bad den
den zegen of
af van's
Oppet'heer..
En
van 's Hemels
Hemels Opper'heer
Wat
zag ik
ik menigmaal
als in
in traanen
Vat zag
menigmaal Hem
Hem als
traanen .swemmen.
zwemmen,
Daarhem
hemzijn
zijnliver
ijver mij
mij deed,
deed, in
in 't>ijne
Daar
zijne annen,
armen, klemmelJ,
klemmen,
Den
fmeeken , on
Den Hemel
HemelJmeeken,
om genadig
genatlig van
van em
om hoog,
haag.
ap
hemenen mij
mij to
te zien
zien,, met een
een bewaakend
bewaakend oog
oog..
Op kem
Mijn
den God
God der
Mijn Zoon!
Zoon!was
,vasdan
danzijn
zijnles,
les, kniel
kniel voor
voor den
de' GodCn!
Goden!
Smeek
hem on
am, zegen,
zegen, dien
dion ge
ge in
in alles
alles hebt
Smeek hem
hebt van
van nooden.
nooden .
Vergeet uw
Schepper niet,
onderhoudt!
hergeet
uw Schepper
niet, wiens hand"
hand u onderhoudt!
Hij zij
zij altoos
aJtoos tie
aileen vertrQltwt!
Hij
de rots,
rots, waarop
waarop ge alleen
vertrouwt!
Zoek hem
hemtote kennen
kennen!! llem
lie,ven boven
boven allen!
Zoek
Hem totelieven
aUen !
Geen
buiten lIem,
kem, moete immer
Geen blijdfchap,
blijdfchap, buiten
immeruugevallen
gevaUen!!
Hij
voile Bran
Bron van
van wezenlijke
wezenlijke vre"gd.
vreugd .
Eij is
is de "'lftle
Geen wulpfche dartelheid ontluistere
ontluistere o'it
oeitUlV
uw jer'gd
jeugd !
Laat"
het
kleed
van
deugd
m
nutte
kennis
fteren
Last u her kleed van deugd en nutte kennis fieren!t
DeWaarheld
Waarheidmeet'
mf1et'dedetong,
tong,dedeOprechtheid
Oprechtheia
hartbeftieren
befl/eren..
De
't 'thart
Guf Gode
Goaededeeer
eer altijd!
altijd! Perzaak
Perzsalcdien
diengrooten
grootenplicht,
pUeht t
Geef
Oin tijdelijke
winst, noen
noch om
om een ZUKr
zuur gezicht!
Om
tijdelijke winst,
gezicht!
Bezwaar de
de onnouslen
onnoas'1en met
,riet!! Zoek
Zoek hen
henveel
'lied eer
eer to
te hoeden!
Bezwaar
hoeden!
Benk, in
in uw
uw voorfpoed,
voorfpoed, aan
aan uws
uws naasten
naasten tegenfpoeden!
tegenJpcedc11.!
Denk,
Doe aan
aan den
den armen
armen wel
wei met
met onbekrompen
onbekrompen hand!
"ana!
Doe
Voeg
geestelijkenraad
lijflijk' onder,
onderfland1
Voeg geestelijken
raad bijbijlijflijk'
land1
Vertoon
gado/ruche,, door
gem ergerlijke
ergerlijke kle!ren
kldren!!
Vertoon uw
uw godvrucht
door geen
metuwuwdaaden,
daaden,diea;egygywilt
wiltdat
datand'ren
and'reneeren
eerm!
Ecr, met
Ler,
All' 'Wat
x411'
watuu fiaat
floattetoJoen,
doen,doe
doe aat
datm~t
m°t ttlaluw
uw mlge!
magt !
Wees aan
a!ndien
tlien Knecht
Knechtgelijk,
gelijk, die
die opop zijn
zijn meester
meeste, wacht,
waekt ,
Wees
Gctrouw inin uwen
uwenpost!
post!Denk,
Denk,
gebruikvanvan't'tleeven,
leeven.
Getrouw
bijbJj
't'tgebruik
Vat Gij,
Gij, van
van ieder
ieder daad ,, God
rekenJchap moot
moat geeven! Dat
God rekenfchap
ZoJprak die
die bralJye
die naar
lIaarzijn
zijn lesfen
let/en deed
deed..
Zofprak
braave Marl,
Man, die
C 2
C2
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A.
DE BOSSON'S
BOSSOA' - S
A . pE

A . DE
D E 1)
$ os
0S SON,
S O N,
Diclztkundip.e
AcademiJche UiUitfpamlingen,
door A.
Diclitkundige Academifche
j'panningen, door
en J.
J . Honkoop,
IIonkoop, 1780.
M.
Stuk.. Te
Te Leiden,
Leitien, bJ
by A.
A. en
Tweede Stuk
M- D.
D . Tweede
oEtavo.
1n gr.
gr. oetavo.
Behalvm
134 biadz
btadz.. m
Behalven het
bet Poorwcrk,
Yoorwerk, 134

Het
zeer wel
weI aan
aan 't
't
et meerelldeel
meereudeel deezer Dichtftt1kje~
Dichtt1ukjes beantwoordt
beantwoordt zeer
H
geen wq
w'l voorheen
voorheen gezegd
gezegd hebben,
hebben, wegens
wegensdes
desDichters
DichtersIcIegeen

vendigheid van
van geest
geestin in't'topftellen
opfteHen van
vanpuntdichten
puntdichteo en
en losfe
)os[e
vendigheid
dichtftukjes
waar van h~t
ten voorbeelde
voorbeelde kan
bet vo/gende
volgende weder
weder ten
dichtftukjes (*),
(*), waar
ftrekken..
ilrekken
teedre min
min "an
van mijnen
C1eant,
Elk wraakt
wrnakt de
de teedre
mijnen yriend
'PrieM Clcant,
Ken man
manvan
vanwaarlijk
waartijk goed
goedverfland,
verflana,
Een
Die, fchoon
Jeooon en
en welgemaakt
van leden,
ledcn,
Die,
welgemaakr van
Dit voorrecht
'Yoorrecbt ciert
ciert met
prijsbre zeden;
Dit
met prfjsbre
zeden ;
.Doch, tot
Doch,
tot zijn overgroot verdriet,
verdriet,
Zich misgedeeld
Zich
misgedeeld van
van fchijven ziet,
ziet ,
'k leg,
ieder wraakt,
wraakt, dat
dat deer
dees Cleant
Cleant
'k
Zeg, ieder
Zijn jeugdig
jeugdighart
hart en
en rechterhand
rechttrlzand
Zijn
Aaneenembegaafde
begaafdevrouw
vrouwwil
'wit geeven,
gee,'en,
An
Die vrolijk,
vrolijk, juist
juist niet
nict mooi,
flechts zestig
zesti: jaaren
Die
mooi, flechts
jaaren oud,
oud,
Zo rijk
rijk als
en groote
groote flaatie
Zo
als Crezus
Crezus 1vas
was ,, en
fiaatie houdt.
houdt .
Dock waarom
waaromlaakt
laaktgij
gij die,
dit, 66 menfchen
men[chenzonder
zanderoordeel?
oordeel?
Doch
Uw
niidig hart
hart misgunt
misgunthem
hem't't voordeel
voordeel.. _
Uw niidig
Nu wordt
wordt Cleants
Cleants "/srnuft
hoog geacht,
geacht,
Nu
vernuft en
en deugdmin
deugdmin hoog
Mennoemt
noemthemhem
roemvanvan
merifchelijkgeflacht
geflacht ::
Men
de de
eereerenenroem
't 'tmenfchelijk
wuk men
menonlangs
onJangs naauw
naauw wou
'11'011leezen
Jeezen
Wiens werk
Wiens
Wordt heden
hedcll hemelhoog
hemelhoog geprezen
geprezen.. Words
Is dit
belang?? of
of kent
fliet,
I's
ditgeen
geen waar
waar belang
kent gij
gij 't'tmenschdom
menschdom niet,
dikwerj meer
meer naar
Mar geld
geld dan
dannaar
naarverdienflen
verdifmflen ziet?
ziet?
't Geen
't
Geen dikwerf
hoe! was
1~'as zucht
z'Ucht naargoud,
naar goud,dedeliefde,
liefde,
Dock, zegt
zegt gij
gij mooglijk,
mooglijk, hoe!
Doch,
Slechts 't'tvoorwerp,
dat zijn
zijn hart
hart doorgriefde
doorgriefde..
Slechts
voorwerp, dat
Dankon
kon een
em geldkist
p-eldkist van
Dan
van Mevro'Aw,
Mevrouw,
Met hem
hemvereenigd
vcreenigd door
door de
de trouw,
trOl'lV,
Met
Hemhoeden
hoedenvoor
voor gemoedsberouw
gemoedsberOt4w.. -Hem
Dit zoude
zoude,, ik
ik moet
het uu belijden,
belijden,
Dim
moet bet
Meermet
metbet
hetvolksgebruik,
volksgebruik, dan
danzijn
zijngenoegen
ge7.oegenflrijden
flrijden..
Meer

Menvoege
voegebier
bierbybynog
nogeen
eenpuntdichtje
puntdichtje aan
aan de
de AdeJijke
CliMen
Iddli,'ke Cliwen,, dat
dat dus
dus luidt
luidt:
Vneen
Gij
Gif
.
bl
(*)
Zie
Hedend.
Vlld.
Letta.Oel.
VII.
D.
bl.
36Q.
Zie
Hedend
Vad.
Letter-Oef.
VII.
D
.
360.
(*)
, , .
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Gij
weigert uwe
uwe hand,
hand, Climeen
Climeen!! aan Lijcidas,
Lijcidas,
Gij weigert
handlend koopwm
Om dat zijn wader
vader eer
eer een
een hanrltend
Om
koopmzn was;
was ;
Doch,
Doch,fcboone!
Jcboone! weet
wee:gij
gij-wel,
wet, dat
dat gij
gij,, hoe
hoe hoog
hoog verheyen,
verhe"en,
Aan't't waardig
waardig burgergoud
b'/t.rgergoud flechts
flel:hts bet
geyen y~
An
bet /atJoen
fatfoen zoudE
zoudf geven
A T H
H 0 N.
N . Naar
A GGAT
Naar bet
het IIaogduitsch
Hoo[!duitsch vertaald
vertaald.. Twee
Twee Deelen
Deelen.. ,Te
Tc:
Amflerdam,
Waldorp, 1780.
Amfterdam, by
by J.
J. G.
17Ho, In oEtavo
oCtavo ltoo
blads:.
G. Waldorp,
Soo bladz

E
welke ons
ons , zo
zo ver
ver ditgedee[te
dit -gedeelte betreft,
betreft
Wysgeerige ROlDan,
Roman,welke
E en Wysgeerige
f

dweependeDeugd
Deugd
de wellustigeLiefde
Liefdeininhaare
haarevolle
volle
de dweepende
en en
de wellustige
kragt voordraagt
voordraagt., met ontvouwing
ontvouwing van
vanderzelver
derzelver invloed
illvloed op
op bet
hel:
kragt
rnenschlyk hart,
hart, en
en dededaaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloerend~ natuurlyke
natuurlyke werkwerkmenschlyk
zaamheid der
der hartstogten
hartswgren.. DeDeAutheur
Autheurzig
zigvoorgefteld
voorgefteld hebhende
zaamheid
hebbende
dit
tet leerzaame
in den fmaa~
dit onderwecp,
onderwecp, tet
leerzaame waarfchouwinge,
waarfchouwinge ' in
fmaat eener
eener
Gifchiedenisfe
te verhandelen,
verhandelen,ftelt
ftelt Agathon,
Gefchiedenisfe to
Agathon, zo verheven in
Deugd, daat
als ongevoelig
de aanlokzelen
aanlokzelen der
der
Deugd,
at. hy
b y als
ongevoeiig fchyne
fchyne voor
voor de
Ondellgd,
blootaan
llalldedeverleidende
verleidende redeneeringen
redeneeringen van
van den
den welluswellus·
Ondeugd, bloot
tigen Hippias_,
Bippias. en de
de itreelende
ilreelende poogingen
poogingen van
vandodedartele
darteli Danai,
Danaq,
Ligen
om
hena, vanzyefvan
:?:yne afgerwkken ongevoefigheid, tot cene zinly.
gtroknevlighd,tocenzily
om hen,
ke leevenswyze,
leevenswyze, over
over tote haalen
haalen.. Het
gcvolg hier
hier van
van is,
is, dat
dat do
de
Hot gevolg
zinrelyke
zinneIyke leer
leer van
van Hippias zyn Verfand
Verffand wel
weIDiet
niet overdwarfe,
overdwarfe.
maar
van Danai:'
zig meester van zyn
zyn hart
hart
rnaar dat
dat de
de aanloklykheden
aanloklykheden van
Danae zig
maaken;; en
en wel
weI indiervoege,
indiervoege, dat
dat by
by zyn
hart van
van haar
haar Diet
niet
zyn hart
maaken
kunne ontflaan,
ontOaan, dan
dan door
door zig,
zig, met
meteene
ceneverhaaste
verhaaste vlugt,
vlngt t van
van
kunne
haar te
In 't't ganfche
ganfche beloop
beloopvan
vanditditalles
alles ontinoet
one/11oet
haar
to verwyderen.
verwyderen . In
lllen des
dt:s eene
eene worlteling
worfteling van
Deugd met
met de
de Wellust
Wellust;; die
men
van de
de Deugd
ons, onder
onder bet
het nagaan
nagaan van
van de
de werking
werking der
derhartstogten,
hartstogten, herbaab
herbaal.
ons,
de lesfen
lesfen van voorzigtigheid
\1oetzigtigheid inboezemt;
men eon
cen nuttig
nuttig
inboezemt ; waarvan
waarvan men
gebruik kan
Agathon's val
val in
ffrikken der ZinnelykZinnelykgebruik
kan maaken.
maaken . Agathon's
in de ftrikken
beid
hoede to
te zyn
zyn;; tegen
tegen de
de eerlte
eerfte
heid leert
leert een
een ieder
ieder op
op zyne
zyne hoede
aanlokze!s
veel 't'tzyn
nog
aanlokzels te
to waaken;
waaken ; en,
en, zo
zo veel
zyn kan,
kan, de
de Ondeugd
Ondeugd Dog
Dleer
ontvlieden dan
dan to
te beftryden
bef1:ryden..
Maakt men,
men t in
in
nicer te
to ontvlieden
Maakt
ftede
van dit
dit nuttig,
nuttig, een
een febadelyk
f€badelyk g
gebruil.
van bet
het voorgeftelvoorgeftel·
ftede van
ebruik van
de, men
men wyte
"",ytezulks
zulks Diet
niet aan
aan den
Autheur
maar aan
aan zyn
zyn eigen
eigen
de,
den An
heur,t maar
verkeerd hart
hart;; Qvereenkomftig
by deswegens
deswegens in
in
verkeerd
overeenkomf ig met
met bet
hot geen
geen by
zyne Voorreden
Voorreden aanduidt.
aanduidt.
zyne
"„ Men
Menheeft,
heeft, zegt
zegtby,
hy,ininverfcbeiden
verfcheidenplaatzen
plaatzen deezes
deezes Werks,
Werks,
oorzaak aangewezen
aangewezen,, waarom men
men nit
uit den
den Agathon
Agathon geen
gecn
de oorzaak
Model van
van een
cen volmaakt
voll1'laakt deugdzaam Man
Mangemaakt
gemaaktheeft
heeft.. Daar
Daar
Model
wereld met
met uitvoerige
uitvoerige Leerboeken der
der Zedekunde
Zedekullde opgevult
opgevult
de wereld
is,
gemakkelijker,)
zich cen
cen Mensch
Mensch
is, zo kan
kan iedereen,
iedereen, (en
(en Diets
niets isisgemakkelijker
,) zicb
venlicbten,
de wieg
wieg inin't't graf,
graf, in
in alle
aIle omftandigheden
verdichten, die,
die, van
van de
omftandigheden
en voorvallen
voorvallen des
des levgns,
lev£;ns, zich
zich alloos
bcvind,
altoos en
en volkomen
volkomen zo bevind,
gelijk oie
zelf. Maar,
Maar, om
omAgathon
Agathonbet
hetBeeld
Beeld eons
eens
gelijk
die Zedekunde
Zedekunde zelf.
wezenlijken Mellschs
te doen
doen zijn
zijn,, waarin
waarin veelen
veelen hun
eigen
wezenlijken
Menschs to
bun eigen
erl~enllen moesten,
moesten, kon
l~onby,
by J(wij
(wijverzekeren
verzekerenbethet
ernftig.) Diet
niet
erkenuen
ernftig,)
deugdC
C 3:3

A
G A '1' H
l'..
ACAT
no0 It

0

deugdzamer
voorgeA:elt worden
worden., dan
dan wij
wij gedaan
gedaan hebben
bebben:: fJI
deugdzamer voorgeftelt
eq
wanneer iemand
iem~.nd hierin
hier~~ van
andere meening
meening zijn
zijn mogt,
mogt,
wanneer
van eene
eene andere
WIJ, dat
dat hI]
Iloemde,die,
die,onder
onderalien,
allen,
wenschten wij,
wenschten
hij ODS
ons den
den Man
Man noemde,
nalr den
den loop
loop der
der natuur,
natuur, geborenen,
gehorenen, in
in overeenkomftige
overeenkomfiige omnair
omt1:andigheden, en
alles tetozamen
geweest
1'andigheden,
en alles
zamen genomen,
genomen, deugdzamer
deugdzamer geweest
zij dan
zij
dan Agathan.
Agathon .
" 't
Deugniet, wanwan„
't IsIs mogelijk,
mogelijk,dat
datde
de een
een of
of ander
ander jonge
jonge Deugniet,
Jleer
hij ziet,
onder dedebevallige
bevallige verveeringen
verveecingen
veer hij
ziet, d:tt
dat een
een Agathon,
Agathon, under
der Liefde,
Liefde, en
en eene
eene Danae,
Danae.bezwijkt,
bezwijkt,even
even't 'rzelve
zelvegebruik
gebrnik
der
daarvan maken
kan,, 't
't welk
Terentius, maakt
maken kan
welk de jonge Chrerea
Cha;rea ,•by
by Terentius,
maakt
van een
een Schiiderij,
Scbi1derij, 't't welk
de fchelmerij+rn
fchelmerijen van
Vader Jupiter
Jupiter
van
welk de
van Vader
voor£1:elde.. Wij
Wijkunnen
kunnen'er'erniet
niet voor
VOOl inftaan,
inftaan, dat
dat zulk
zulk een,
een, wanwan·
voorftelde
bij, met
een hartige
hartige vreugd,
vreugd, geleezen
gelee~en heeft
heeft., hoe
hoe zulk
zulk eeo
neer hij,
met een
een
voortre'ffelijk Man
vallen konde,
tot zich
voortreffelijk
Man vallen
konde , niet
niet tot
zich zelf
zelf zeggen
zeggen zou:
zou
Ego homuncie
homunc;"hochocnonnontaeerem-P
faee,ern·fego
egovero
'IIero illud
illud faciam
faciam ac
ac lubens
luben:..
Ego
Even zozomogelyk
mogelykis isbet,
het,dat
datceneenkwalijk
kwalijkgezind
gezindofofroekeloos
roekeloos
Even
Mensch de
Redeneeringvan
vanHippias
Hippiaslezen,
]ezen,enenzich
zichdaarbij
daarbijinbeelinbeeJ.iVlensch
de Redeneering
den
kan, de
de rechtveerdiging
rechtveerdiging ~ijns
den kan,
zijnsongetoofs
ongeloofsenen zijns
zijn ondeugenden
ondeugenden
fevens in
in 't't zelve
zelve to
te vinden (*). Maar
een rechtfchapen
rechtfchapen gemoed
levens
Maar een
gemoed
Eal, met
ons, overtuigd
overtuigd zijn,
zijn, dat
dat deeze
roekelooze en
pal,
met ons,
deeze reekelooze
en onbezononbezonnen Mensch,
Mensch.beiden
heidengeweest
geweesten en
geblevenzouzouzijn,
zijn,ofoffchoon
[choon'er
'er
nen
gebleven
geen Gefchiedenis
Gefchiedenis van
van Agathon
Agathonooit
roit in
in de
de wereld
wereld geweest
geweest ware
ware:"
geen
:'
verleidende redeneering
l'edeneering vats
vali Hipphls
(*) Nop€'l1s
Nopens dedeverleidende
Hippias wd
wel bvzonder, loot
mat de
Authcur zig
zig inill zyne
zyue Voorreden
Voorredenbreeder
breedernit,
uit,oin
om zyne
zyne fchryfwyze
fchryfwyze ten
ten deezen
dcezelJ
Autheur
()pzigte to
te verdeedigen
verdeedigell;; maar
buiten dit,
dit, geeft
geeft eerie
cene aautekening
aalltekening in
maar,p buiten
in 't'tWerk
Werk
opzigte
zclve to
te kennen,
kennen, dat
dat de
de Schryver,
Schryver.ter
tel'Irragriger
ba~riger wccrmge
vall't't misbruik,
misbruik.
zelve
wecrmge van
verpligt houdt,
wa/ire en val[c.'ze
van dat
dat Leerftelfel
Leerfielfel eens onderzig verpligt
houdt, am
orn het wave
valfc.Re van
underte tODncn:
hy ongetwyfeld veelen weezenlyk
dlenst
fcheidenlyk aan
waartnede by
weezenlyk dienst
rcheidenlyk
aan to
toonen : Wllarmede
zal doen.
doen .
EVE LIN A, eene
eene Engelfcbe
GeJchiedenu, I.
Deel..
I. Deel
EVELINA,
Engefiche Gefchiedenis,

Te flmflerdan
Amjlertlam
b'J
1780.. Behalven
Behalven de
de Voorreden
Voorreden 987
287 bladz
bladz.. iinn oc.
oc·
by JJ.. Doll
Do11,J 1780

ta'Vo.
tavo.

Evelina is
die
is de
de nageiaaten
nagelaaten Dogter
Dogter eener
eener ongelukkige
ongelukkige Dame,
Dame, die
~velina
ollvoorzigtig een
hllwelyk aangegaan
aangegaan had
had met
met Sir
Sir Belonvoorzigtig
een geheim
geheim hnwelyk
mont, welke
welke die
die egtverbintenis
egtverbintenis k1'agtloos
te maaken.
kragtloos had
had weeten
weeten to
maaken .
De Eerwaarde
der MoeMoeDe
EerwaardePillars
Villar.bad
haddit
dit Kind,
Kind, zints
zincs bet
bet overlyden
ove1'lyden der
del',
ten zynen
zynen huize,
hllize, van
vandedewieg
wieg
hetzestiende
zcstiendejaar
jaa1' op
op-.
der, ten
of af
tottotbet
gevoed, als
als een
Landmeisje.. Zy
Zywas
wasfchoon
fchoODeneobevallig
be\Tallig;; haare
gevoed,
een Landmeisje
ziel
befchaafd door
vervuld met
met be
be-.
ziel was
was befchaafd
door nutte
nutte kundigheden,
kundigheden, en vervuld
ginfelen
alles, wat
voorts bezat
bezat zy
zy alles,
wat eene
cone goede
goede
ginfelen van
van eer
eer en
en deugd;
deugd ; voorts
opvoeding in
in die
die foort
foort van
van omftandigheden
omftandigheden kon
kon vordeien
vordeten,, om
bet
leeven voor
bet leeven
voor haar
haar aangenaam
aangenaam te
to maaken.
maaken . Lady Howard, een
Vriendin van
\Tan den
den Beer
Beer Pillars,
Pilt!Jrs, is
is hem
A:erk :Jan,
zyne
hem flerk
aan, om
om zyne
Vriendin
ver op 't
Voedf1:erling,
dus ver
't Land
Land opgevoed,
opgevocd,voor
vooreenigen
eenigen tyd
tyd
Voediterling , dus
aan de zorge,
zorge, en
en hot
het toeverzigt
toeverzigt van haare
haare Dogte
to vertroowen
vertrcuwen aan
Dogdie, nlec
met haare
haare Dogter,
Dogtcr,hot
heevoorjaar
voorjaar in
in
ter
ter Mevrouw
Mevrouw Mirvan, die,
Lon.
Lon-

Ie VEL INA..
EVELINA

London zou
zon doorbrengen.
Zyn Eerwaarde
zietdit
dit ais
als gevaargevaarLondon
doorbrengen . Zyn
Eerwaarde ziet
Iyk aan,
aan, doch
doch last
laat zig
zig eindelyk
eindelyrt overhaalen
overhaalen.. Evelina
EvelilJa verfchynt
\'erfchyn~
lyk
dltS
deelt in
in alle
aile de
dtrs in
in de
de groote
groote waereld,
waereld, en
en deep
de vermaaklykheden.
vermaaklykheden,
die
Londen in
in eene
eene ruime
ruime maate
maate aanbiedt
a:mhiedt;; doeh,
zo veel
\'eel 't'c
die Londen
doch, zo
kan zyn
zyn,, onder het
Mirvan.
kan
bet toeverzigt
toeverzigtvan
vandedehraave
braaveMevrauw
Mevrouw Mirvan.
Geduurendehaar
baarverblyf
verhlyftotef Londen
fcnryft zy
zy bykans
bykans dagelyks
dagelyks
Geduurende
onden fchryft
Vitlars, met
aan den
den Hear
Hoor Villars,
cone oprechte
oprechte melding
melding van
vall haar
haar weweaan
met eene
dervaaren,
't geen
geeR zy
zy ontdekt
olltdekt dat
dat in
in haar
haar hart
hart omgaat.
weI..
dervaaren, ell
en 't
omgaat, welke Brieven
Bdev-en zyn
zyn Eerwaarde,
Eerwaarde,met
metbet
hetgeeven
geevelJvan
vanleerzaame
leerzaame les.
leske
fen en
en getrouwe
getrouwe waarfchouwingen,
waarCcoouwingen, beantwoordt
beantwoordt.. Intusfchen
IntusCchen is
is
fen
EvelintJ
ontdekt door
Duval;; die
die
Evelina ontdekt
door haare
haare Grootmoeder,
Grootmoeder, Madame
Madame Duval
haare eigen
eigen Dogter
Dogter verftooten
verf100ten had,
had, en
en zig
zig nu egter
egter een regt
haare
rent ap
op
Evelina wilde
wilde aanmatigen,'t
aanmatigen,'t welk
haar, om
ge~onde reden,
reden.
Evelina
welk men
men haar,
om gegronde
niet inwilligen
MirvalJ.
niet
inwilligen kon.
kon . By
By de wederkeering
wederkeeringvan
vanMevrouw
Mevrouw Mirvan,
met haare
haare Dogter
Dagter en
en Evelina
Evelina. op
op bet
het Landverblyf
Lalldverblyf van Lady
bdy HaHo-'Ward-, haeft
BfiCft man
mlln zig
zig van
Duval niet
niet kunnen
ontQaall;;
ward,
van Madame
Madame Duval
kunnen ontflaau
des zy
zy zig
zig vervolgens
vervolgellS oak
ook daar
claar bevinde
bevinde.. Madame
Madame Duval
Duval flaac
des
that
vaor J Sir
Sir Belmant
Belmont een proves
proces aan
aan to
te doen
doen;; Lady
Boward vale
vale
voar,
Lady Howard
haar oitwerp
olftwerp eenigzints
eenigzints toe
toe;; doeh
khryf't 'er
'cr vooraf no~
avec
haar
doch fchryf3
nog over
:ran defy
den Eerwaarden
Eerwaarden Villars,
rilla"s. die toont dat
dat 'er
'er zeer wigtige
wigtige rereaan
denen tegen
tegen dit
dit antwerp
zyn.. Hy
Hyheeft
heeftinin't't geheel
gehcel ongunflige
ongunftige
denen
ontwerp zyn
kan by
~edagten
over 't
't ganfche
ganrche Stuk
8tuk;; alleen
aileen kan
by toeftaan,
toeftaan, dat
dat Sir
Sir
gedagten over
Belmont, op
op eene
eene minlyke
minlyke wyze,
wyze, ten
ten voordeele
voordeele van
van E1elinlJ
Belmont,
Evelinrs
aangezogt
Haward hem
hem een
eeo heufchen
heufcben Brief
Erief'
aangezogt worde;
worde ; waarop
waarop Lady
Lady /toward
fehryft,
Evelina to
te eerel1,
fchryft, ten
teneinde
eindehem
hem teto beweegen,
beweegen, am
om Evelina
eerem, door
door
haar
openlyk voor
voor zyn
zylJ kind
kind to
te erkennen
erkennen..
Met deezen
deezen
haar openlyk
Met
Brief eindigt
eindigt dit
dit gedeelte
gedeelte haarer
haarer gefchiedenisfen
geCchiedenisfen;; in
antBrief
in welker
welker ontvouwingdedenatuur
natuurzeer
zeerwel
weiininagt
agtgenomen
genomen
gevallenleer.
leer.
vouwing
is,is,dedegevallen
zaam zyn,
zyn, en
en de
de Zedenkunde
Zedenkundemet
metregt
regtzuiver
zuiver genaamd
mag. wore
WOEzaam
genaamd mag
de de
beste
den;; weshalve
weshalve deeze Roman
Romanonder
onderdiedievanvan
bestefoort
foort to
te
den
tellen zy.
tellen
STUTEN en
A . BEMME,
Sententien,
FR.. STUTEN
en A.
BEMME. gepronuncieerd
gepronuncieertl
Sententien, tegen
tegen CR.
cm . FR
en geexecuteerd
geexecuteml \/oor
'\Ian Utrecht,
Utrecht, den
den 23
23 Sept.
voor den
den Stadhuize
Stadhuize van
Sept.
by G
Brink, I78o
1720.. Te
Te Utrecht
Utrecht.,
G.. v.
1780.. In quarto 16
Ie)
i78o
v. dd.. llrink,

bltulz..
bladz
eer verregaande
Zeer
verregaande mishandelingen,
mishandelingen,falfiteiten
falfiteiten en
en misleidingen,
misleidineen,
inzonderheid der
ter zaake
geldmiddelen, door
door
inzonderheid
der Jeugd,
Jeugd, ter
zaake van geidmiddelen,
A.. Hemme
bedreven, enenveelal
veelal door
doorbet
hetNotarieele
Notarieelecharacter
charaCl:er van
van
Bemme bedreven,
A
0.
onaerftellnd, terwyl
terwyl ze
ze beiden
beiden zig
zi~ aan
aan onderfcheiden
onderfcheiden
Ch . Stutm
Stuten onderftetmd,
euveldaaden hebben fc4uldig
gemaakt, waar
Stuten, ge·
geeuveldaaden
fe~uldig gemaakt,
waar in
in Ch.
Ch . Stutm,
merItt zyn
zyncharacter
charaCl:erals
als Notaris,
Notaris. bovenal
bovenal ftrafwaardig
ftraf\vaardig is.
merkt
is, worden
worden
in deeze
deeze Sententien
Sententien aangeweezen,
aangeweezen, met
metaankondiginge
aankondigingeder
der gercgt
geregt..
in
lyke ftraffe
flratfe.. Berigten
Berigten van
vall die
die natuur
natuur kunnen
kunnenflrekken,
t1:rekken. Wet
nietflegts
Oegts
tyke
om fchurken
fehurken ofaf to
te fchrikken,
fchrikken, Illaar
het Gemeen
Gemeentote leeren
leeren
om
maar oak
ook om
om het
betet op zyne
zyne hoede
hoede to
te zyn
zyn;; daar
daar 't
't blykbaar
is, dat
beter
blykbaar is,
dat ze
ze gemeengemeenIyk in
in hunne
guiteflukken geflaagd
gef1aagd zyn,
zyn, door
door de
de onoplettendheid
onoplettendheid
lyk
hunne guitefukken
of
het roekloos
roekloo& vertrouwen
vertrouwen van
van die
met welken
welken zy
zy to
to'
of het
die seenen,
Semen, met
Bondcloen hidden.
hlttJden.
11"",,"
doen

Z
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Handleiding tot
tot de neztuurlyke
IJ,atuurlyke opvoeding,
opvoeding. of
of ROBINSON
ROBINSON cnUsoE,
CRUSOE.
Ilandleiding
gefchikt ten
ten dienjie
dienfle der 3eeugd
Jeugd.. Uit
Ditbet
hetHoovduitsch
Hoogduitschvertaald
vertaalll..
gefchikt
Te Amfterdam,
Aniflerdam, by
by A.
Mens Jz
Jz.. 178o
1780.. Behalven
Bchalven de
de Poorreden
l'oorrederr,
Te
A . Mens
3~.s9
bladz.. in
in ottavo
oElavo..
.59 blad,

Om
der Jeugd,
Jeugd, op
op cene
eeoe vermaaklyke
verm:laklyke wyze,
wyze,die
diegefchikt
ge[cbikt is,
is, om
m der
om
O
. invtoed
invloed op
op het
het seder
teder verftand
verftand en
ell gevoetlg
gevoeJig hart
hart tore hebben,
hebben,
boezemen,diedieto tegelyk
ge!yk
ver11:andbefchaabetchaaiundigheden inin tote boezemen,
kundigheden
bethetverftand
ven, en
en bet
bet hart
bart verbeteren
verbeteren,, is
is dit
dit Gefchrift
vet\'aardigd.. T.:r
Gefchrift vert>aardigd
T .-r
ven,
dit oogmerk
bedient dedeAutheur
Alltheurzig
zigeenigermiate
eenigermaace
bereikinge van dit
bereikinge
oogmerk bedient
van de
de bekende
bekendeverdichte
verdic~te Gefchiedenis
Gefcl1iedenis van
van Robinfon
RobinJon Crisfoe
CrftJoe;; doch
doch
van
met zeer
zeer groote verand'eringen,
veranderingen, waardoor
hy de
de Gefchiedenis
Gefchiedenis van
van
met
waardoor by
den jongen
jongen Robinfon
RobinJon beter tot
doet dienen
dienen.. Fiy
(iy ververtot zyn
zyn oogmerk
oogmerk doer
den
deelt,
ten deezen
deezen einde,
einde, de
do Gefchiedenis
Gefchiedenis in
in drie
drie Tydperken,
Tydperken,
deelt, ten
welken zyn
zyn Robinfon
RobinJol1 op
zyn Eiland
Eiland doorbrengt
doorbrengt..
op zyn
welken
eerftetydpcrk,
tydperk, zegt
zegtby,
by, moest
moesthy
hy geheel
geheel en
en fleen,
:tlleen, enen
" In bet
het eerfte
„
zonder dede gereedfchappett,
gereedfchappelt, die
die men in Europa
Europa heeft,
heeft, zich
zich enket
enket
zonder
aan den eel
met zyn
zyn veritand
\'erftand en
zyne handen
handen redden
redden,, our
0111 aan
eenen
kant
met
en zyne
.en kant
te toaneD,
hoe bezwaarlyk
bezwaarlyk de
de alleen
aileen leevende
mensch zich
zich helpen
helpen
to
toonen, hoe
leevende mensch
llan den anderen kant
kant to
te doen
doen zien,
zien, hoe
hoeveel
veel een
eenert
ernftig
kan;; en can
:flig
kan
uitwerken,, tot vcr
beoverleg en
overleg
en aanhoudende
aanhoudende poogingell
poogingen kunnell
kunnen uitwerken
verbetering van
toeftand.. iInn hot
het tweede, geef
geef ikikhem
hem een
een makmaktering
van oozen
onzen toeftand
ker, om
omtotetoonen,
toonen,datdataireeds
aheedsdedeenkele
enkelegezelligheid
gezelligheid den
dentoetoefl:and van
van den
denmensch
menschgrootelyks
grootelyks verbeteren
verlJeteren kan
kana. Ten
Tenlaatfte
laalfte doe
iand
doe
ik, in
in bet
het derde
derde tydperk,
tydperk, een
een fchip,
fchip, dat
dat ui't
uit Europa
op
ik,
Europa komt,
komt, op
voorzien met
met gereedfchapzyne kust
kust vergaan,
bern daardoor
d:lardoor to
re voorzien
gereedfchapzyne
vergaan, om
om hem
eA de meeste
mceste dingen,
dingen. die
die tot
tot bet
het leven
dat
pen, en
]even noodig zyn;
zyn ; op
op dat
pen,
daardoor ten
ten duidelykfte
duidelykfte moge
groote waardy
waardy van
van ao'
aD"
daardoor
moge blyken,
blyken, de groote
veel dingen,
dingen, welken
weI ken wy
wy gewoon
gewoon zyn
zyn gering
gering to
te achten,
nchten, om
dat
om dat
"'y
die nooit
nouit gemist
gemist hebben."
wy die
hebben ."
wythans
thans onder
onder harden
handenhebben,
hebben,bepaalt
hepaalt zig
zig
Het gedeelte,
gedeelte, dat
dat wy
Hot
tot
het eerfte
eerfte tydperk
tydperk;; het
een Vader
Vaderdes
desHuisgezins,
Huisgezins, in
in
tot bet
hot welk
welk een
ten gemeenzaam
gefprek met
met Kinderen,
Kinderen, in
in tegenwoordigheid
tegenwoordigbeid van
van
een
gemeenzaam gefprek
Vrienden, oot'VOllwt.
ontvouwt. Hot
zyne Egtgenoote
Egtgenoote en
twee goede
~oede. Vrienden.
Het gegezyne
en twee
1jJrek
f'prek isisindiervoege
indiervoege ingerigt,
ingerigt, dat
dat bet
bet niet
niet flegts
flegtseen
een gefchiedkullgefchiedkunmet nataurkunnatullrkundig verhaal
verhaal uitleYl:le,
uitlevete, maar
maar needs
Reeds doorvlogten
doorvlogten zy, met
daar de omflandigheomllandighedige
dige aanmerkingen
aanmerkingen en zedelyke bedenkingen,
hedenkingen, daar
den der gefchiedenisfe,
gefchiedenisfe, enendede wendingen
wendingen der gefprekken,
gefprekken, eene
ongedW'ongen
aanleiding toe
toe geeven
geeven.. Over
Over't'tgeheel
geheelisis de
de vatbaarvatbaarongedwongen aanleiding
heid
der Kinderen
Kind.eren bier
hier zeer
zeer wel
weI in
in agt
agt genomen;
alles zo
beid der
genomen ; en
en alles
zo
Jeu~d leevendig
leevendig houde
houde:: des
gefchikt,.
gefehikt,,dat
dathet
bet de
de aandagt
aandagt der
der Jeugd
des
Kinderen,
zig
KKinderen, die
die tot
totjaaren
jaarenvan
vanonderfcheid
onderfcheidbeginncil
beginnen~etokamen,
komen, zig
il
het doorbladeren
doorbladeren van
van dit
dit Stukje
Stukje leerzaam
leerzaam kllnnen
vermaaken i;
ti bet
kunnen vermaaken
terwyI
'er tevens
terwyl ze 'er
tevens door
door opgeleid
opgeleid worden
worden tOt
toteen
een deugdzaarnen
deugdzaamen
wandel.
- Bu:iten
Buiten dit
kan
ditnut,
nut,ten
ten aanzien
aanziender
der KlIlderen,
Kinderen, kan
wandel .
deeze
ditisisook
ookeen
eenbedoelde
bedoelde van
van den
den Authellr,
Autheur ,
deeze fchryfwyze,
fchryfwyze , en dit
ftrekken,
of Beftier,lers
Beftierders
irrrekken,omom aan
aan nieuw
nieuw beginnende
beginnende Pedagoogen, of
een voorbeeld
voorbeetd to
te geeven,
zy. zelfs
zetfs by
by manier
van
Killderen, een
van Kinderen,
geeven , hoe zy,
van
uitfpanning, der
eene aanminnige
aal1minnige mani~,
beilzaavan uitfpanning,
der ]cugd,
Jeugd, op
op cene
manier, beilzailme
inprenton.
mae ondenigtingen
ondertigtingen kunnen
ktmnen inprentcn.
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LETTER-OEFENING·EN.
LE
TTER-0EFENINGEN,
Dl Charafterkunde
Charaeterkunde van
van den
den Bybel,
Bybel, door
door A.
It. H
H.. i'IEMEINIEMEIDe
JER, Leeraar
Leeraar der
derWysbegeerte
Wysbegeerteen enderder
fraazjeLetteren
Letterenopop
fraaije
JER,
Hooge School
Schfol to
te Halle
Halle.. Uit het Hoogduitsch
Hoogduitsch vertaald
vertaald..
de Hooge
Deels, Tweede
Tweede Stuk
Stzek.. Te Amfleldam
Amjleldanz by
by].
Tweede Deels,
J. Doll.
Doll .
Behalven de
d~ Bladwyzers,
Bladwyzers,304
30+bladz,
bladz. inin gr
gr.. ocfavo.
oCtavo.
Behalven
dit gedeelte
gedeelte liomen
ons weder
wederverfcheiden
verfcheiden characters
charaCi:ers
konnen ons
nn dit
tot
tot
het voorgevallen
en in
in de
dagen der
der Regteren
Regteren..
bet
voorgevallen onder
onder lorua,
Jofua, en
de dagen
ontvouwtdezelven,
dezelven,even
evenals
alsdedevoorivoori.
De Heer
Heer Niemeijer ontvouwt
De
gen, met
met ene
Eneoordeelkundige
oordeelkundige oplettenheid,
oplettenheid, die
die aen
a€n deze
deze
gen,
gene byzonderheien
byzollderhe1en,, nopens
nopens veler
vekr bedryven
bedryven aengeteaengeteen gene
en
kend, niet
niet weinig
weinig lichts
lichts byzet,
kend,
byzet, voor
voor zo
zo veel
veel Ene
ene naellW...
naeuw •
kcurige befchouwing
befchouwingvan
vanbet
hetchara&ermatjga
charaCtermatigtlbet
hetgefchiedgefchiedkeurige
nu, bybyuitftekendheid,,
uitfiekendheid, met
Imndige opheldert
opheldert.. Daer
Daerdit
dir nu,
kundige
met
tot ene
ene Natie,
Narie, ten
tenrechten
rechtenverftande
ver1l:~nde van
van derzelver
derzelver
opzicht tot
opzicht
wy, by
by deze gelegenheid
zullen wy,
ill
Historic,
te {tarfe
fta4e komt,
komt , zullen
gelegenheid ,, in
Historic , to
fiede van
op byzondere
byzonderecharac`lers,
characters, fben
flede
van op
ftaentetob1lven,
blyven, den
den LeLezer
het geen
geen ons
011S bier
hier onder
Dog gebragt
gebragt
zer mededeelen,
mededeelen, bet
onder tt oog
word, wegens
word,
wegens dedealgemene
algemenegeteldheid
ge1l:fddheid
't IsraeIitifche
vanvan
't Isrgelitifche
de dagen
dagen der
der Regteren,
Regteren" die
die men,
men,inin't't lezen
lezen van
Volk, in
in de
Yolk,
van
dat
gedetlte hunner
hunner Gefchiedenisfe,
Gefchiedenisfe, behoort
behoortgade
gadetoteflaen
l1aen..
dat gedeelte
Daar is,
onze Autheur,
Autheur, misfchien
is, zegt
zegt onze
misfchien niet
niet een
"„ Daar
66n boek
boek
Testament, 't
't geen
geen hem,
hem,die
diegewoon
gewoon
aUes
in
in 't
't Oude
Oude Testament,
isisalles
naal'
veele zwaal'igheden
vermeetffaf te
tomeeten,
meeten, zo
zo veeee
zwaarigheden vernaar eenen meetfraf
Hetis
is eeeeoorzaakt,
als h8t
oorzaakt, als
bet gefchiedboek
gefchiedboek del'
der Rechteren.
Rechteren . Met
ne
verzaameling van
van gebeurtenisfen
gebeurtenisfen,, waarander
byna niet
niet
ne verzaameling
waaronder byna
een
eon is,
is, welke
welke nict
met van
van deeze
deeze of
of geene
geene zyde
zyde befchouwd.,
befchouwd,
aanf1:ootelyk
zyn
die gewoon
is
aanflcootelyk
zynmoet
moet voor
voor eenen
eenen Leezer,
Leezer, die
gewoon is
nan
eene christelyke
aan eerie
christelykedenkwyze
denkwyze en
en befchaafde
befchaafde volksgewoonvolksgewoonBy hem
hemdiedieditditniet
nietondervindt,
ondervindt,is~s zekerlyk
zekerlyk ddnert
eenen
ten.
ten . By
in 't
't gevan
deeze drie
drie gronden
gronden de
de oorzaak
oorzaak:: of
van deeze
o f hy
by denkt
denkt in
getvel
en
dir
is
weI
het
geval
by
den
heel
niets
by
het
leezen,
heel niets by bet leezen, en dit is
het geval by dent
grootf1:en
elke twyfeling
twyfeIing,, elke
grootflen hoop;
hoop ; of
of hy
by onderdrukt elke
elke
menzich
zich by
byelk
elk arider
aI1der boek,
behalven
zwaarigheid,
welke men
zwaarigheid, welke
boek, behalven
den
uit vrees,
alte veel
veel
den Bybel,
Bybel, zoude
zoude vel'oorlooven!>
veroorlooven,uit
vrees, dat
dat men
men ake
III.
D
Vf1j"
I II. DEEL.
DEEL .ALG.
ALG.LETT.
LETT . NQ•
N O . .2.
2,
D
YrY4
voor, betrekkelyk
betrekkelyk tot
tot de
de gefchiedenis
gefchiedenis van
II voor,
van Mores,
Mofes ,
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gebruiken : of men
vryheid mogt gebruiken:
befchouw: bet
het bock
boek urt
uk
men befchouwt
het waare oogpunt
het
oogpunt,, waarvan
waaNan ik
ik aanftonds
aanf1:onds nader
nader fpreeken
fpreekell
zal, en ontduikt
die wyze
den meesten
meesten aanftoot
aanf1:oot..
ontduikt op die
wyze den
Willen wy
"„ "Villen
wyrecht
recht oordeelen
oordeelen over
overdit
dit gefch-iedboek,
gefehiedboek, dan
omfl;mdigheden en
moeten
rnoeten hier,
hier, geloof
geloof ik,
ik, de
de byzondere
byzondere omflandigheden
de toeftand
toef1:and des
die daaden
dan-den gefchied
gefchied zyn,
in
des volks,
yolks, waarby
waarby die
zyn, in
hoogen grand
graad in
eenen hoogen
in aanmerking
aanmerking genomen
genomen worden.
worden . Men
moet
weinig bet
het yolk
volk geduurende
geduurende zulk
Inoet terug
terug denken,
denken , hoe weinig
c.cne
e_ene lange
langereis
reisbybymogelykheid
mogelykheidheeft
heeftkunnel1
kuimengevonud
gevormd worworden;
hoe zeer
zeer bet
het hart
hart door
door de
de geduurige
geduurige oorlogen
ot)rlogen,, door
den ; hoe
Canaan, is
de inderdaad
wreede verovering
veroveringvan
vanbet
hetland
land Canadn,
inderdaad wreede
is ververhard
deugd en
hebben in
en eer
eel' alleen
alleen beftaarr
befiaan hebben
in',
hard geworden
geworden;; dat deugd
arm, onvertzaagdheid
onvertzaagdheid tegen
tegen den vyand
de kracht
kracht van den
den arm,
der verdrukten.
verdrukten . Zolang
dit eene
eene itipte
fiipte gegeen uitroeijing
uitroeijing del'
Zolang dit
hoorzaamheidl
jegens de
de bevelen van
van God
God was,
was,die
die als
als de
hoorzaamheill jegens
hoogfte Opgerheer
OPNJerheerbet
hetrecht
recht heeft
heeft,, om
over bet
het leven
Ieven der
del'
hoogfie
om over
menfchen to
over de
de zedelykheid
zedelykheid niets
niets
mentChen
te gebieden
gebieden,, kkin
an men
men over
zeggen;
zy handelden
handeldcn werklyk volgens
volgens hunnen
zeggen ; want zy
pligt.. Maar
Maar zodra
zodra de
de baatzucht
baatzucht zich
zich met
met hunne
hunne bedrybedrypligt
yen
paarde;; zodra zy
zy,, naar
naar maate
mindel'
ven paarde
innate zy
zy meer
meer of minder
nut van
van hunne
nut
hunne vyanden
vyanden konden
konden hebben
hebben,, dezelven ververof verdelgden,
vcI'dc1gdel1, en
en hen
hennununiet
niet meer
meer als
als vyanden
fchoonden
fehoonden of
vyanden
God,
verfioorders van
van den
den reinen
reinen godsgodsvan den
den waaren
waarenGod,
van
alsalsverftoorders
dienst, als
ongehoorde gruweldaaden
gruwelclaadentot
tot
dienst,
als volken,
volken, die
die door
door ongehoorde
de ftraffe
fuaffe ryp
maarflechts
11echt8 als
als hunne
byrypgeworden
geworden waren,
waren, maar
hunne byzondere vyanden
aanmerktell, wierd hun
vyanden aanmerkteu,
hun gedrag ondeugend.
ondeugend .
'er veel
veeI verwarring
verwarring in
in die
die gefchiedenis
gefchiedenis geraakt,
geraakt,
Misfchen
Misfchen isis 'er
dewyl men
mendit
ditonderfcheid,
onderfeheid, bet
het welk
welkinin den
den hoogflen
hoogflen zin
zin
dewyl
is,, niet
niet heeft
charattermaatig is
characermaatig
heeft opgemerkt.
opgemerkt . Het komt
komt my
my
voar, dat
dat bier
hier hetzelfde
hetzelfde geval
geval plants
plaats heeft,
heeft, gelyk by cen
cen
voor,
voor de
de belangens
belangens van
van't't vaderlaud
vaderlalld en
en van
van
heir, 't
't welle
welk voor
zynen Monarch
Monarch de
de vyanden
vyandenmoet
moetbeoorlogen
beoorlogen.. Niemandt
vindt daann
daarYn bybyden
dentegenwoordigen,
tegenwoordigen,zekerlyk
zekerlykzeer
zeeronvolonvolf1:aat des
des menfchelyken
menfehelykengeflachts,
gellaehts, iets
:tll:aakten,ftaat
Wakten,
iets onreehtonrechtvaardigs.. Maar
Maar wanneer
wanneerdit
dit zelfde
zelfde heir
heir zich
zynen
zich van
van zynen
vaardigs
zyn eigen
eigen
leid$man
omf1aat,, rooft en plondert
plondert,, waarby
waarby bet
het zyn
leidsman ontflaat
fpaart wanneer
voordeel vindt, en fpaart
wanneer het
bet door
door gefchenken
gefchenken om..
omgekocht
gekocht wordt,
wordt ~ wanneer
wanneerbet
hetniet
niet meer
meer voor
voor bet
het vaderland,
vaderland ,
- noemelt
noemen
maar voor
voor zone
zynebyzonaere
byzonaerebelangen
belangenftrydt
firydt maar
wydit
dlt dan
dan niet
niet in
in den
den hoogilen
11Oog1l:en grand
graad onedelnmoedig?
oncdelmoedig?
wy
„'" Zodanig
gelegen met
met de lsraelieten
oZodanig is 't
't gelegen
lsraelieten.. Zo
Zolang
lang,`f.'10Iua leeft,
leeft, zo lang
lang misfchien
misfchien ook
oaknog
nogbet
hetgrootfte
gmotfie gedeelte
gedeeltc:
fua
rlesyolks
yolksbeftaat
bef1:aat uit
uit dezulken,
dezulken,die
die mede
medeooggetuigen
ooggetuigengege&s
zyn der
del: daaden
daaden van
van dien
dien waardigen
waardigen opvolger
opvolger van
van
weest zyn
Jehovah de
God , dien
men aanMeJes,, blyft
bl)1ft Jeho'vah
de eenige
e-enige Gad,
dien men
aan~
Mojfts
bidt.
bidt.

CHARACTERKUNDE VAN
CHARACTEIUtUNDE
VAN DEN
DEN BYfEE
BynEt..
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bidt (*).
wanneerdeezen,
deezen, om
aminin de
de taal
taal des
(*) . Maar
War wanneer
des ByBy
varlers verzaarneld
verzaam-elrl zyn,
te fpreeken
fpreeken,, tot
bels to
tot hunne
hunne vaders
zyn , komt
'er
ander geflacht
geflacht op,
niet
ier een
een ander
op , het
bet welk
welk 'lehol'ah
,';ehovah vergeet, nie;t
wcrken,, die
die hy
besten van
meer denkt
nicer
denkt aan
aan de
de werken
by 'ten
ten besten
van hunne
hunne
heeft, en
en wegzinkt
wegzinktininden
dendienst
dienst der
del' afgoafgovaders gedaan
gedaan heeft,
zyn,inin den
den dienst
dlenst
den
den del'
der volken
volken die
die door
door hen
hen overwonnen
overwonnen zyn,
AstarotlJ..
was't't Diet
niet ,')
van Baal
Bail en Astarotli
Hoe .nutuurlyk
.natuurlyk was
dat deezen
deezen de
de overhand
overhand vcrkreegen,
vcrkreegen, dat
dat zy
zy een
een yolk,
volk, 't
't
wclk eerst
eerst federt
feden een'
een' korten
korten tyd
tyd in
in het
't welk
welk
bet land
land was,
was , 't
welk
'r welk
zieh zelfs
zelfs door
huwelyk.en ill
zich veilig
veilig oordeelde,
zich
onrdeelde, 't
welk zich
door huwelyk~en
in
welkill
in
de naauwfte
naauwneverbintenisfen
verbintenisfen met
methenhen
ingelaaten,'t'twelk
de
ingelaaten,
de bedwelming
van wellust
wellust en overvloed
de
bedwelming van
overvloed zieh
zichenenzyncn
zynenGod
God
vergeeten
had, de
de voordeelen
voordeclen,, welke
welke zy
zy misfchien
misfchien behaald
behaald
vergeeten had,
hadden,
zeer gemakkeiyk
gemakkel}k uit
uit de
zouden wringen!
wringen!
hadden, zeer
de handcll
handed zouden
Hoe
natuuJilyk was
was 't,
't, dat zy,
Israel
Hoe natuurlyk
zy, de zwakke
zwakke zyde van Israel
l{cnnende,
elke gelegenheid
gelegenheid zouden
omhe1zen,, om
zich
kennende, elke
zouden omhelzen
om zich
'Wederom
ontdoenvan
vaneeneenjuk,
juk,'t'twellk
welk hen
hen nu
nu reeds
reeds to
te
wederom toteontdoen
was geworden
geworden.. Wanneex
WanneeJ:ikikdeeze
deeze omflandigheden
omfl:andigheden
zwaar was
narUUf ryk
opgeef, dan
danfpreck
fpreck ik
lk daardoor
daardoorbet
het vervel'''
als geheel naruur
yk opgeef,
't boek
boek der
del' Rechteren
Reehteren Diet
niet tegen
tegen,, bet
het welk
gehaal
van 't
haal van
welk getuigt, dat
misnoegen
van God
de oorzaak
geweest is,
IS,
tuigt,
dathetbet
misnoegen
van God
de oorzaakt
geweest
Israel onder de
de hand
hand van
van zyne
zyne vyanden
vyanden gebragt
g.ebragt was,
dat Israel
was r
dewyl het
'her 7ebovah
jehovah verlaaten
(t).. Bet
Het is
is niet
dewyl
verlaaten had
had (t)
Diet goed,
goed,
dat wy
gewoon zyn
zyn God
Godalleenlyk,d
alleenlyk. d:i~totezien,
zien, waar
waareene
eene
dat
wy gewoon
niet in
in
buitengewoonegebeurtenis
gebeurtenisgefchiedt,
gefchiedt,even
evenalsof
alsorbyhyDiet
buitengewoone
de allernatuurlykfle
allernatuurlykfie gevallen,
als in de
de
gevallen, zo
zo weI
wel als
de zeldzaamfien,
zeldzaamflen,
medewerkte
zyn Yolk
yolk van de vyanden
vyanden on
Bylaat
laat toe dat zyn
on-,
medewerkte.. Hy
derdrukt wordt,
words, omomdat
datbet
hetzyne
zyl1ehulp
hulpDiet
niet waardig
waardigis
is..
"ER
is dan
dan de tlaat
inwoonercn
„
.ex hlwedanig
edanig is
ilaat der
der nieuwe
nieuwe inwoonerei2
ven
tyde der Rechteren?
Rechteren ? Omtrent
von (anaan
(anaan ten tycle
Omtrent deeze
deeze:: Men
Men
vergeet
de weldaaden van Jehovah;
7ehovah ; zyne
vergeet de
zyne wet
wet wordt
wordt 6f
6f in
in
~t gche.el
6f zeer
't
gehe.el niet,
Diet , 6f
zeer onvolmaakt
onvolmaaktwaargenomen;
waargenomen ; het volk
yolk
zyne nieuwe
nieuwevryheid
vryheidenenmisbruikt
misbruiktdezelve
dezeIve;; de
ondervindt zyne
afgodifche volken
geduld,, en
en aangemerkt
aangemerkt als
als afafafgodifche
volken w.orden
warden geduld
lsrael's magt
magt;; men
leert hunne
hangelingen van Israel's
men leert
hunne levenswy..
ievenswy .
men leert
leen hmme
ondeugden;; zy
zy word
worden
on~erfchiHig
ze, men
hunne ondeugden
en onverfchillig
1>m...
om»
(*)
Recht. II
(*) Recht.
II:: 77.
zal 'er
'er immets
bovennatuurJyke ingeeving
ingeeving door
door
(t) Men
Men zal
immets geene
geene bovennatuurlyke
wi1len verilaan,
verl1:aan \ wanneer.
hy vootbeeld,
VOOI beeld, Reclrt
Recht.. ill
HI 12.
widen
wanneer, by
12 . gezegd
'tvordt,
God den
den Koning der Moabieten
Moabieten Eglan
'Wordt, datdatGod
Eglon gefterkt
g~ft"kt heeft.
beeft.
derhalven blyft
blyft oak
Wil 1n
ill
1,II nn derhalven
ook de
de verklaaring
verklaaringvan
van die
diefpreekwyte
fpreekwpe wet
andere
andere gevallen
geval1<m vry
vry..
Da
D.a

m
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omtrent de
de afgodery,
afgodery, dewyl
dewylzyzydiediedagelyks
dage1ykszien,
zien, en
en het
bet
zinlyke,
voor de booze
neigingen des harten,
harten,.
zinlyke, het
bet vleyende voor
booze neigingen
;t
op...
't welk
welk daarby
daarby plaats
plaatsheeft,
heeft,dedemindere
minderedwang,
dwang, met opzicht tot
tot de bevreediging van
van den
den lust rot
tot zondigen.
zondigen . werkt
eindelyk
zelfs eene doorflaande
doorfiaande neiging
neiging tot
eindelyk zelfs
tot den
den afgoden..
afgodendienst.
Hettdne
eenegeflacht
geflachtverleidt
verleidt het
dienst. Het
bet ander;
ander ; welhaast
welhaast zyn
zyn
aIle
die tevootevooallede
de bosfchen
bosfchen del'
der afgoden
afgoden vol
vol van
van zodanigen,
zodanigen, die
ren
waren;; httwelyken
huwelyken
ren aanbidders
aanbiddersvan
van den
den waaren
waaren God
God waxen
vermengendedeNatien,
Naden,enenmaaken
maakcn't'tdies
dies to
te moeijelyker, om
vermengen
om
zich
netten to
te trekken
trekken..
zich weder6m
wederom- uit
uit deeze onzichtbaare netten
Hoe verregaande
'Yerregaande bet
het verval
verval der zeden
omtrel1t dien
dien tyd
tyd gegeHoe
zeden omtrent
is, kan
kan men
menwel
weIniet
nietmet
meteene
eene volmaakte
volmaakte zekerheid
zekerheid
weest is,
bepaalen;; het
echter zeer
zeer waarichynelyk
waarlchynelyk,, dat
<h1.t
bepaalen
bet fchynt
fchynt my
my echter
men
dien tyd
tydreeds
reeds gewoon
gewoonwas
wasaanaan
fcbrikkelyldl:e
men inin dien
de de
fchrikkelykfte
buitenfpoorigheden,
de gefchiedenis
gefchiedenis by de
buitenfpoorigheden, welke
welke volgens de
feesten
gepieegd wierden.
Zy hebben nog
feesten deezer
deezer afgoden gepleegd
wierden . Zy
het Character
Character van
van de
deonbefchaafdfte
onbefchaafdfie ontmenschte
ontmenschte tyden
tyden..
bet
Is
van Abrrharn
Abraham in dien
Is dit
ditzo,
zo, dan
dan waren
waren de nakomc1ingen
nakomclingen van
dien
tyd reeds
reeds de
de fnoodfte
fnoodfie booswigten;
booswigten ; zy
zy offerdeB
offerden hunne
hunne zoozelven hadden
hadden ververnen op
op aan
aan zodanige
zodanige goden
goden , die
die zy zelven
dicht;; zy
verbrandden hunne
hunne dochters
dochters (*), en gaven
gaven zich
zich
dicht
zy verbrandden
over aan de
de onnatuurlykfte
onnahmrlykfie zonden
zanden van
vanwellust,
wellust, ter
ter eere
eere
Op die
die wyze
wyzeverliest
verliest bet
het yolk
yolk alle
aIle zyne
van dezelven
dezelven (f) . Op
van
zyne
fterkte., geeft
in de hannden
haMden
fterkte,
geeftdede eene
eene kracht
kracht na
na de andere in
wandelt in
in eene
cene gedachtenlooze
der vyanden,
vyanden, wandelt
gedachtenlooze bedwelming.,
bedwelming,
en ziet
ziet zich eindelyk eensklaps weder
in de
dezwaarfte
Z\vaarfteflaverilaveren
weder in
:ny.
vVallneer dan eindelyk
eindelyk bet
het juk
juk alte
alte zwaar
kony. `'Vanneer
zwaar drukt, komendedeafvalligen
afvalligen weder
wedet tot
tot inkeer,
inkeer, zy
zy ondervinden
ondervinden het,
het,
men
wiens
raepen tot hem,
dien hunhun-%viens imlp
ttulpzy
zy moeten
moeten dcrvcn,
derven, roepen
hem, dien
ne vaders
vadets zo
zo dikwerf
dikwerf als
~ls den
den genadigen
genadigen.,, btwinhartigen
b<trtnhartigen,,
ne
goedertierellen gevondell
en worden
worden Weder
wedergered
gered..
goedertierenen
gevonden h:tdden,
hadden, en
Maarininhoe
hoeverre
vcrrezal
zaIons
onsdit
ditalles
alles naar de waare
waare itandIlandMaar
het boek
boek der
der Rechtererr
Rechtererr moet
moet bebeplaats Ieidell,
plaats
leiden, uit
uit welke
welke bet
fchouwd worden?
worden'?lklkzoude
zoudedenken,
denken,ininmeet'
meerdarn
dan ddnen
eenen
fchouwd
opzichte
plaats ,, verkdaart
opzichte!! In de
de eerfie
eerfle plaats
verldaart de
de groote
groote ruuwheid
ruuwheid
en onbefchaafdheid, waarin
waarYn bet
het yolk
ons
en
volk is
is weggezonken,
weggezonken, ons
ook
oak de
de ruuwheid
nmwheid der
der zeden,
zeden? welke
welke wy
wyinindit
dit boek
bock ontontmoeten . Zoude
moeten.
Zoudebet
hetniet
niet onnatuurlyk
onnatuurlyk zyn,
zyn,zoude
zoudebet
hetniet
niet
aanloopen
aIle historifche
historifche waarfchynelykheid,,
waarfchynelykheid,. wanwanaanloopen tegen
regenalle
cer
ner

ct).

(*) Jer
Jer.. XIX.
S. Hoofdfr.
35- 22' Kon
Kon.. XVII,
16.
XIX, 5.
Hoofdft. XXXII,
XXXII, gg.
XVII, i6.
I
lion
.
24
(t)
1
Kon.
XIV,
24·
HoofdJ1:.
XV,
I2.
Hoofd11:.
XXII.
.
Hoofdfi
.
XV,
I2
.
(t)
Hoofdf. XXII,
XXIU, 71.. HoC.
14..
s~ K.on.
Kon . XXIII,
Hof. IV,
IV, i4
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nfler
tyd, gelyk
gelykdie
dieisis , welke wy
zo even
even bebeFreerwy
wy in eenen
eenen tyd,
wy zo
fchreeven
zeer groote edcIe
en ook
oak diergediergefchreeven hebben.,
hebben , zeer
edcle mannen
mannen en
iyke
ontdekten;; wal1nee,r
'er inin zulk
zulk een'
een~ tyd
tyd een
cen
lyke daaden ontdekten
wanneer 'er
zuivere
heerschte?? Ve,rvoJgens,
is de geVervolgens , wat is
zuivere godsdienst heerschte
heele
of de
de eigenlyke
eigenlykeverdienf'e
verdienfte van
van deeze
deezc zozobeele bedoeling, of
genaamde
Rechters? Geene
Geeneandere,
andere,dan
dandat
datzyzydoor
doorhelhelgenaamde Rechters?
dendaaden
uitmunten,, en even daarom
daar6m de
de toevlucht
toevlucht des
des
dendaaden uitmunten
valles
zu1len worden,
het well,
welk zy lucht gemaakt
hebben..
yolks ztlllen
worden, bet
gemaakt hebben
En
daartoe behoort
behoort doch
doehzekerlyk
zekerlyk niet,
niet., dat
dat zy
zy allen
allen nood.
En daartoe
noodof>rechte .,, gemoeddyke
mocsten ,.,
zaaklyk oprechte
gemoedclyke menfchen zyn moesten
<He
Voorts., is
the dellgd
deugd en
en godsdienst
godsdienstbeminden.
bemmden . hoorts,
is 't
't ligt
ligt te
to bebegrypen.,, in zulk
z,utk. een toeftand
toef1:a.l1d.,, waar
in bet
het yolk
volk zich
zich bebegrypen
waar in
vond.,
wanneer inzonderheid
lI1zondcrheld zekere
zekere zonden,
zon-den., voornaanievoornaamcvond, wanneer
onderdrukking van
vanden
denonfchuldigcn,,
onfchllidigen., en
en een
een bloebloelyk de onderdrukking
<iige
zulk eene dagelykfche
dagelykfche gewoonte
dige wreedheid.,
wreedheid, zalk
gewoonte gewordcn
geworden
:zyn.,
by oils,
011S., God
zy gedankt,
gedankt., zeldzaam,
zeldznam., en,
en., dedeals zy
zy by
God zy
zyn , als
wyl
zy zeldzaam
zeldzaam zyn ,., verfocilyk
Eindelyk.,, kan men
wyl zy
verfocilykwor.den.
worden . Eindelyk
men
nit
van zulk
zulk eene
eene woeste
woeste onkunde
onkunde geene
geene volkovolkonit de
de tyden van
men zekere
verwachten. Geene
men
zekere gefchiedenis
gefc'hiedenis verwachten.
Geene volkomerl
'Volkome'l1 zekeukere, zeg
maar
zeg ik,
ik., doch
doeh daarom
daaromisis zy
zy nog
noggeen
geenverdichtfel,
verdichtfel., maar
,,weI
,vet e~ne
Gene gefchiedenis
gefchiedenis gekleed
gekleed naar
naar den
den fmaak
fmaak dier
dier eeuwe.,
eeuwe ,
uitgcdoscht
veele volksmeeningen
volksmeeningen.,, misfchien
misfchis;:n ook
oak in
in
uitgedoscht met
met veele
liedereh van
dien tyd bezongeh;
dus vergroot
vergroot in
in de
d~
liederen
van lien
bezongen ; en dus
."
boeken der
det helden
heIden ingelascht
ingelascht.~'
boeken

Leerred£1le'flover
DverdedeBergpred
Bergpreaicatie
vanjiJESUS
CHRISTUS, door
dour
Leerredenen
catie van
sus crrISTUS,
J.j. s,
s. VERNEDE,
leven Bedienaar
Goddelyken
VERNEDE , in leven
Bedienaar ,des
des Goddelyken
Woords, in
in de
de TfTaljc'he
U Amfierdam.
Uit het
het
IVoords,
Gemeente, to
Amflerdttm . Uit
t111alfche Gemeente.,
}rans~h vertadld,
'Vertaald, door
door 1J.. G. THIN
THIN VAN
VAN KEULEN,
KEULEN.. Eer
Eerfte
.Frans-h
e
Deel.. Te
Te Amfierdam
J. Allart 1.780,
1780.. ,Bebalven
BehaJvcn ret
'het
Deel
Imflerdam by J.
Voorwerk 429
429 bbladz.
gr.. oaavo.
Voorzrerk
ladz . in gr
oEtavo .
ellands Bergpredicatie
I-Ieil'll11ds
Bergpredicatie,, een
een ~vigtig
gewigtig onderwerp
onderwerp ,~
~~ alsaisbehelzende
hehelzendeher
hethoofdzacklyke
hoofdzacklykeder
derEuangelifche
Euangelifche
Zedenlecre,, in
in verfchciden
verfchddeu byzemdcrheden
ontvouwd.,
Zedenieere
byzondcrheden ontvouwd
,
word ons
onsimin.deze
dezeLeerredenen
Leerredenenmet
metene
enejuiste
juiste oordeelkunde
oordeelkunde
word
verklaerd , en met
tachtinge
verklaerd.,
met ene
enenadruklyke
nadruklykeernst
ernstter
ter beberraehtinge
aengedrongen. Dit
Dit cerfe
cerfteDeci
Declgaet
gaetover
overdedezestien
zestieneerfte
eerne
aengedrongen,
verzen des
'Vcrzel1
des yyEden
vyfG.e.n Hoofdfluks
Hoofdf1:uks van
van 't't Euangelie
Euangeiie van Mattheus;; en beheist
bendst zodanig
zodanig ene
euebehandeling
behandelingvan
vandededaer
daerinin
theus
voorgeftelde leeringen,
leeringen, dat lezers
lezersvan
van een
een goeden
goeden zedekunzedeklln~
fmaek., die
en manlymanlydiewenfchen
wenfchen dnt
dirtgezond
gezond Verftand
Verfcand en
digen .finaelc,
ke Godsvrtlcht
zich .lltoos
.~ltoos in
der Zedeleere
Zedeleere
lie
Godsvrucht zich
in 't'tontvouwen
ontvouwen der
~)
1110
gD j3
111O~"
"5
's
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inogten
vervcAg met
mogten verenigcn,
verenigcll, het
hct yerdere
yerdcre vervuIg
met verlangen
verlangen to
ttl
gemoet zullen
zullen zien.
zien. - -- Gemerkt
het omtrent
omtrent deze
deze BergBerg.
gemoet
Gemerkt bet
tot hoedanihoedani.
11redicatie weI
predicatie
wel byzonder
byzonder in aenmerking
aenmerking komt,
komt, tot
ge perfoonen
per[oonen dezelve
dezelve ingericht
ingericht zy,
heb1'enwy
wy't't niet
niet
zy, zo hebben
by den
den aenvang
aenvang van
van 't
't gewagen
deongeiChikt geoordeeld
geoordeeld,, by
ongefchikt
gewagen dezer Leerredenen,
L eerredenen, den Lezer
Lezer to
te melden,
melden, 't
't geen
geen de
de EcrEerzer
Vernede desaengaende
desaellgaende bybrengt
bybrengt..
waerde J7ernede
Naer uitwyzen
uitwyzenvan
van't 'tEuangelifche
EuangeIifcheverhael,
verhael, en
en den
denininNaer
houd der
der Predicatie,
Predicatie, kan men,
mcn,zynes
zyncsoor
oordeels,
bond
feels , niet
niet wel
wel
twyfelen,, of
of dezelve
dezelve is
is uitgefproken
uitgelproken,, ten aenhoore ener
ener
twyfelen
groote fchare,
aen welken
[chare, ali;n
welkcn jezus
Tezus door
doorzyne
zyneonderrichting
onderrichting
Maer 't is
is tevens,
tevens, gclyk
gelyk zyn
zyn EerwaerEerwaernuttig
zyn. Maer't
nuttig wilde
wilde zyn,
de vervolgt,
niet min
min duidelyk,
vervolgt, niet
duidclyk, dat
dat ze
ze byzonderlyk
bYlonderlyk tot
tot
gericht was;
was ; welken.,
welken,, volgens
volgens vers
2,
zyne Discipelen
Discipelen gericht
vers rI en
en 2.,
tot
hem gekomen
tot hem
gckomenwaren,
waren,enendie
diebyhyleerde
leerde.. Vraegt
men, wie
wie zyn
zyn deze
deze Discipelen?
Zynbet
hetbepaeldlyk
bepaeldlykalieen
alleen
men,
Discipelen ? Zyn
de
twaetf Apostels,
de twaelf
Apostcls, of zyn
zyn het
het de
de Leerlingell,
Leerlingen, de
de Aenhan·
Aenhanin 't
't algemeen?
J ezus, in
gers van
van Jezus,
algemeen ? zo doet ons de
de Eenvacrde
Eerwaerde
vooraf opmerken,
opmerken, hoe de naem
naem van
van Disc4elen,
Disci;ielen, in
in
Vernede vooraf
Schriften, gewoonlyk
gewoonlyk
laeille, in
in de
de
de Euangelifche
EuangeIifche Schriften,
in indedelaetfte,
uitgebreidfie betekenis
zie Marc.
genomen word.
word . Men
Men zie
Marc . II.
II. 18.
18,
uitgebreidfte
betekenis , genomen
IV. iI.. VI,
VI, 66,67.
Joh.
57. Job.
Joh. IV.
66,67_
Joh. IX.
IX . 27,28.
27,28, Matth.
Matth, XXVll.
XXVII, 57Hand.. XI.
En overeenkomIHg
overeenkomilig daer
daer mede
mede heeft
heeft men,
men,
en Hand
XI . 26.
26. En
oordeels, ook
hier onder
onder de benaming
benaming van
van Discipezynes oordeels,
ook hier
len, niet flechts
fiechts de twaelf
twaelf Apostelen
Apostelen to
te verftaen,
verfiaen, maer
maeralle
allc
de geaen,
die Jezus
Jeztls Christus volgden,
genen, die
volgeen, en door de uitmunuitmuntendheid zyner
onderwerken ingenomen
tendheid
zyner Lecre,
Lecre, en
enzyne
zyneWWonderwerken
ingenomen
'Waren. Zie hier
hier zyne
zyne verdere
verdere bewysreden.
bewysreden .
waren.
" 1
1.. Volgens bet
het gefchiedverhaal
gefchiedverhaal van
is de
„
van Mattheus,
Mattheus, is
Leerkeuze
dertwaalf
twa(tlfApostelen
Apostelenlaater
laater gefchied
ge[chied dan
deeze Leerkeuze der
dan deeze
rede;; zo dat
dat niets
niets hen
hen toen
toen van
van den
dengem
gemeene-n
hoop der
der
eenen hoop
rede
Discipelcn
weI,l dat men
hier teteDiscipeldn ond~trcheidde.
on&rfcheidde . Ik weet wel
men hier
gen inbrengt
inbrengt,, dat
d.lt Lucas
Lucasdeeze
deezegevallen
gevallcnin111eene
eeneverfchillenverfchillengen
de orde
orde plaatst
plaatst.. Maar
Maardeeze
deezeganfche
gan[chetegenwerpilig
tegenwerphlg is
is al
al·
dat"<ie
Leerrede in bet
leen gegrond
gegrond opopdie
dieftelling,
fieHing, cat
de Leerrede
bet VIde
Vide
Lucas vervat
vervat,, dezelfde
dczelfde is
is a1s
van
Hoofdftuk van
van Lucas
als deeze
deeze van
Hoofdfcuk
Mattheus;; eene ftelling,
fteHing., welke
welke zo
zo verre
verre van
van onwederfpreeonwederfpreeMattheus
zy,intcgendeel,
illtcgendee1,door
doorzeer
zeerfterke
fterkeredenen
redenenisis
kelyk is,
is., dat
dat zy,
kelyk
tot de
de
beftreden.. Veelerlei
Veelertei onderfcheid.,
betrekking tot
onderfcheid, met
met betrekkfng
beftreden
tyden., tot
tot de
de plaatzen,
plaatzen,tot
totdedeperfoonen,
perfooncn,tot
totdedezaalcen
zaaken,,
tyden,
tot de uitdrukkingen,
llitdrukkingen., to
te lang
lang om
gcetot
om bier
hier te
to verhaalen,
verhaalen, geeven
011S alle
aIle reden om
te denken,
dat de
de Redevoering,
Redev@cring, in
in
ven ons
om to
denken, dat
deeze
plaats yall
niet anders
andel'S was...,
dan eeeedeeze plaat.s
van Lucas
Lucas vermeld.,
vermeld, niet
was, dan
ne min
minuitvoerige
uitvoerige herhaaling
herhauling van
van die,
die, welke
welkeJefus
Jcfus Christus
Christus
ne
te
to

OVER
BER6'PREDIKATIl..
OVER D£
DE BERGPALDIKATIE

47
41
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to

vooren reeds
reeds had
had uitgefproken
uitgefpraken:: herhaalingen,
herhaalingen, waarvan
waarvan
verfcheide
en welke
welke aan
aan elk,
elk, die
die
verfcheide andere
andere voarbeelden
voorbeelden zyn,
zyn, en
.:locht
des Zaligmaakers
Zaligmaakers!),
zcht geeft
geeft op
op het
betoogmtrk
oogmerk van het ampt
ampt des
Hy bet
het zelve
zeive
en op
op de
de verfchillende
en
verfchillendeomf1:andigheden,
omflandigheden , waarin Hy
voor·
moest
waarneemen,natuurlyk
natuurlyk en onvermydelyk
moetenvoormoest waarneemen,
onvermydelyk moeten
komen.
Daarenboven ,
komen .
"„ 2.
Tweede bewys
bewys.. Al
Al ware
ware het,
het, dat
dat bier
hier maar
maar van
van
2 . Tweede
wierd, evenwel
evenwel zouzon·
eene
dezelfde Leerrede gewaagd
eene en dezelfde
gewaagd wierd,
de bet
het niet
niet minder
minder zeker
zeker zyn,
zyn, dat
dat deeze
deeze twaalven,
twaaiven, volvolgens
de toeftemming
toef1:emming van
Lucas,, en na
ua de
de aanmerking
aanmerking
gens de
van Lucas
van
TIL. 14.
maar alleen
aUeen gefleld
gefleld wa·
van Marcus, Marc.
Marc . III
14 . toen maar
waxen, om voortaan met JeJus
Jefus Christus
to zyn,
zyn, en nog
Christus te
nog niet
niet
tot Apostelen
Apostelen aangefteld
geen met
tat
aangefleld,, bet
het geen
niet gebeurde,
gebeurde, dan
dan
omtrent
een jaar
jaar daarna:
dat dus
dus de
de lesfen
Iesfen,, die
omtrent een
daarna : en dat
die hen
hen geduurende
dien tyd
tyd gegeeven
gegeeven wierden
wierden,
geen betrekking
betrekking
duurende then
, geen
hadden
, tot
welkers uitvoering
eeneulast
last,
tot walkers
uitv~ering zy
zy eerst
eerst nahadden opopeenen
derhand hunne
derhand
hunne onderrichting
onderrichting kreegen
kreegen..
;,
3. Derd.e
Derde bewys.
bewys . Door
~, 3.
Door een
eennaauwkeurig
naawwkeung onderzoek
onderzoek
de teksten,
waarin van
van de twaalven
van alle
aUe de
teksten, waarin
twaalven gefproken
gefproken
word,
word, heeft
heeft men
men opgemerkt,
Qpgemerkt, dat
dat overal,
overal, waar zy
zy DisDiscipelengenoemd
genoemd worden,
worden, zonder
van de ancipelen
zonder uitdrukkelyk
uitdrukkelyk van
'an·
dcren
deren onderfcheiden
onderfcheiden tetozyn,
zyn, het
bet zy
zy door
door den
den ramenhang.,
famenhang,
door hunne
hunne naamen,
naamen,bet
hetzyzydoor
doorbun
bungetal,
ge.tal, zy
zy
het
bet zy door
daar
oak aangezien
aangezien worden,
worden,niet
niet met
met betrekking
betrekking tot
tot hun
daar ook
hun
Apostelfchap, maar
maar in
in dedehoedanigheid
hoedanigheidvan
vanChristenerr
Christencll';;
Apostelfchap,
-en dat
dat ook
oak bier
hier door,
door, de
de vermaaningen,
vermaaningen,als
alsdan
danaan
aanhvtn
htll
en
gedaan, betrekkelyk
betrekkelyk zyn
zyntot
tot dedealgemeene
aigemeenepligten
pligtenvan,
van bet
bet
gedaan,
Christendom, enenniet
Christendom,
niettot
totdedebyzondere
byzondereverpligtingen
verpligtingenvani
vaR.
de Leeraars
Leeraars..
De geheele
"„ 4.
4- De
geheele floffe,
f1:offe, en de
de flyl
ftyi deczeE
Leerreden leIe.
deezer Leerreden
veren ons
ons een
een laatfle
laatHe bewys
Ope. - - Haar
Haar oogmerk
oogmerk (*)
(*)
veren
bewys op
dat zy
openbaar wierd
wierd.. Menvind
vind daarin
d~arin
vorderde, dat
zy openbaar
Men
g~en de
de minfle
minf1:e waarfcholJwing,
dat fommigen van
van haare
baare
geen
waarfchouwing, dat
roort, en andere
andere een
een tweede
tweede foort
roort van
van
deelen een
een eerfte
eerHe foort,
deelen
V.eele van
van haare
haare voorfchriften
vOOlfchriften
toehoorers betreffen.
betreffen.
toehoorers
Veele
ver("') Onze
Zalig!1llak~r,, naeinlyk,
nacmlyk t fprak
fprak ,t gelyk
gelyk de Eerwaerde
(*)
Onze Zaliganakcr,
Eerwaerde
P'ernede vroeger getoond
getQond heeft,,
bceft~ in
tot Toehoorders,
die
Vernede
in dezen tot
Toehoorders, die
vermoedden,
vermoedden, of
df wezenlyk
wezenfyk geloofden,
gcloofden, dat
dat bhyy de Christus
Christus was
was;;
tech
dnch die zich
zicb 'zeer
zeer valfche
valfche cienkbeelden
denkbeelden v:m
van den Medias
Mesfias vormden.
vormden .
En
's Heillands
En's
Heillands oogmerk
is, hunne
hunne denkbeelden
denkbeddenten
tenthen
dienop2zichte
otYzicht~
oogmerk is,
to
verbeteren ; en tevens
te verbeteren;
tevens hun
hun de ware geteldheden
gefteldheden bekend
bekend re
re wamlr
ken, die
die zy
zy moesten
moeSlen aenneaaen
aennemen,, o1n
om tot hun
hun Neil
bell in
ill hem
hemtoto gogoken,
ioo'len.
ioo
:yen.
D
D+4
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ongetwyffe1d aHc
zander uitzonuitzotloo
verpligten ongetwyffeld
alle de
de Christenen zonder
dering;
daar is
is niet
niet den,
cen, welke,
weI verftaan
verflaan zynde,
dering ; ja daar
welke, wel
zynde,
hen niet
niet alien
allen onder
onder verpligting
verpligting brengt
brengt..
De behe.
hen
De
weegredenen,
waar door
door dezelven
dezeIven worden
worden aangedrongen
aangedrongen,,
weerredenen , waar
zyn genomen
genomenuit
uitden
dentoefland
toefiand en
en het
het gemeen
gemeen belang
belang van
van
aUe dedemenfchcn.
Eindelyk, men
menziet
ziet daarin
daarin de
de ChrisChrisalle
menfchen . -- Eindelyk,
tenen vergeleken
vergeleken,, of overgefleld
overgefleld,, tegen
tegen de Jooden
Jooden,, de
Heidenen, of
of de
dt geveinsden,
geveinsden, maar
maar nergens
nergens zal
zal men
men de
Dienaaren van
vanhet
hetEuangelie
Euangelieininvergelyking
vergelykingofoftegenovertegenoverDienaaren
fielling
flellingmet
metdedebyzondere
byzondereLedell
Leden der
derKerk
Kerk vinden."
vmdeu ."

Agt
Leerredenen,handelende
handelendeover
over de
de Godheid
Godheidvan
vanChristus,
Christus,
Agt Leerredenen,
de Bekeering,
Bekeering, het
het Onderzoek
Onderzoekder
deTHeilige
HeiligeSchriften
Schriften en
en de
d,
de
Liefde tot
tot God,
door den beroemden
beroemden j.T.. HERVEY
HERVEY..
Uit het
God, door
Uit
Engelsch.. Te
Rotterdam by
by P.
Holfieyn 1780
1780.. BehalRehalEngelsch
Te Rotterdam
P . Holfleyn
yen het
oCtavo..
yen
bet Voorwerk
Voorwerk 128
128 bbladz.
ladz . iin
groot octavo
n groat
De
weg naar
naar het
het Koningryk
Koningryk der
deT Hemelen
Hemekn.. Leerreden
Leerreden door
door
De weg
J.
in zyne
zyne Kerk
Kerk in
in Westflraat
Westflraat tote
j . WESLEY
WESLEY uitgrifproken
uitgefproken in
Londm.
lIet Engelsch.
Te Rotterdam
Rotterdam by Bennet en
en
Londen . Uit bet
Engelsch . To
Hake
1180.. in
22 bladz.
in groot
groot otfaYD
octavo 22
bladz .
Hake 1780
hun die
die [maek
hebben in
in de bekende
bekende leerwyze,
Ieerwyze, en
hun
fmaek hebben
Voornianier
maniervan
van voorftelIen,
voorftellen , van de
de Eerwaerde
Eerwaerde Heren Hervey

ween Wesley,
Wesley, zullen
zullen deze Leerredenen zeer
weI gevallig
gevallig wezeer wel
en
zen;
ze in
in dien
dien trant,
trant, welke
hun byzonder
byzondereigen
eigen
gemerkt ze
welke hun
zen ; gemerkt
is,
opgefteld zyn.
De Eerwaerde
Eerwaerde Wesley bepaelt
hepaelt zich
is, wei
wel opgefteld
zyn . De
tot de
de Leer
Leer des
des Geloofs
Geloofs en
en der
der Bekeeringe,
Bekeeringe,als
als vruchtbaer
vruchtbaer
Heiligmaking en
entroostryke
troostryke verzekering der Godlyke
gein Helligmaking
Godlyke geteT zali
zaligheid.
de Eerwaerde
Eerwaerde Hervey
H~rvey fchikt
fchikt de
nade ter
nade
heid . En
En de
vier eerfte
eerfre Leerredenen
van ChrisChrisLeerredenen ten
ten betooge
betooge der
der Godheid
Godheid van
.
tus,
met
een
aendrang
van
dit
L~erfiuk
ter
betrachtinge.
met
een
aendrang
van
dit
Leerftuk
ter
betrachtinge
tus ,
In de daerop
tlaerop volgendc
den oorvolgendc Leerredcn
Leerreden ontvouwt
ontvouwt hy
by den
en den
den voortgang
voortgang der
der Bekeeringe
Bekeeringe.. Verder
Verdcr brengt
brengt
fprong en
hy
in de
de zesde
zesde zynen
zynen Toehoorderen
Toehoorderen voor
voor den
den geest
geest hunne
by in
hunne
verplichting om
de Schriften
Schriften te
aenwyverplichting
om de
to onderzoeken,
onderzoeken, met aenwyzinge van
~inge
van de
de voordeelen
voordeelen daer
daer aen
aen yerknocht,
yerknocht, en
en ene
ene ververmaningom
omdien
dienplicht
plicht ter
ter harte
EneindcTyk bebemaning
harte tetonemen.
nemen . Eneindelyk
helzen
de twee
tweelaetften
Iaetfien,
cne voorftelling
voorfrelling van
helzen de
, ene
van de
de middelcn,
middelen ,
ter
ter verkryginge
verkryginge der
der Liefde
Liefde tot
tot God:
God : van de kenmerken
~iier Liefde,
van de
de heweegredenen
heweegredenen,, welken
wclken ons mocBier
Liefde , en van
mocten
omnaer
naerdie
die Liefde
Liefdc tote ftacn
fracn..
ten noopcn,
noopcn , om
Het
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Her
ke enenvoortref
Het Godl
Godl)ke
voortreflyke
in de
door H.
yke in
de Natuur,
Natuur, door
x . SANDER.,
SANDER,
Ptofesjor inindedeIllustre
lllustre Schoole
Schoole to
te Karelsruhe
Karelsruhe,, enz
en~.. 1.
I.
Profesjr
Deels
Stuk . Uit
Deels Ifie
Ifie Stuk.
Uit her
het Hoogduitsch
Hoogduitsch vertaald,
vertaald, door
door jJ.. v.
v.
Az
l\i.
AZ..
Te Utrecht
Utrecht by
de \Ved.
J. v.
114.
Te
by de
Wed. J.
v. Sch0onhoven
Schoonhoven
1781
1781.. Behalven
Bebalven de
de Voorreden,
Voorreden, enz
enz.. 2.26
gffJfJt
226 blad'l..
b ladz . in
in grout
octavo..
octavo

Been minder
minder genoegen,
genoegen, dan
geen
dan wy,
wy,onlangq,
onlang&,dedeoverover..
M etetdenkingen
denkingen van den
den Hoogleeraer
Hoogleeraer Sander, over GodsGod$doorbladerden, heb-

Goedheid en
Wysheid in
in de
de Natuur,
Goedheid
en Wysheid
Natuur, doorbladerdeR, hebben wy
wynunu's'sMans
Mans
befpiegelingen van het
het Godlyke
en
befpiegelingen
Godlyke en
'Voortreflyke
voortreflykeinindedeNatuur
Natuur nagegaen.
nagegaen. GodsdienfHge
Godsdienftige NatuurNatuur
befchouwers zullen
zullen dit
ait Werk,
vVerk,even
evenals
hetvoorige,
voorige,alalbefehouwers
als het
leszins ieerzaem
vindan;; des
wy
geen
zwa..
leszins
leerzaem en
en tilpweklyk
opweklyk vinden
des wy
zwaa
righeid maken
't geen wy,
wy,ter
ter aenpryzinge
aenpryzinge van
van 't
'r
righeid
maken van 't
vroegere Gefchrift,
gezegd hebben
Gd:Clcrrift, gezegd
hebben(*),
(*),ook
ookopopditditlatere
latera
te brengen
brengen.. ~
~- In het
het thans
thans afgegeven
2.fgegeven gedeelte
gedeelt'C
over to
--vestigt
vestigthy
by onze
onze aendacht
aendacht op
op de
de Huishouding
Huishouding der Natum;
Natuur ;
en koude
koude Landen
Landen;; de
de warme en
de eenvoudigheid
eenvoudfgheid dar
der Na...
Na .
tuur,
derze1ver onophoudelyke
onophoudelyke werkzaemheid,
werkzaemheid,
tuur , benevens derzelver
ten laetften
laetfien op
de verwoestende
verwoestendekrachten
krachten enenroofdieroofdieen ten
op de
len in de Natuur.
Naruur. leder
Ieder dezer opgemelde
hoofdzakenleleren
opgemelde hoofdzaken
Gods
vert
een aental
aental van
van byzonderheden,
byzonderheden, die
die ons Gods
vert hem
hem een
vinger in de
de voortreflyke
voortreflyke fchikkingen der
del Natuur
Natuurals
~]szlchtzichtbaer vertoonen
vertoonen;; 't
ons de
de Hoogleeraer,
Hoogleefaer, met ene
cOO
't welk ons
oordeelkundige keuze
keuze uit
uit de menigte
menigte van
van voorwerpeti,
voorwerpell, die
die
zich
opdoen,, ten
nadruklykfie ontvouwt
zich a.en
aen hem
hem opdoen
ten nadruklykfte
ontvouwt ; om
ons,, door
door dedebefpiegeling
befpiegeling hier
hier vam,
van",opoptoteleiden
leidenter
tereereer·
ons
biedige
nenbiddinge van,
van, enenhartlyke
hardyke liefde,
HefUe, tot
tot den
Mabiedige aenbiddinge
den Maker en
en Beftierder
Befiieyder der Nattnire
Natuure.-- - Zo
Zo brengt
brengt by
hy ons,
ons,
.
by
voorbeeld,
eenvondigheid der
cne
der Natume,
Natuure, op ene
by voorbeeld
, de eenvoudigheid
trcffcnde wyze,
't oog.
oog .
treffende
wyze , onder 't
" De
De Natuur,
Nlltuur,zegt
zegthij,
hij, handelt
Rundelt overal
overa! ecnvoudig,
zen„
eenvoudig, zonhet minfte
minfie geruisch
geruisch,, zonder
zander prachtige
prachtige verkwisting
~erkwisting..
der bet
Godgebruikt
gebruikteen
eengering
geringmiddel,
middel,
leidtdaardoor
daardooralles,
alles,
God
en en
leidt
is, naar
naar zijne
zijne oogmerken.
enke1e gecingfchijnende
gocingfchijnende
wat is,
Een enkele
wat
oogmerken . Een
inrichting in
heeft zeer
zeer veele
veele voordeelige
voordeelige gevolgevolinrichting
in de
de waereld
waereld heeft
gen voor
voor 't't geheel
geheel.. De
wet der
der fpaarzaamheid
fpaarzaamheid heerscht
heerscht
De wet
gen
doer alle
aile de
rijk van
door
de gewesten
gewesten van
van het rijk
van God.
God . Overal
Overal groote bedoelingen,
bedoelingen, blijkbaare
blijkbaare otawentelingen,
0111wentelingen, onafzienbaare
onafzienbaara
reekreek
(") Zie
Zie Algem
Algem.. Paderl.
hi.. 248.
Paderl . LeftertJef.
Letteroef. II.
II. D.
D . bl
('r}
248D55
J)
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Be

jeekfen van verandcringen"
ffi.
reekfen
immerf llechrs
geringe o
~
veranderingen, en immer
echts geringe
lfandigheden , zwakke
zwal ke raderen
ftandigheden,
raderen", kleingeachte
kleingeachte Werktuigen
Werktuigen ~,
weinig
ftof, eerst
eerst alles
alles in bet
het duister,
duister, zonder
zonderfchijn
fchijn der
der
weinig ffof,
woraende
grooue", zonder
teken van
van bet
het volgendt
volgende gewigt.
wordende grootte
zonder teken
gewigt .
De Schepper
Schepper verkwist
verkwist geene
geene wonderen
wonderen!! Zijn hand
De
hand
nil en
door de
de t'faamgeflemde
t'faamgel1:emde
werkt
dikwijls ffil
werkt dikwijls
en ougemerkt,
ongemerkt, door
krachten
Zij verkwist
ook niets,
ttiets, alleen
aileen om
kraehten der
der Natuur.
Natuur . Zij
verkwist ook
om
haare
fchatten", haaren luister
luister te
haare fchatten
to vertoonen.
vertoonen . AAlles,
lles , wat
zij
bepaald."
zij voorthrengt"
voortbrengt, isisgoed
goed en
en tot
tot eenig
eenig oogmerk
oogmerk bepaald."
- - - Tel'
duidelyker voorffellinge
voodlellinge hier
Ter duidelyker
bier van
van ftaet
ffaetde
de HoogHoogkerner
heilzame gevolgen
gevolgenvan
vanbet
hetjuiste
juiste ffandflandleeraer ftil"
flil,op
op de
de heilzame
punt
der Zonne,
Zonne,met
metbetrekkinge
betrekkinge tot
tot OllZen
punt der
onzen Aerd- en
en WaWaterbol;
voordeelige uitwerkingen
Wind, bet
het
uitwerkingen van
van den Wind,
terbol ; de voordeelige
W
lItel ~ den
denBlikfem,
Blikfem,dedeAerdbevingen
Aerdbe vingenenenPlantgewasfen
Plantgewasfen;;
Water,
met aenwyzinge
aenwyzingehoe
hoeene
cneen endezelfde
dezelfdezaek
zaekdikwerf
dikwerfdient,
client,.
met
bevordering~ van
van vele
vele gewigtige
gewigtige oogynerken
oo~erken.. En
ter bevorderinge
En even
dit ,, vervolgt by
hy,, heeft
heeft ook
ook plaets
plaets in de regeering
regeering der
in handelt
handelt de
de Schepper
Schepper even
even zoo
zoo
Ookbier
hier in
Menfchen. „" Ook
lil5t en
Totalle
aIle groote
groote veranveran" kunstloos, ligt
,,
en onmerkbaar.
onmerkbaar . Tot
deringen , die
.enig-heid vordert
~, deringeIl;.,
dIe bet
het. plan
plan der
?er Voorzi
Voorzien.ishe~d
vordert ,~
„
,, tnaakt
,~
maalu ZIJ eerst kleine
klcme begmzels
bcrcu! zich
Zlch lange
lange to
tc
beginzels bexeid
!t, vooren den
den
weg,enenbereikt
bereikt in
in ~ verbol'gen
„
en weg,
verborgen haar
haar (;logong~, merk." - - Met
Metdedebefchouwinge
befchouwingebier
hiervan
vanvestigt
vestigt do
de
Hoogleeraer ook wel
weI inzonderheid
inzonclerheid het
Roogleeraer
bet oog"
oog, op de eenvoucenvoudigheid der Natuur
Natuur inin de
menfchen waereld,
de regeering
regeering der l1lcnfchen
waereld ~
digheid
door hehoeften
hehoeften en bezigheden
bezigheden;; waeromtrent by
hy ons
ons verv-erfcheiden leerzame
leerzame aenmerkingen
fcheiden
aenmerkingen mededeelt,
mededeelt, nit
uit welken
welken W'J
wy
nog bet
het een
een en
en ander zuBen
nog
zullen overnemen.
overnemen .
;,
Op bet
hetnagaen
nagaenvan
vande de
verfchillelldevoortbrengzels
voortbrengzeIs ,•
,, Op
verfchillende
deze en
en gene
gene Landen
Landenuitleveren
uitleveren,
waeruit ene
ene onderlinj
onderlin..
die deze
, waeruit
gemeenfchap., en
en wederzydfche
wederzydfchehandel,
handel, van
van vele
vele Volkege gemeenfchap,
met elkander
elkander ontffaet,
ontftaet, gevoelt
zich gedrongen
gedrongen.,,
ren met
gevoelt men
men zich
het
met
den Hoogleeraer
Hoogleeraeruit
nit to
te roepen
roepen:: Hoe
Hoewonder
wonderhangt
hangthers
met den
menschtyke leven
leven to
te zamen!
menschlyke
zamen !
verder, plechtig,
langzaam is
flil", zegt hij
hij verder"
plechtig" langzaam
is
"„ Groot
Groot enenfiil
de febrede
fchrede der
Het geringffe
geringfie gemak
gemakontifaat
ontilaat langlangder Naruur.
Natuur. Het
~amerhand, en
en gaat
gaat door
door veele
veele handen,
(*) en
en is
is een niennien,zamerhand,
harden, (*)
we

I

(*) Tot
een voorbeeld
voorbeeldbier
hier van
vandiene
dieneeene
eeoelaatere
la3tere opnerking
opmerkiog
Tot een
den Autheur
Autbeur.. "„ Het Papier
Papicr zegt
zegt hij,
hij. dat
dat tegemvoordig
tegemvQordig zoo
van den
zoo
goedkoop
goedkoo{> is,
is., onderhoud
onderhoud veele
veele menfchen
mernCfltm.. Hoe
Hoeveef
vee'arbeids
arbeids gew
ge..
rchiedt 'er
en Hennip
Hennipflechts
flechts gefponnen
gefponnen kiinnen
kunnen wor.
fchiedt
'er niet eer Plas en
wor .
den!! De
De Elzas
Elzol koopt
koopt dikwijls
dil~wijls zijll
het MarkgraafMarkgraafden
zi jnHennipzaild
Hennipzaad in bet
fchap

OVER.
OVER DE
DE NATUUR.
NATUUR .

It

we
bandter
ter onderhoudinge
onderhoudinge van
van dedeverbindtenis
verbindtenis der
we band
der menschmenSchlijke nlaatfchappije
lijke
mllat[chappije.. In
Ill de
de fljne
fijnemengeling
mengelingvan
van goed
goed en
kwaad,
die wij
wij doorgaands
doorgaandsinindede Natuur
Natuurvinden,
vinden,fig,
Ugt een
een
kwaad, die
del'
heeft, om
bet
der ~rootJ.1e
rrootfle kUllstwel'ken,
kunstwerken , die
die de
de Natuur heeft,
ow her
menlchelijk
door
menlchelijk gel1acht
gellachtbeiig
bezigtetohouden,
houden, en even
even daar
dam door
trapswijze to
te veradelen,
veradelen,gelijk
gelijkdedegrootfte
grootfterivieren
rivieren uit
uit kIdk1eine en
enonaanzienlijke
onaanzienlijk-e rivieren
rivieren ontfl
ontfraan,
door meerder
meerder
:aan , en door
toevloed aUengs
allengs breeder
breeder en
en dieper
dieperworden.
worden . De
De Natuur wi!
wil,~
aat
het eene
cene van
van bet
het andere
andere afhangt.
afhangt.
Hadden
dat bet
Fiadden wi)
wig
alIes
lediggang, de weD
us!:",.
alles zonder
zonder moeite,
moeite, ,zoo
zoo zoude
zoude de lediggang,
wellust-,
de ongevoeligheid,
ongevoeligheid, de wreedheid,
wl'eedheid, dedegierigheid,
gierigheid, en
en bet
bel:
g-antfche
gebroed der
der boosheden
b0Dshedende
de menschlijke
menschlijke maatfchapgantfehe gebroed
pij
eerst verwarl'en,
verwarren , en vervoh'ends
veNolo-ends geheel
geheel verwoesten,
verwoesten~
pij eerst
Evendeeze
deczewederzijdfche
wedel'zijdfchebehoeften
behoeftenvan
vanden
denKeizer
Keizerenendent'
den
Even
fiaaf
flaafmaaken
maaken eel'st
eerst ouze
ouze verbintenis
verbintenis vast
vasten
enduurzaam.
duurzaam . Daar
Daar
door
olltwaakenalle
alIe edeler
edeIer krachten
kra~hten;; de geest verzint
verzint kuttkundoor ontwaaken
ffen ; bekivaamhed:n,
bekivaamheden , die
die anders
anders eeuv,,?g
eeuwig gefluimerd
r hadfiell;
gcIluimer~ 'jhadd.en,
wordenontwiklteld,
ontwlkkeld, enende
de natuurli
natuurhjke
woestheldgaaI:
4en, worden
k woestheid~gaat
in gevalligheid
elk zonder
zonderarbbid
arbeidwiles
a11es t
gevalligheid over.
over. - - Geeft
Geeft elk

wat
W

fchap Hachberg
om dezelfde
lchap
Hachberg.. om
dezelfde reden, w
waarom·
NedeJfa:dft:he land
land...
aarom. ddee Nedetfaxifttte
tieUen,
koopIieden,van
vandedeLijflanders,
Lijflanders ,het
oVfrtollige lijnzaad
lieden , door
door kooplieden,
bet overtoilige
Hinzaaa
laaten
opkoopen . De
la'aten opkoopen.
Demist,
mist,die
diebet
het veld-gegeeven,
veldgegeeven, de
de vedvuidir
veehruldiP
ge arbeid,
atbcid, die
die d3araan
daaraan beA:eed
befleedwordt,
words, bet
bet inzamelen,
inzamelen, dW0gen
doegen,t
in 't
'r water
water weeken,
weeken.tottot(tat
datbet
hetovertoilige
overtoUigekieverige
kleverigeftof
A:(j)f verrot,
venot,
zicb van
van dededraaden
drHadenfcheidt,
fcbeidt, eneninin't't water
water overgaat
overgaat;; de
de werkzich
werk.
tuigen en arbeiders,
die de
de bosfen
bosfen kwetzeu
kwetzeu en
luigen
arbeiders, die
en breekea
breekc:n,
ma.
., .de
de urn,
lens,
die ze
ze flampen,
Jens. die
flampl:n. of
of de
de groote
groote (teen,
fleen, die ze
ze wrijft
wrij(t en zagt
mallkt, de
de hekel,
hekel,die
diededeoverblijfzels
overbJijfzels der
ikr grove
groveenenverharde
vemarde ve
ve,..
maakt,
zels, nevens
nevens dede kleine
kleine brosfe
brosfe draadien
draaden llftondert,
en de
de langere,
langere,
zels,
aftondert, en
fijnere vaste draaden
draaden fchikt
{chikt;; bet
de loog
lrog ',\ de
fijnere
bet fpinrad,
fpinrad, de
de haspcl,
haspel, de
bleik, de
de weefftoel,
weefflael, alles isisnoodig.
eer bet
het witte
witte linnen
linDen to
te
alles
noodig, eer
voorfchijn
komt . En
voorfcbijn komt.
gMtniet
niet dan,
dan, wanneer
wanneer dede lompen
lompentot
tot papier
pllpier
En pat
gemaakt zullen
zullen worden,
worden,als
als een
eennicuwe
nieuwefchepping
fcheppingHall,
llal1, ~all
gemaakt
wan wefko
Welke
weder
weder veele
veele menfchen deel
deel neemen
neemen,, en
en die
li\ie zelfs
zt:lfs het
bet menfcheu
menfchen
verftand
tot eere
eere ftrel,t
ftrekt?
Men zal
gemeen, wanneer
wanneer inen
~eril:and tot
~ Men
zal in
in 'r'tgemeen.
knen de
de
gefchiedenis
en l~ullaen
lcunftenbeftudeer-r,
beftudeert,wannecr
wanneer men
men
i!:efchiedenis der hatSdw+etken
haOl!we.J;ken en
flechts
bet allernuttigst
bbek , de
flechts het
allernutdgs[ bbek,
de Technologie
1~chn(Jlagi.e of
of de
de !(u1lstkunu
Kuastkunde
van
Van Prof. J.
J. BECKMANN
BECKMANN (*)
(*) ieest
leest,, onbetWlstbaar
wor·
onbetwistbaar overtuigd worden. dat
dat inill dedegemeenfte
gemeenfteeneniaagfte
laagi1:e bezigheden
bezighedendes
desmenfchelijketi
menfcheliikeh
den,
leVeDb; veel oefenend
oefenend verftand,
v;erftand, veel
ve~ gezond
gezondvernuft
vemuftvetborgen
vetbotgenisis."
levee
."

,,l' (CO)
•) Een
Een dergelijk
dergeIijk vrerk,
wt'rk, of
of:: Folkomen
Folkomen vemamteling
>vefflantleling van
vftt/ de
de llanufaktua.
Mallu!aktuu.
yen
jken van
ren en
en Fabr
Fabrjken
van den
den Beer
Beer 1J.. GG.. rtH.. VAN
VANJtisTI
J\lSTl ,, met
met eeit
eel1 Voo.creden
van
Voorreden van
dC~ZL'I1 zulfdcn
zulfd<:11 tiecr
Beer Prof.
Prof. B1EC1{MANN,
Bl1CI~MANN, in
in 22 deelen,
aeelen, ifnat
fillat eerstdsags,
eel'stdaaga, bij
bij do
do
deezen
Uitgeeverfche
deezes Werks,
komen, en
Uitgeeverfchc dcezes
We.ks, van
van de
de pens
P~I'S to
te ltomen,
en uita
uitgegeevcll
te worwor9'egeeven to
den
den.. De
DeVertaaler
Vertaaler:'
."
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hif noodig
noodig heeft,
~tt hij
heeft, zoo
zoo houdt
boudtalle
aile orde

01';
op ; de
de gtmeengemeen .
fchaplijkt1
beflaan niet
niet,, wij leeren
taalen ; de
fchaplijkG arbeiden
arbeiden beftaan
leeren geene
geene taalen
weetenfchappen
vool' ons
ons;; wij
weetenfcliappen hebben
hebben geen
geen fchoon
fchoon meer voor
worden
allen domme,
domme,luije
Juijefchepzelen,
fchepzelen, roovers,
roovers, cvier
wier groatworden alien
groot
fie
ite vel'dieI1st
verdierist Hghaamskra~t
lighaanlskragt isis;; en eindelijl{
eindelijkworden
worden wii
wij nag
nog
laager dan
dan de
de fterkfte
Iterkff:e dieren
clleren zelve
zelve.. VVij
W'ij zien
het in
In de
zien bet
mieren, bijen,
wespen, bevers,
mleren,
bijen, wespen,
bevers, konijnen,
konijnen, dat God
God in
in de
de
natum'
dikwijis verfcheiden kleine
matuur dikwiils
kleine krachten
krachten vereenigt,
vereenigt, waal'
waar
een
met toereikt.
toereikt. En
En even
even zoo
zoo moest
moest bet
het,, naar
een enkele met
her
oogmerkdes
desScheppers,
Scheppers,ininhet
hetmenfchelijk
menfchelijkleeleebet hooge
hooge oogmerk
.

ven zijn
ven
b" h '1'
d'Ie de mtvmmngen
..,.
der menfcch en m
.
„
Deefchijnheiligen
" znijn.r.
iC IJI1 el 1gen,, die
de uitvindingen der
menfchen in
rrbeiden en bezigheden
arbeiden
bezigheden bezugten
bezugten;; de bekrompen
zedekun..
bekrompen zedekun.(ligen,
waereld oneens
oneenszijn,
zijn,
c`1iien,enen alle
alledie,
die,die
diehet
bet met
met de waereld
- - maar
zekerals
ais dan
daneerst
eel'st,, wanneer
wanneerze
zezelve
zelve geen
geen groote
groote
maar zeker
roUe
het
laaken, dar
zoo
rolle meer
ineer fpeelen
fpeelen kunnel1;
kunnen ; bet laaken,
dat men
men zoo
veefe wijzen om
omdedezinnen
zil.:mentote voldoen,
voldoen,dedekleederen
kleederentotever=
vel'anderen, kostbaar
to maaken,
:mderen,
kostbaar huisraad
bmsraud te
maaken, verzonnen
verzonnenheeft
heeft::
zich altoos
het voorbeeld der
del' oude
oude waereld,
waereld, - altoos op
op bet
en zich
echter, in
in 't'tvoorbijgaan
voorbijgaangezegd,
gezegd, niet
niet recht
recht kClmen,
kennen,
die zij
zij echter,
beroepen,
beroepen"zouden
zaudenwaarlijk
waarlijkdedewaereld
waereldniet
nietverbeteren
verbeterefl:. het
bet
is ons
ons groot
groat geluk
gelukdat
datzij
zijniet
niet aan
aan't'troer
rocr zitten
zitten.. WerkWer1\:zaambeid
van 't
't genoegen,
h1:t zaad
zaat
iheid isis aIleen
alleendede bron
bron van
genoegen , en het
zaa4
alleenisis
eenvoudigmidde1
middd,..
der
- - zij
zij aileen
hetbeteenvoudig
tier volkomenheid:
volkomenheid : dar de
de Natuur
Natuurgebruikt,
gebruikt, om
omdedemenfchen
menfchenininorde
ordetete houhoudat
den,
en ze
ze tot
tot bun
hun geluk
gcluk rere leiden
Jeiden.. Men
Menneeme
neemefleehts
flechts
den, en
eenige deelen
deelen uit
uit de
de iijst
Hjst del'
derIwnflen
kunftenenenhandwel'ken
handwerken wag;
weg ;
zal daardoor
worden?? zal
za} daardaar ~
zal
daardoor het
bet kwaad
kwaad minder worden
door dedebuitenl'poorl$$eid
tHlitcnn)(l(tri~hdd to
te gelijk
gelijk teto ondergaan'?
Men zal
zaJ
door
ondergaan? Alen
veel meer
meerniruww'e
nieuwc gc1i
gdl:gl'nht'id
dieffial en
Iediggang
geeenheid tot diefllal
en ledi
ggang geeven.. Men
Menzal
zalopopandere
anderevoldoeningen
voldoeningender
derzinnelijke
zinnelijke lusten
lusten
ven
pein~ep;
-de afwisfelingen
wi ..
peinzen
; maar
maar die
afwisfelingen del'
der verbeeJding,
verbeelding, de
de wider boosheid
boosheid en
en der
der wellust
wellust zouden,
zouden,zowikikgeloogeloozingen der
n, den
den zedenleeraar,
zedenleeraal', ten
ten minfte
minflevan
vandeeze
deezezijde
zijdezeer
zeerononve,
verfehillig
in de
de Natuur
Natuur is
zf!lve goed
goed :
\Terfchillig zijn
zijn.. Alles in
is op
op zich
zich zelve
die reeds met
- - dit
dit is
is de dnidelijkc
duidcli.ikr leer
leer des bijbels,
bijbels, die
met
der rede te
to kampen
kampen had
en derglijke
d~r~lijkc niisgeboorten
misg.('b()~mel\ d€r
had;;
zulke en
en
kundigheden, daaren kunnen
kunnenwij,
wij, inin den
den voortgang
\'I~l)rtg:lIlg r,nzer
(,IlZer kundigheden,
drtarvan
zo zo
is bet
oozeotlze
pligt
de de
ftoffe
\Tan gebruik
gebruik maaken,
inaaken,
is het
pligt
ftoftererevervcrarbeiden.. Hoe
HDemeer
meerbezlgheden
bezlgbedell onder
onder de
'de menfchen
menfchen zijn
ZDI1,
arbeiden
,
des to
te meer
Induserie , de
de oefeuing
oefclling van
van den
den geest,
geese,
des
ineer wardt
words de
deIndustrie,
omveranderingen,
veranderingen,verferingen,
verfieringel1, verbeteringen
verbeeeringel1 aan
aan de waaom
waaTen toe
toe to
te brengen , verwekt
vervvekt;; en de
de oefeningen
oefenil1gen des
des vervcr·
ren
flands, bijzonder
bijzonder zull{cn,
die niet
niet blQot
zijn..
ffands,
zulken, die
bloot befchouwend
befchouwend zijn
zaI
zai
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~al
,tai men Jlogthans
raogthans niet
niet uit
uit de
de waereld
waereld willen verb:lnneu~
verbannen,
Zoude niet
Zoude
niet dedekunftenaar,
kunftenaar,die
dieeen
eenhorologie
horologie in
in een
een vingervingerzichtotevooren
voorendedekleinheid,
kleinheid, de
de
ring
te maaken,
ma-aken, enenzich
ring weet to
bekwaame
t'famenfrelling, de
de beste
beste fpaaring
fpaaring der ruimte
ruimte in
bekwaame t'famenftelling,
zijn
dui.dclijker, levendiger
levendigervoorf
voorfiellingen
zijn geest
geest ontworp,
ontworp, duidelijker,
ellingen
aan zijn
zijn aandagt kunnen
brengen, dan
dan een
een ambagtsambagts.
van God
God aan
kunnen brengen,
man, die
wa$en en
ploeg maakt.
maakt. 't Is tog
~an,
die flegts
llegts w~$en
~n ploeg
tog eenerlei
ziele,
waardoor wij
zlele., waardoor
WI) een Laokoon fcheppen,
fcheppen., en
en waarmede
waarmede
wij den Almachtigen
Almachtigen one
onteaandoeningen
aandoeningen betuigen
betuigell!! De me.
wij
mever.
nigte van
van leefwijzen
leefwijzen bevordert
des gelds,
gelds., vernigte
bevordert den omloop
omloop des
meerdert het
zitZh to
te voeden
voeden.,, zich voort
Vaort to
te
meerdert
het gemak
gemak ,., om
om zich
planten,
planten., een
een eigendoin
eigendomtote bezitten,
bezitten., --- geeft
geeft des
des te
to meer
meet
zekerheid
to minder
minder redenen
om den
denftaat
fiaat door
door bebezekerhcid.,, des tc
redenen.,, om
<lelen ten last
la3t te
des to
te meer
meer huwlijken,
huwlijken., des
desto
te
delen
to worden.,
worden, des
meer aankweeking
aankweeking van
van burgers
burgers.,, des
inwendige
meer
des te
to meet
meer inwendige
den Staat
Staat.. De
zwijnsborstels en
flerkte
flerkte en
en kr~cht
kracht aan den
De zwijnsborstels
en de
edelgef1:eenten
zijn geen
van beiden
beiden om
omniet
niet in
in de
edelgefteenten --- zijn
geen van
fchepping. Beiden
ze gebraikt
gebroikt worden.,
en.,, of
of'
Beiden moeten ze
worden, en
of verarbeid,
verarbeid., van
ruw of
ruw
van de
de eene
eene in
in de
de "andere
andere hand
hand over..
over
gaan.
De waereld
waereld was
wasgeen
geenftelfel,
f1:elfel., de
gaan . De
de huishouding
huishouding Gods
Gods
was nimmer
nimmerkunstloos
kunstloos en
en eenvoudig
eenvoudig.,, zijne
was
zijne handelwljze
handelwljze
onze natuur, onze
onze gemoedsneigingClJloedsneiginfiemde niet
niet meer
meer in
in met onze
ftemde
- wanneer
niet elk
elk dat,
dat., wat
wat hij
hij
waren verkwist,
verkwist., gen waren
wanneer niet
vindt., dat,
dat., waarheen
waarheen hem
hemzijne
zijneneiaing
I1ei~ing treat,
trekt., tot
tot een
eeIl
vindt,
bezi~heidmogt
mogt
vetklezerr."
De
voorwerp zijner
zijner bezigheid
voorwerp
verkieze,-r
."
De
Hoogleeraer breidt dit
vervolgens no~
nolt verder
verder uit,
uit,
Hoogleeraer
dit onderwerp
onderwerp vervolgens
metmeldinge
byzonderheden en
en , die
met meldingeveler
veler byzonderheden
en voorbeel
voorbeeIden.,
die ons
ons
duidelyk leeren,
leeren, "„ dat de bezigheid en
eet)
en werkzaamheid
werkzaamheid een
„
eerfteenenalgemeenfie
algemeenfteweldaaden
weldaadenvan
vanGod
God in
in de
de Men..
Men .
" der eerfie
„
de gantfche
gantfche huishouding
huishouding der
der Na..
Nais:: en dat de
" fchenwaereld
fchenwaereld is
."
"„ tour
tuur eenvoudig
eenvoudigenenligt
ligt zij
zij."

Medicinx,
Medicinre, Anatomix
AnatomireetetChirurgia±
Cbirurgi:e
in Academia
Academia Batava,
qureLeidx
Leidreest,
est.,Profesforis
Profesforis.. Tabu.l<-e
Batava., qux
Tabuko
Intestini Duodeni.
Intestini
Duodeni .

EDUARD! SANDIFOR-T,
SANDIFOR-T,
~DUARDI

En.. SANDIFORT
Plaaten van
'Vanden
den T'ivaalf-Tlingerigen
T1Vaa~f-Vingerige1l
ED
SANDIFORT ~c.
&C . &c.
&C . Plaaten

Darm.. Te
Te Leiden,
Lezden, by P.
P. vv.. d.
178 I..
Darm
d . Eyk
Eyk en D.
D. Vygh,
Vygh, 1781
5o
n 4to .• f.
50 bladz
bladz... iin
f. m.
m.

Hoogleeraar Sandifoet,
Sandifott., wiens
wiens verdienfte,
verdienfie., om
de bebe·
ee Hoogleeraar
om de
D
vordering der
en Heelkunde,
Heelkunde., over
over
vordering
der Ontleed-.,
Ontleed-, GeneesGenees-en
Ilekend zyn, velTast ons wt:derom met Vyf verfchillende

bekend zyn, verrast ons wederom met Vyf verfchillende
Af..
Af.

E. S!NDltORT
TAnUIJl.
P.
SANDI1'ORT TABUr
1E .
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v:m bet
het Duodenum,
die,uit
uit hoofde
hoofde van
van de
de
Afbeeldingen van
Duodenum, die,
naallwkcurighcid enenfraaiheid
fraaiheid der
dec Plaaten,
Plaaten, de
de goedkeuring
goedkcuring
naauwkeurigheid
van
des kundigen,
knndigen, en
en de
de aandacht
aandacht van
van hun,
hun,die
die zich
zich op
op
van des
kcnnis des
des Menschlyken
Menschlyken Lichaams
Lichaamstoeleggen,
toeleggen,verdieverdiede kennis
nen.
De I-Hoogleeraar
eerfte
Ioogleeraar geeft
geeft vaoraf,
vooraf, inin het cerfte
nen . - - -- De
JIoofddccl,
algemeene, maar
mam teffens
tcffens zeer
zeer bcknopte,
Iloofddccl, cane
cane algemeene,
Befchryving van her
het: ma:lkze1,
ligging, loop
maakzel, ligging,
loop en
en zamcnh:mg
zamenhang
Twaalt- Vingerigendarms met
met: de
de Mug,
Maag,enendedeverdcre
verdcrc
des Twaalf-Vitigcrigendarms
Ingewalldcll
van den
den Onderbuik.
Ollderbuik.
Ingewanden van
vind de
de Leezer
Leezcreen
een verflag
verOag van
van
In het
bet twecde
twecde Hoofddeel,
Hoofddeel, vind
QP,welke de Heer Sandiffrt
Sandifort de Aftekeningcl1
hceft
de wyze,
wyze, op,welke
Aftekeningen heeit
laaten vervaardigen.
vervaardigen .
De
verborgcn ligging
ligging van
het Duodenum
maakt
zeer
De verborgen
van bet
Duodenum maakt
hethetzees'
mocielyk,
omeene
eel1eduidelyke
duidclykeAftekening
Aftekcl1illgvan
vandeszclfs
deszclfs namocielyk, om
tuurlykc gcdaante,
met andere
andere deedcetuutlykc
gcdaante, ligging
liggingenen zamcnhang,
zamenhang, met
len, in
in I'laat
?laat te
dus heeft
heeft zyn
zynIloog~eleerde
Hoogg,elcerdc
to brcl1gen;
brengen ; en dus
maeite genomen,
vcrfchillendc Plaaten daar van
te
de moeite
genomen , vyf
vyf verfchillende
van to
laatcn
die, t'zamengenoomen,
t'zamengenoomcn, cen
cenvolledig
volledig
laaten vervaardi~cn,
vetvaardi&en, die,
~enkbccld
van dit
dlt g.edetlte
1enkbeeld van
ggdeeltedes
des menschlykcn
menschlyken Lichaams
Lichaams geeven..
ven

Handvesten.,
. Privilegien enz
em:.. der
der Stad
Stad Dordrecht,
Dordrecht, met
met OudOudHandvesten,'Privilegien
heidkundige
WALL,,
heidkundigeAanmerkingen
Aanmerkingen 1'an
van Mr.
Mr . PP.. H.
H . v.
V. D.
D . WALL.
Lid van
van den
den Oudraad
Oudraadder
derStad
StOodDordrecht,
nffrdrecht, enz
enz.. Zel'ende
Lid
Zevende
Aftkeling.. Te Dordrecht
Dordrecht by P. v.
v. J:~raam
In ±o.fo13raatn 1780.
1780. In
Afdeeling
blad'l..
lio.
ho , 281 bladz.
Beer en
noesten en
en opopen Mr.
Mr . van de
de Wall, in zyncn
zynen noesten
~e Beer
. leuendcn
levert ons, in
D
lettenden arbcid
arbeid voortvaarende,
voortvaarende , levcrt
in dcezc
deeze
de I3rieven,
Brievcn, zedert
zedert de afzweering
tier Graaflyke
Graafiyke
Afdeeling; de
Afdeeling,
afzweering der
e

van

OilS ~

Regeering,
tot het fluiten
Vrede.. Een
Regeering, tot
lluitenvan
vanden
denMunfierfche
Munfterfche hrede
aal1merkelyk
ty(tbefiek in
in onze
onze Vaderlandfche
Vaderlandfchc GefchiedenisGefchiedenisaanmerkelyk tydbeftek
fen,
1'en, dat
dat na~uurlyk
natuurlyk aanleiding
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kortelyk gemeld hebbende, 't geen toen ten deezen Mn~
zien, wegens Dordrecht, voorgevallen was, merkt daar..
omtrent weI byzonder aan, hoe uit het Bel1uit der Staaten ,
deswegens genomen, te zien is, dat het vergl'ooten en ver..
fierken van de Stad; met derze1ver toefiemming en bewil..
liging., gefchiedde; en vervolgt daarop indeezervoege.
" Dit Regt heeft de Hooge OverhClid, zoo onder de
Graaflijke, als Vrije, Staatsregecring, gemecnlijk nan zig
behoudcn. De Pl'efident VAN BYNKERSHOEK lieeft zulks
inet verfcheiden bewijzen gefiaafd. (I.). Dan de Heer PIE"
TER PAuLUS heeft, niet lang geleeden, met betrekking tot
den tijd del' Staatsregeering, het tegendeel beweerd; en zig
op verfcheiden voorbeelden beroepen, dat de Stedcn zig,
zander verlof der Staaten, zouden verfierkt hebben. (2.)
Dog, behoudends de hoogagting, voor zijne wci!rgalo\Vze
kundigheden, moeten wij hierin van Hem verfchilten. En,
daar het onderzoek van gcwigt is, ~ullen wi) de Voorbeel..
den, well\:en Hij te berde brenJSt, kortelijk beproeven.
,,In de eerfle plaats beroept hij zig op 't gebeurde te Amfierdam, in 't jaar 1519 , wanneer de Regeering dier Stad , naar
zijne meening, de Staaten weI verzogt., om, tot opmaaking
van de Fortificatien, Lijf- en Losrenten te rnoogen ligten ~
maar niet om haare Stad tc mOQgen verfierken. Dan, de ver..
~~n.ning van het eerfie verzoek fiuit het laatfte geenszins uit.
tiet Oettooi, d'lt de Graaf van Leicester, den eenentwin..
tigfien Maart van 't jaar 1586, aan de Stad verlcende , ten
einde de Erven, tot de voorgenomen Fortificatien en Vergrooting benoodigd, op waardeering van Schepenen, te
moogell aanvaarden en overneemen, zegt met zoo veele
woorden, dat de Regeering het oorbaar ell lluttig bevondell
had., de Stad te doen fortificeeren van den Haarlemmer~ tot
den Amfieldijk toe, volgende de ReJolutie van wijlen hooger
memorien, den Prince van Orangie (3). Dit Befluit nam
de Prins van -Oran)e, buiten twijfel, uit hoofde van de
BOGge Overheid, dIe hem was opget;ltaagen. Ver was het
derhalve daar van af, dat de Regeering van Amfteldam decze Verfierking, op haar eigen gezag, ter uitvoer bragt.
Trouwens het Oarooi van den agtfien Maart des jaars
1591, waaruit de Heer PAULUS een bewys ontleent, houdt
niet
" (I.) In zijne Quest. jur. Publ. L. IT. Cap. 14 et r'.
,. (z.) Yerkl. de,. Unie van Utrecht, Art. IV. § XIV-XX.
" C3) Handv. van .dmjlr:ldam, 1. D. hI. 4.
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niet aIleen in, een verzoek tot het overneemen der Erven ~
volgcnds waardeering van Schepenen ~ maar ook, am te
hcbben oarooi en ConJent, am de voorgenoomen Vergrooring verder te tnoogen uitJ1rekken; j aa, de Regeerders,
fpreekende van de Fortificatien, die hunne Voorzaaten,.
federd eenige jaaren, ondernomen hadden, zeggen met ZO()
vecle woorden, dat dezelven daar toe 'Veei arbeJJs, moe)ten
ende kosten aengewent lzebben met voorgaende Oftr0'J (4.).
Dc derde Uitlegging del' Stad, waarvan WAGENAAR gewa~
maakt (5.), el} die de Heel' PAULUS met fiilzwijgen Verbl)
gaat, gefchiedde insgelijks bij eene bezondere Vergunning
van de Staaten, gedagteekcnd den zevenden Augustus des
jaars 1609 (6.).
" In de tweede plaats, hewept zig de Heer 9AULUS op 't
gedrag del' Gorinchemmers in 't jaar 1596, welkcn hunne
Stad zonden verfterkt hebhen, zon.der bewilIiging van de
Stnaten. Dog, wanneer men de Registers der Hollandfche
Sta.1tsbeiluiten van dien tijd inziet, zal het eerlang blijken
dat die Verfrerking weI degelijk, met derzelver toefiemming en overleg, onderno'men wierd. Trouwens de Overeenkomfl:en, in de jaaren 1584, 1586 en 1587, tllsfchell
de Staaten en de Regeering van Gorinchem, hierover aangegaan, neemen, in dit opzigt, llHen twijfel weg (7.).
" Ten derden, ontleent de meergemelde Heer PAULUS
een bewijs uit de Vergrooting van Dordrecht, welke, il1
't jaar 1656, op bevel van den Magifiraat, zander Oarooi,.
gefchied is. Dan hier omtrent merken wij aan, dat deeze
Vergrooting l1egts heftond in het graaven van eene .nieuweHaaven, thands de Kalkhaaven geheeten, en geenzins i,n
eene Uitlegging, die te gelijk eene Verflerking of den Aanleg van nieuwe Vestingwerken inhield. En wat betreft de
Fortlficatien, welken, in 't jaar 1672, zonder verl~f vatl
de Staaten, gecincipieerd waren; toom niet het Betluit
van den Oudraad van den zes- entwintigfren 14nij (S.) , dat
de Regeering, tot het doen van eene Bezending am Prins,
Willem den III , befloot, ten eiude Hem te verzoeken ..
van,
')0

" (4') Nand. van .A1IIfleldam. bl. S,,·
.. (5.) llefcM. 'lIan A11Jfteldam. 1. D. bl. 45.46:.
" (6.) Rfmdv. van Amfleldam, bl. 6,"
~, (7·) VAN SOMERP.:N' Bifchr. van G6rinchem, hI.
" (8.) nALEN Befclrr. van Dordrecht, bI. f90:'
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gros der
del' Leezeren
Leezeren;; maar
maar oudheidkundioudhtlidkundifchryfwyze aan
aan't't gros
khryfwyze
ge onderzoekers
onderzoekers,, vermoedcn
Vi'!,.zouden
zoudeneerie
eeae gezetter
~z.etter
ge
vermoeden wy,
manier van
behandeling der
WMl!dcemanier
van behandeling
der Ouclheid>kunde
Oudlieidkunde hoog~
hooga waardeebet Stukje
Stulc,'e behelst
behelst ver·
verreno
hier van
van ook
oak zy,
zy..,.. het
ten . - - Wat
Wat bier
fcheiden
vcrmaak kan
ka11 nagaan
nagaan;;
fcheiden byzonderheden,
byzonderheden, die
die men
men met
met vcrmaak
we zullen
zullen de
de voornaamften
voornaamftenaanftippen
aanmppen..
we
of de
de zogenoemde
zogenoemdejacoba's
]ucoba'sKannetjes
Kannetjes onder
onder de
De vraag
vraag of
De
de
Lykbusfen der
der Ouden
Oudenbehooren,
behooren, en
en bet
het deswegens
deswegens voorvoorLykbusfen
om uit
gevallen,
van Has/elt
aanleiding, om
uit to
te
gevallen, geeft
geeft den
den Heel'
Heer van
Hasfelt aanleiding,
weiden , over
overdedevercischte
vercischteomzigtigheid
omzigtigheidinin't't beoordeelen
heoordeelen
weiden,
'Van egte
egte en
en voorgewende
voorgewende Stukken
Stukken der
der Oudheitl.
Voorts
van
Oudheid . Voorts
b~fchryving dier
dier Kannetjes;
geeft
eene befchryving
geeft hy
by eene
Kannetjes ; ,v;elken:,
welkeli, fchool1
fchoon
Diet
overouden oorfprong,
oorfprong, egter
egter al
al v66r
den tyd
tyd van
van
niet van
van overouden
v66r den
Vrourv
l'~ 2
Vrouw
ii.
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c. VV.. HASSELT
HASS~LT OVER
DE JACONA'S
JPiCOIJA'S KANNETJES
RANNETJES..
OVER DE
c.

gebruik zullen
zuIlen geweest
geweestzyn,
zyn,enenininIaater
laater
Vrouw jaroba
?aroba in gebruik
tyd den
van 'Jocoba's
Katmetjes verkreagen
tyd
den naam van
Yocoba's Kannetjes
verkreegen hebben...
hebben. .
Hymeldt
meldtons
onsverder,
verder, hoe
hoe dit
dit flag
Hag van
van Kannetjes
Kannetjes op
opverfcheiverfcheiHy
zy;; en
en hoe
den
den plaatzen gevonden
gevonden zy
hoe weinig
weinig ftaat
ftaatmen
men maaken
maaken
kan, op
opdedevertelling
venelling van
van eene
eene pottebakkery
pottebakkery van
van Vrouw
Vrouw
Jacoba
Nieuw Teylingen.
Teylingen. Men
heeft ze,
ze, volgens
volgens onon.7acoba op
op Nieuw
Men heeft
eenalgealgezen Autheur,
Autheur,aan
aantotemerkert,
merken,als
als Kannetjes
Kannetjesvan
vaneen
zen
vrocgcFe dagen
dagen;; mogelyk
minder of
of gegeween gebruik
gebruik in
in vroegere
meen
mogelyk minder
11eel
in
heel niet
niet in
in de
de dagen
dagen van
vanVrouw
Vrouw Jacoba;
Yacoba ; die dezelven
dezelven in
nein gebragt
in haare gastmaalen
gastmaalen;; vooral
trein
gebragt kan
kan hebben
hebben in
vooral wanwau11eer zy
zy Schatters
Schatters onthaalden, die
die gemeenlyk
gemeenlyk voor
voor een
een vrovroneer
lyken dronk
dro)1k waren
waren;; 't'twelk
en glazes
glazen
welk meermaals
meermaals !mnncn
kannen en
kostc, die
die men
menover
over't't hoofd
hoofdofofover
overtafel
tafel wierp
wierp.. Onze
koste,
Autheur voorts
voorts , in 't
aanmerking gegeAutheur
't voorbygaan,
voorbygaan , eene aanmerking
maakt
vreugde,dedeneiging
neigingvan
van't't yolk
volk tot
to~
maakt hebbende
hebbendeover
overdedevreugde,
dezelve, en
en 't
't gebruik dat
dat 'er
'erVrouwe
Vrouwe :Jacoba
acoba van maakte
maakte,,
Iaat zig daardoor
daardoor leiden
leiden tot
tot bet
het melden
melderihaarer
haarerlotgevallen,
lotgevallen,
Iaat
en der meewaarigheid
meewaarigheidwelke
welkezyzyver'diende
verdiende.. Na
Nadeeze-n
deezenuituiten
wedel'tot
totbet
het over
over 't
't hoofd
gooien der Kanflap keen
ftap
keert hy
by weder
hoofd gooier
Kanen de
de verfchillende
verfchillcnde reden
reden voor
voor dit
dit gebruik
gebmik;
't welk
• ; 't
netjes, en
welk
maal~envan
vanetlyke
etlyk~foorten
foortan van
van wywy..
hem verder
verdergewag
gewagdoet
doetmaaken
hem
nen diestyds
diestyds gebruikelyk,,
gebruikeIyk" en
enden,
den. prys
prys van
van pragtige
pragtige maaltymaaltynen
den in
in die
die dage
dagen.. Dit brengt
bYeng~ hem
frem opopbet
het bek€ude
bekendeFeestFeestden
banket van,
van· van
Bors(elen, en
deszclfs liefdesverklaaring
liefdesverklaaring;; 't't
banket
van Borsffelen,
en deszclfs
welk hem
hemvoorts
voortsflaan
fban doet
doet blyven
blyven,
op meer
meerfoortgelyke
foongelyke
welk
, op
gewoonten dier
dier Eeuwe.
OnzeAutheur,
Autheur,hicrop
hicropovergaanovergaanEeuwe . Ohze
de tot
, geeft
tot bet
het gebruik
gebruik der
del'Kannetjes
Kannetjes,
geeft ons
011Svooraf
voorafeeiug
eenig
berigt van
en
berigt
van etlyke
etlyke foorten
foortenvan
van Drinkvaten
Drinkvaten del'
der Onden,
Ouden, en
Qoet
wei inzonderheid
inzonderheid opmerken,
van
doet ons wel
opmerken, dat
dat zommigen
zommigen van
uittetodrinken
drinken,terwyl
, terwylmen
men Qnderen
anderen
'er..nit
dezelven
clezelven dienden
dienden om
om 'et
gebmikte
om'er
'eruit
uit to
te fchenken;
laatfl:e., zo
gebrnikte om
fchenken ; welk
welk laatlte,
zo hy
by oorge",
deelt, ook
het gewoone
gewoonegebruik
gebruikder
del'Jacoba's
Jacoba's Kannetjes
Kannetjes ge,
deelt,
ook bet
weestzal
verfiag kan men
afneemen, dat
dat
ditditvelflag
men afneemen,
weest-zal zyn.
zyn . -- UitVit
de Heer 'Van
HasJelt ons
ons hier
hier eene
eene groote
groote verfcheidenheid
verfcheidenheid
van Hasfelt
de hand
handgeeft
geeft;; die, daar wy
wyflegts
fiegti
van onderwerpen
onderwerpen aan
aan de
de voornaamfien
door
voornaamflen aanweezen,
aanweezen , nog vermeerderd wordt,
wordt, door
dietoevalligerwyze
toevalligerwyzeininopopeen aantal
aamal van
van byzonderheden
byzondcrheden,
, die
merking
In een
een en
en ander
ander geval
geval heldert
heldert zyn
merking komen.
komen . In
zyn Ed.
Ed .
deeze
Oudheid, met
met eene
eene nevensnevensdeeze en geene
geene Stukken
Stukken der Oudheid,
gaande verklaaring
veelerbenaamingen
benaamingen en fpreekwyzen
ga:ande
verklaaring veeler
fpreekwyzen daar
daar
toe betrekkelyk,
betrekkelyk, indiervoege
indiervoege op,
op, dat het
bet een
een nieuw
nieuw bewys
bewys
van zyne
zynevlytige
vlytige Oudheidkundige
Oudheidkundigenafpooring
nafpooringverleene
verleene;; en
van
deeze zyne
verzameling van
van opmerkingen
opmerkingentote nuttiger
nuttiger maakt.
deeze
zyne verzameling
maakt.
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metdedeaanflelling
aannellingvan
vani-loogleeraar,
Hoogleeraa:r, ter
ter
vereenkomflig met
Overeenkomfiig
behandclinge der
del' Oudheden, mitsgaders
behandelinge
mitsgaders der GefchieOudheden ,

Gefchie-

tlenisJen
zo als
als de
de laatflen
laatnen
denisfen onzes
onzes Vaderlands,
/'aderlands, inzonderheid
inzonderheid zo
opte maaken
zyu,, nit
of
Landsop to
maaken zyn
uit de
de Gude
oude Diplomata
Diplomata of LandsHoogleeraar Kluit zig
Schrijten,
Schriften, heeft
heeft de
de Hoogleeraar
zig g-efchikt,
gefchikt, om
om
CoUegie
gezet onderwys
ondcrwys to
te geeven
gceven.,,
Collegie te
to hOlldcn,
houden , of een
een gezet
het een
een Colleover
dit gewigtige
over dit
gewigtige ouderwerp.
onderwerp . By
Fly uoemt
noemt bet
Colle
git£m
Diplomatico - Historico - Politicum, als
als bedoelende eeee·
gium Diplomatico-Historico-Politicuni,
ne Staatkundige
ne
ontvouwing van
van bet
het oude
oude algemeene
algemeene Regt
Staatkundige ontvouwing
Regt
onzes Lands,
onzes
Lands, Gefchiedkundig
Gefchiedkundig iuitgev0crd
itgevoerd,,en
en opgehelderd,
opgehelderd,
- Scflrijten.. Ter ververjnzonderhcid uit
inzonderheid
nit onze
onze oude Lands
Lands -Schriften
-:1m de-r
klaaringe Btu
der natllure
natuure van
van dit
dit Collegie,
Collegie, met
met aanwyzin.
aanwyzinzaaken, die
die'er
waarge .del'
der zaaken,
'er in
in verhandeld,
verhandeld, en der orde,
orde, waarin ze nagegaan
worden,flrekt
ftrekt dit
Gefchrift, als
als
in
nagegaan zullen
zllllen worden,
dit Gefchrift,
zynde eene
eene voiedige
volledige fchets
fchets zyner
zyner beoogde
beoogdebehandelinge
behandelinge
onderwerp .
van dit
dit ol1derwerp.
By
manier van
van Voorwerk
Voorwerkflelt
ftelt de
de Hoogleeraar
Hoogieeraar ons
ons voor
voor
By manier
eene Inleidina,
Inleiding, ter
ter aanpryzinge
aanpryzinge der
del' beoefeningen
onzer ououbeoefeningen onzer
c,le
Lands-Schriften
- S-ehl'iften;; en
eene On
On...
0 Lands
en dceIt
deelt {)TIS
ons verder
verder mede
mede eene
derrigting,
nopens het
bet geena
geene men
tnen wegens
wegens deeze Stukken
derrigting, nopens
Stukken
gade tote flaan,
ilaan, zo
zo ten
tcnopzigte
opzigtevan
vanbet
hetuitwendige
uitwendigeals
ais
heeft Bade
het inwendige.
inwendige, - Hieraan
doet by
hy volgen
volgeneene
eene geregelde
gcregelde
Hieraan doet
doorloopende opgave
..an de
de byzonderheden
byzonderheden,, die
die in de
de
opgave van
welkefl.byhyzig
zigter
ter behandebehande@verweeging der
del' hoofdzaaken,
hoofdzaaken, welken
overweeging
Hnge voorgeneld
Enin
in deedeelinge
voorgefleldheeft,
heeft,ininaanmerking
aanmerking komen.
komen . En
opgave meldt
meldt by
hy ons
ons beknoptlyk,
beknoptlyk, wat
wat by
hy flellig
ftellig beze opgave
beweert, wat
wat by
hytwyfelagtig
twyfelagtig hondt,
en wat
wat by
hyals
als ongegrond
ongegrond
weert,
houdt, en
of valsch
valsch verwerpt
verwerpt:: J.llet
ecne korte
korte voordragt
voordragt van
van de
de bebemet eene
by,inin't'teene
eeneenen't'tandere
anderegeval
geval ,,
wysgmnden, waarop
waaropby,
wysgronden,
zyn gevoelen
gevoelen vestigt
vestigt.. - - De
De hoofdzaaken
hoofdzaaken,, die
zig
zyn
die hy
by zig
ter
behandelinge voorflelt,
zyn de wlgende:
uolgende : eerst vier van
t-cr bebandelinge
voornelt, zyn
van
eene
cene algemeener,
~lgemeener, en dan
dan nog
nog acht
acht van
van eene
eene bepaalder
bepa~lder
foort
foort..
De vier
vier eerflen
eernen zyn
zyn:: (i
(I.)
aloude flaat
fl:aat van
De
.) de aloude
van on8
ons GeGewest, onder
Romeinen ; (2
.) de
onder de Romeinen;
(2.)
de toefland
toenand en
en flaatkundiftaatkundi;gc gefleldheid
gefteldheid van
ten dage
dage van
van bet
het wyduitgewyduitgege
van Europa,
Europa , ten
ilhekte
gebied d~r
der Franken
fl:fekre gcbied
Franken;; (8
(3..))dc
.de toeftand
toefland en Staatkun,.
Staatkundi~
diLE 3oS
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dige
geO:eldheid ~n
onder dedeFranfehe
Franfche J~
dige gefteldheid
van 011S
ons Gewest
Gewest,~ onder
.Kn„
ningen,
(4.)
onder de Germaanen,
het Duit
Duit~.
niingen, en
en wyders
wyders (4
Germaanen, ofofhet
.) onder
fche
hiervan fpoort
ilJoort hy
na,, de
lot..~
fche Ryk.
Ryk . In
In de
de ol1tvollwinge
ontvouwinge hiervan
by na
de lot.,
gevallen del'
der Sraatkllndige
Staatkundige gefteldheid
van ons Gewest
Gewest gegevallen
gdl:eldheid van
geduurende then
dien tyd,
tyd,(binnen
(binne.nwelks
well~sverloop
verloopby hy
deeduurende
zigziginindeezcn bepaalt,)
bepaalt,) tot
tot op
op de
de dagen
dagen dat
dat bet
het een
een vry
vry en onafhanzen
onafhangelyk
gewordcn is
is.. ------- Het
Hetafhandelen
afhandelen
gelyk Gemeenebest geworden
hier
bier van
ran leidt
leidtden
denHoogleeraar
Hoogleeraar verdeI',
verder, tel'
ter-o11tvollwinge
ontvouwinge vall
van
het trapswyze
del' Lands..
bet
trapswyze toegenomen
toegenomen gezagvoerende Gebied
Gebied derLandsvorItcn
onderbet
het laatst
laatst aangedlliden
vorltcn in
in ons
ons Gewest,
Gewest, onder
aangeduiden TydTydaent vglgende
vQIgendc hoofdzaaken
hoofdzaakenter
tef
befrek;; waaromtl'cnt
nagdede atht
beflek
waaromtrent nog
Hierin
(I.)
overweeginge
overweeginge komen.
komen .
Hierin handelt
handelt zyn
zyn Ed.
Ed. (i
.)
van hunne
hunne Landsvorstlyke
LandsYorstlyke Opperhoogheid
Opperhoogheidinin't't algemeen,
algemeen,
van
en (2.)
hunne daaruit
daaruit voortvloeiende
voortvloeiende \Vetgcevende
(2 .) van hunne
Wetgeevende
in 't
't byzonder
byzonder.. Daarmede
Daarmede verknogt,by
vcrknogt hy (3.)
on·
magt in
magt
(3 .) cen
een onderzoek
na den
den oorfprong
oorfprang der
cier Magi
MugHl:raatsperfoonen,
del'
derzoek na
haatsperfoonen, ofofder
waardighedcn
vandezulken,
dezulken,die·diegefteld
gefkldzyn
zynomomdedebefliehefliewaardighedcn van
ring
te helpen
helpen handhaaven, met
met overweeging
overweeging
ring des
des Lands to
van
het regt
regt der
del' LandsLands - Vortlen
Vortren over
over dezelven
dezelvel1;; mitsgamitsgavan het
-del's
van hunne
hunne Regtspleegende
Regtspleegende magt,
magt, ais
als mede
tlers (4.)
(4 .) van
mede (5.)
(s.)
'Van
hunregt
regt tot
tot bet
het voeren
voerell van
van Oorlog
Oorlogenenbet
hetfluiten
fluiten van
van
van hun
Vrede, benevens
benevens bet
het aangaan van
Vrede,
van Verbonden;
Verbonden ; en (6.) hunDe magt
magt tot
tot bet
het verlcenen
verlcenen van Voorregten
Vool'regten.. Hierby
Hierby komt
ne
nag (7
(7.)
navor[ching van
van den
denoorfprong,
oorlprong,bethetregt
regt~en
en
nog
.) eene navorfching
't gczag
Staaten ODzes
geduurendedederegeeregec't
gezag der Staaten
onzes Lands,
Lands, geduurende
ring
dcezel' Lands
Lands-Vorften,
- Vorfl:en, enenlaatstlyk
laatstlyk (8
(8.)
ring deezer
.) het regt dier
VorRen tot
tot bet
het invoeren
invoeren enenafvorderen
afvorderenvan
vanbelastingen
belastingen of
of
Vorften
onderfl:andmiddelen.
onderf}andmiddelen .
Behalven dedenuttigheid
nuttigheidvan
vanditditGefchrift
Gefchl'iftals
.!lIs eene
eene foort
foort
Behalven
van Collegieb-oek,
Collegieboek, voor hun,
hun,die
diedes
desHooglceraars
Hooglcel'aarslesfen
lesfm
bywoonen,isis bet
het van
van een
eenalgemeenen
algemcenen dienst
dienst voor
voor hun,
bywoonen,
hun,
die
zig op
op de
de beoefening
beoefening van
van's~s Lands
Landsvroegere
vroegereGefchieGefchicdie zig
denisfen
toeleggen;; en lust
lust hebben,
hebben, om
omdedevcrfchillende
vcrfcbillcndc
denisfen toeleggen
denkbeeldcl1
Schryver~n, over
over de
de onOlldenkbeelden onzer Nederlandfche Schryveren,
c,e
St~atsgefleldheid van
beoordee1en, en
en
dc Staatsgefteldheid
van ons
ons Gewest
Gewest tote beoordeelcn,
weI byzonder
byzonderhet
bet gevoelen
gevoelen van
vanden
denIloogleeraar
Hoogleeraar Kluit
Klliit desdcswel
na to
te gaan
gaan.. llct
Het behelst,
in een
een regelmaatigen
rcgelmaatigen
wegens na
behelst, in
voortgang,
ontvouwing van
van alles
alles wat
wat tot
tot
voortgang, eene
eene beknopte ontvouwing
dit
ondenverp betrekking
betrekking heeft
heeft;; des
zig bet
het ganfche
ganlchc
dit ondenverp
des men
men zig
del' zaake
zaakegereedlyk
gereedlykkunne
kllnnevoorftellen
voorflellen.. Daarby
beloop der
bcloop
komt,
ten aanzien
aanzien van
van den
denOnderzoeker,
Onderzoekcr,cen
eenaennlerkeaanmerkekomt, ten
Jyk voordeel
van voordragt
voordragt.. Een
Schryver,
lyk
voordeel van
van die
die maniel'
manier van
Ecn Schryver,
die zyne
zyne flfl:ellingel)
vervalt nunnofofdan
danligtligtdie
•ellingei volledig
volledig uitwerkt,
uitwerkt, vervalt
in vervee'lende
vervee:ende of vcrbystcrelldc
uitweidingen;; de
lyk in
verbysterende uutweidingen
de manicr
nicr
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niel'
by dezelven
dezelven ontvouwt,
ontvouwt, dedetaal
t~al en fcbryfwypier op
op welke by
fchryfwy.
waal' in
in by
hyzezevoorilek,
voorfte1t,brengt
brengtdikwils
dikwils niet
niet weinig
weinig
ze waar
toe, om
aan zyne
zyne gedagten
gedagten een
te
toe,
om aan
een inneemend voorkomen
voorkomen to
gceven, of dezelven,
dezelven, tegen
tegen zyn oogmerk,
oogmerk, in
in een
een ongunougUllplaatzen;; 't
't welk
Hig
weft : het
ftig Heht
licht te
to plaatzen
hot oordeel
oordeel van
van den
den Lezer
Lezer
min of
of meer
meer kan
kan belemmeren
belemmeren of
of overdwarfen
overdwalien.. Nicts vain
vall
min
pla3Jts.. De
De Hoogleeraar
Hoogleel'aar
die natuur
natuur heeft
heeft inindit
ditgeval
gevalplaaits
die
zyne ftellingen
blootlykmet
metkone
kortewoordcn
woorden op,
op,
Kluit geeft
geeH: zync
fiellingen blootlyk
glUtt trapswyze
trapswyzc voort,
voort, meldt beknoptlyk
beknoptlyk den
den hoofdzaak
hoofdzaak...
gnat
.,
lyken
beantwoordt, op cone
eene
lyken inhoud
inhoud zyner
zyner bewyzen,
bewyzen, en
en beantwoordt,
hun, die
die desdesdergelyke manier,
dergelyke
mnnier, de
de tegenbedenkingen van hun,
het nagaan
nagaan van
van zulk
zulk con
cen
wegensantlers
andel'S gevoelen
gevoelen.. Onder
Onder hot
wegens
Gefchrift
Gefchrift kan
kan het
bet oordeel
oordeel 20
zo vl'y,
vry, als
als immer"
immer,. werkcn;
werken ;
en dit
dit maal
m(lal~t
waardig
;t decze
deeze [ehets
fchets teto meerder
meerder aanpryzinge waardig
aUe oefenzugtigen
ocf.enzugtigen,, 't zy ze
ze hot
het gevoclen
gcvoelen van den
den
voor
voor alle
Hooglecraar nit
nit eon
cen gunflig
gunftig of ongun£1:ig
befchou"-,
Hooglecraar
ongunftig oOgpnnt
oagpunt befchou
wen,ofofbybyzig
zigzelven
zelven nog
nageenrgzins
eenigzins in
in twylel
twylCl flaan,
fban, orn
om
wen,
hem
niettoe
toetotevalicrl
yaUcH.. Onpartydigheid,
Onpartydigheid, zo
zo veel
vecl
hem alal ofofniet
zy, is
is bier
hier de
de grootee
groote hoofdzaak
hoofdzaak.. ' - - buitert
tillitell
doenlyk zy,
d<lt
zal dit
dit Gefchrift
lluuigheid behouden;
dat zal
Gefchrift zyne
zyne nuttigheid
behouden ; wanneer
het
nen Hooglceraar
Hoogleeraar inin 't't vervolg
vervolg van
vail tyd
tyd mogte
mogtegcvalgcval..
bet aen
len zyne uitgewerkte
uiq§evverkte Lesfen
Lcsfcn over
over dit
dit Stuk
Stuk opcnlyk
ope~llyk~
inin't't
Heht
het dan
danals
alseene
eenehandleiding
handleidingzall
zal
licht t~
to gceven:
geeven : gemerkt
gemerkt hot
ftreldcen,amom zig
zig derzelvcr
derzelverinhoud
inhoudmet
met meer
meer gemak
gemak to
te
Hreld{en,
kunnen
voorftellen.
kunnen voorftellen.
men,
eindevan
vanditditGefchrift,
Gefchrift,inin;.
Wyders
vindtmen,
Wyders vindt
aanaan
't 'teinde
zonderheid
ten nutte
mltte van hun,
hun, die
die zig
zig op
op het
het DiplomaDiplomazonderheid ten
tiq e, of de beoefening
beocfening onzer oude
oude Lands-Scliriften,
I~andr - Schriften, toetootiq
leggen, een
van Tafelen,
hot TydTydlc~gen,
cen aantal
aantal van
Tafelen, betrekkelyk
betrekkelyk tot het
veele gevallen
rekenkundige,
die
gevallcn van
van een
een uititeekendert
uitf1:eekendell
rekcnkundige, die
Tafel, in
in twaalf
twaalf uitflaande
uitflaande bladen
bladen
dienst
dictist zyn.
zyn . De
De I('e Tafel,
oog, hot
het tydkundige
tydkundige bebeons order
onder bet
!lct oog,
gegeeven, brengt ons
loop
van 't
't geen
geen tot
tot do
de Gefchicdkunde
Geichiedkuude onzes Lands
Lands bebeloop van
trekking heeft
heeEt,, zints
zints de
de verheffing
vel'heffing van Willibrord,
Wiltibrord, tot
Aal'tsbisfchop
Paus Sergius
&rgius den I,
I, onAartsbisfchop del'
der Vriczcn,
Vriezen, door Pans
der
dc regeering
regecring van Childebert
Childebert den III,
III, tot
tyd
dcr do
tot op
op den tyd
del' oprigLingc
zints
der
oprigcingevan
van ons
ons Vereeni~de
Vereenigde Gellleencbest;
Gemeenebest ; of zints
het
jaar 696 tot
tot bet
het jaar
jaal' 181
1581.. In
dcezc Tafcl
Tafel wordt
bet jaar
In deeze
011S, in
in ondcrfchciden
onderfcheiden colommen,
aangetekend bet
het JaarJaarores,
colommen , aangctekend
getal, de
de JlldiCtie,
Indictie, de
de Zondagsletter,
Zondagsletter, de Zonnecirkel,
getal,
Zonnccirkel, hot
het
Gulden
~etalenendedePaasclltycl
Paaschtyd van
vanseder
icdcl'jaar
jaar;; jaartekens,
Gulden getal
jaartckens,
die,
is, dikwerf
dikwcrf to
tc fradc
!tade komen
komen.. Voorts
die, ge1yk
gelyk bekend is,
wvzcn ze
ze ons
OilS aan
aan,, de regecrende
rcgecrendc Paufen
Paufen,, Franfche
Franfche en
ell
wvzen
of Kcizers,
Kcizers, Utrechtfche
Utrechtfchc Bisfchoppen,
nisfehoppcn,
Dllitfche Koningen,
Duitfche
Koningen, of
E 44
Gel-
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Gelderfc1ie
ecrtyds Dynasts,
Dynasttr, eerie
eenc foort
Gelderfclie en Hollandiche, eertyds
van Overhceren,
Overhceren, ofofaanzienlyke
aanzicnlyki Gebiedslieden,
Gebiedslicden, en
en vervo?vervo 1•
van
gens Hertogen en Graaven,
Graavcn, met
metaantekcning
aantekcning van
van den
den tyd
tyd
hunner
rcgeeringc.. Tafel
Tatel II,
II, is
is eene Alphabetifche
hunncr regeeringe
Alphabetifche Lysr
Lyst
V~lH de
de Feestdagen,
Feestdagen, der
del' tydkundige
tydkundige benoemingen
benoemingen van
van devan
zelven
ontleend, en der
del' Introltus
lntroi'tus of aanvanglyke
aanvanglyke KcrkKcrkzelven ontleend,
zangen op
opbepaalde
bepaalde tyden
tyden;; misgaders
del'
misgaders van
van de naamcn
naamen der
Pauif~n,
Keizeren, Koningen,
Koningen,liisfchoppcn,
Hislchoppcn, Hertogcn
Hertogcn en
Pauien, Keizeren,
Graaven, met meer
meer byzonderheden
byzonderheden van die
die natuur,
natuur, ten
ten
tydrekenkundigen gebruike
gebruikegefchikt,
gefchikt,'t't welk
wclk in
in veele
veele gegctydrekenkundigen
vallen zyne
zyne nuttigheid
nuttigheid heeft
heeft.. Hier benevens
benevens verleent
verleent ons
ons
ode
IIIde Tafel
van den
den Paaschtyd
Paaschtvdtote berekenen
berekenen ;
de IIIde
Tafel de manier van
~n
op
eene
dergclyke
wyze
leeren
ons
'Tafel
IV,
en
eene
dergelyke
wyze
leeren
ons
Tafel
IV, V
V en
en
VI,
den tyd
tydder
del' beweegelyke
beweegelykeFeestdagen,
Feestdagen,volgens
volgens de
de InInVI, den
to hepaalen,
bepaalen, en
en to
troi'tw,
te berekenen,
berckencn, met
met welken
wclken dag
dag
troitus, te
<leI'
weeke ieder
iedcr maand
maand begint,
begint, en
en op
op welken
welken dag
dag der
del"
der weeke
een genoemde
gcnoemde dag
dag der
del' maand
maandinvalt
invalt.. De
De Vllde
VIIde
weeke een
T.afel ilelt
ftelt ons
de verfchillende
Tafcl
ons Vaal'
voor oogen
oogen de
verfchillende Latynfche,
Latynfche,
:Franfche,
Hoogdl1itfche en Nederduitfche
Nederduitfche benaamingen
bcnaamingcn
Tranfche , Hoogduitfche
<leI'
Feestdagen, kort
kort voor
vaor en
en na
na Paafche.
Paafchc.
der beweegelyke Feestdagen,
En
eindelyk geeft
geeft ons
ons dedeVIII[te
Vmll:e Tafel
Tafel een middel aan
anti
En eindelyk
<Ie
""elks behulp
behulp men
menzonder
zandermoeite
moeite nagaat,
nagaat,
tie hand, door weiks
op
welken dag
dag der
del' maand
maandieder
ieder beweeglyk
beweeglykFeest,
Feest, dat
dat van
van
op welken
den beweegelyken
beweegelyken Paaschdag afhangt
afhangt , jaarlyksch
jaarly.ksch moet
den
moet
invallen.
Ieder
die maar
maar ecnige
ecnige kennis
kellnis heeft
heeft
leder een, die
invallen . - -van de
de verfchillende
verfchillende wyzen
van dagtekening,
dagtekening, naar
naal' de
de ononvan
wyzen van
.beweegelyke
beweegelyke Feestdagen
beweegelyke of beweegelyke
Feestdagen del'
der Roomfche
Roomfche
Kerke,
en dedebenaamingen
benaamingen
daartoe
toebetrekkelyke
betrekkelyke daclaKerke, en
derdel'daar
gen,
gen, oudtyds
oudtydsgebruikelyk,
gebruikelyk,bezeft
bczeft terilond,
ternond, dat
dat de HoogHoog~
leeraar Kluit,
Kluit, met
met eerie
eene naauwkeurigc
naauwkeurigcvervaardiging
vervaardiging deedee.
Tafelen, een
een weezenlyken
wcezenlykcn dienst
dieni>t gedaan
gedltanheeft
heeft aan
aan alal·
zer Tafelen,
ien,
's Lands
Lands oude
len, die
die's
oude Geichiedenisfen
GeichicdenisfeI} nafpooren,
nafpoorcn, en zig
weI eens
eens met
metdie
dieverfchillende
verfchillende dagtekeningen
dagtekeningen belemmerd
wel
belemmerd
vinden.
gevallen van die
die natunr
llatuur zyn
zyn hun
hundeeze
deeu'haTa.
vinden . In gevallen
fels
een hulpmiddel,
hulpmiddel, waarvall
waarvan ze
fels cen
zc gereedlyk
gerccdlyk gebruik kunktln~
n~n maaken
maaken..
nen
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YoUedige Verhandeling
Verllandeling over
O1'erdedeElektriciteit
Elettriciteit in
in de
de Theori~
ifolledige
T 1ieorie
en in
in de
de Practyk
Practyk,
met oorfpronkeI~ke
oorJpronkr;l~ke Proejneemingen
en
, met
Proefneemingen ~,
door
CAVALLO .
door TIBERIUS
TIUERIVS CAVALLO.
Ud het
1m Engelsch
Engelsch vertaald,
vertaald, ea
en
Uit
'rerrykt
byvoegle/en en
en verbeteringen,
verbeteringen, door
Mor den
Schryverrykt met
met byvoegfelen
den Schryver medegedeelt aan
in dedeWys.
Wys"er
aan JJ.. TH
TH.. ROSSYN, Profesfor
Profesfor in
eerie te
to Utrecht.
Utrecht . Te
B . Wild
geerte
TeUtrecht
Utrecht by
by B.
1780.
Wild I7
80. BtltalBelaaleen
hooriverk ;339
;9 bbladz.
ladz. iin
n gr
~en het
l1et Voor1Verk:
gr.. oftavo
oCtavo..
choon 'er
Schoon
'er,, na menigvuldige
menigvuldige herhaalde
he.rhaal:deproefiieemingert
proefneemingen
nopcns de
de Elektriciteit,
EleClricitcit ,nag
ov~rbly
nopens
_nog vee1c
veele verichynze!s
verlchynzels overblyven ,,die
dulstere zyden
en niet
niet,, of
die hunne
hunne duistere,
zyden hebben,
hebben , en
of bezwaafbezwaarlyk, volgens
volgens de gewoone
gewQoneregels,
regels, to
te verklaaren
verldaaren ZYll,
is men
zyn,is
men
'er
egter zo
zo verre
verremede
mede gevorderd, dat
'er egter
dat men
menwel
weIeene
eenefoort
foort
van Samenftel
Samennel van
vandedeLeer
Leerder
derElektriciteit
Elel'hiciteit kunne
van
kunneffiaakcn;
waken ;
behoudens dat
datmen
menhet
hetzekere
zekereenenonzekere
onzekerewel
weIonderfcheir
onderfehei,.
behoudens
de.. IIier
Hier van
Heer
de
van vernrekt
verftrekt deeze
deeze Verhandeling
Verhandeling van
van den Beer
bewyze ; welke,
Cavallo ten
ten bewyze;
welke, dit
dit onderfcheid
onderfcheid behoorlyk
behoorlyk gagadeflaandc, ons geregeld
geregeld ontvouwt,_
ontvouwt, hoe
hoe verre
verre men
menhet
hetten
ten
deflaande,
eeezen opzigte tot
tot lleden
heden gebragt
gebragt heeft
heeft;; met mededeeling
d.eezen
van
proefiicemingen, welkcn
welken ter
"an de
de voornaanitte
voornamuH:e proefneemingen,
ter opheldeQphelderinge
van dit
dit onderwerp
onderwerp dienen
ringe van
dienen..
Na eene
eene voorafgaande
voorafgaandeInleiding,
Inleiding,die
dieons
onseen
eenkort
kortverfIag
verfIag
Na
I1tn
opkoffiStenendenden
voortgang
del'bcoefeninge
bcoefllninge van
van de
de
on dedeopkomst
voortgang
der
EleC1:riciteit verleent,
verreent, is
is hot
het eerfte
eerne gedeelte
Ele&iciteit
gedeelte deezer
deezer VerhanVerbanHnge gefchikt, tel'
Elec.
linge
ter verklaaringe
verklaaringe van
van de Glondwetten
Gj ondivetten der
der Electriciteit, aan
aan welke
welke de
de Autheur
Anthemeen
eenberigt
berigt hegt,
hegt, van
van de
de
triciteit,
voordeelen,, die
die men
menreeds
reedsuitnitdedeEleftriciteit
EleC1:riciteit getrokken
getrokken
voordeelen
heeft,
verder mag
verwagten;; doeh
heeft, en
en die
die men
men verder
mag verwagten
dock waaromwaaromtrent
nog nadere
nadere proefneemingen
proefneemingen vereischt
worden . By
trent nog
vcreiseht worden.
By het
het
fluiten
(lit eerne
fluiten van
van dit
eerfle deel
deel trekt
trekthy
by bet
het hoofdzaaklyke
hoofdzaaklyke van
van
zyn
gezegde,
de Grondwetten
Grondwetten,, te
ell
zyn gezegde
, wegens de
to zamen,
zamen , en
ons het
het zelve
zelve zo
zo beknopt
beknopt onder
onder het
het oog,
oog, dat
dat wy
wy't't
brengt ons
hier mcde
te deelcn
deelcn..
niet ondienitig
ondienitig agten,
agten, deeze
deeze opgave
opgave hier
mede to
de lichaamcn
lichaamen in
in de
de natuur
AUe de
natum worden
worden verdeeld
verdecld in
in
"„ Alle
twec klasfen,
klasfen, naamlyk
Elektrieken en
en Geleiders
Gc1eiders.. ElektrieElektrictwee
naamlyk Elektrieken
zyn de
de zodanigen,
zodanigen, inin dewelken
dewelken men
mendoor
dooreenig
eenig midmidken zyn
del de Elektriciteit
Elektriciteit kan
zo dat
dat zyzyElektrieke
Elelmieke
kan opwekken,
opwekken, zo
verfehynfelen voortbrengen:
maar Gcleiders
Geleiders zyn
zyn zulke
zulke lichliehverfchynfelen
voortbrengen : maar
aamen
aamen,, in
in dewelken
dewelken men
mende de
Elektriciteit,, als
als nit
zeIElektriciteit
uit hu\}
hull zelven, dat
dat is,
is, zonder
zondertusfchenkomst
tusfchenkomstvan
van
Elcktrieklichliehven,
eeneen
Elektriek
aam, nict
niet kan
kRn gaande
Verder:: Elektrieke
aam,
gaande maaken.
maaken . Verder
Elektrieke lichaamenlaaten
laatendedeElektriciteit
Elektriciteit niet
de Geleiders
Geleiders geegeemen
niet door,
door, maar
maar de
ven hair
haar eenen
eenen vryen
vryen doortogt
doortogt..
ven
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" Elektrieke lichamnen worden op drieerleie \Vyzen gamde gemaakt; naamlyk,. door wryvell-, warm ell koud maaken,. en fmelten of overgieten van eene gefrnoltene ze1ffiandigheid in eene andere.
" Wanneer twee verfchillende lichaamen, mits zy niet
heiden geleide.rs zyn, t'zamen gewreven worden, zullen zy
beiden 7 (weI verftaande dat het geell een geleider is af~
zonderd (*) zy,) getHektrizeerd wezen, en tegenfuYdige
elektriciteiten bezitten. Ais men, b. v. een fruk glad gfas
wryft met een allet3? ~ld fiuk leder, ve.rkry.gt het de et:~
Ire foort van ElekmcrteIt, genoemd de Glasa.gtige, SteYig;t
of Plus Ele'triciteit; en het aIleen geftelde 1eder verkrygt
de andere, genaamd de Rars£hagtige, Ontienllende of Mi~
nus Elektriciteit (t).
,., Het onderfcheid tusfchen deze twee elefuiciteiten be~
Hant hoofdzaaklyk in de verfchynfelen van ham' Hcht,. en hi
(lie van aantrekkh~ en afllooting.
" Wanneer de frellige Elektnciteit in een puntig lkhjam
ingaat, zo v.erooruakt zy, aan de punt, qe verfchynillg
wn eene lichtende flar of bolletje; maar de ontkennende
Elektriciteit vert1lont eenen lichtende kegel van flraallm.
welken fchynen uit te gaan ~ nit het wter£le van het ptw.tig~
lich:tam.

,., Lichaamen ~ welken dezelfde Elektriciteit hebbfl~
Hooten malkanderen af, maar lkhaamen van verfubilleRde
Elektridteit trekken malkiluderen nan..
,., Wanneer eenig lichIaam birtnen de we;kkring ,van een
geelektrizeerd komt~ verkrygt het onmiddelyk, ten 15)" het
zeer klein en afiezonderd is) eene Elektriciteit , firydig
met

("'; n!geztmdertl. Een Iichaarn wordt, gely.k ooze Autbeur dit
kunstwoor,J Vl'Oeger verldaard heeft, geze,gd $llem ge.ftetd. of aflZezol1defd te zyn , wanneer het geheel en 31 door Nut-geleide~s of
Elektrike lichaamen omgec'len is: b. v. een me1;aalcn kogel, III da
Jugt , <Ian een zyden dra"d h:mgende.
Volgcm het geen de Autheur wat laager ~ybrengt, worde
een Iichadill, dat ge(;n elektrifche verfchynfe1e1l. van zig geeft,
vt:£onderl1:eld zyne natuurlyke hoeveelheid van elektrieke Roffe te
bevatten: men zegt dan. 't is in zyn 'fIlJtuwlykm of Vliet geetelr.trizurdm that. Wanneer her di" van zig; geeft. warde het gezegd

m

gel~kt,.izl!e,.rl

te zyn; bnrvangt bet eetle bykol1lende e!ektrieke
ftoffe. dan heet het o'YBrlaaden, jkltig of pluS' geelektrizeerd; ver·
liest het intege»deel van zyne natuurlyke hoeveelheid. dan zegt
men, dat bet berooftl.? ontkennend, of minuS' geelektriz.eeld is.
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met die van h€t gcelektrizecrde lichaam, by 't welke het
gebl'agt is•
. " Gecne Elektriciteit kan befpeurd worden op de opper..
vlakte van ee,nig gcelektrizeerd lic;haam, teu zy die oppervlakte cen elektriek lichaam aanraakt, 'r welk op de eene
of andere wyze, 'Jp eenen Uleinen aff1:and ~ de tegengdlelde
Elektriciteit kan aannecm~n. Anuers:
Geene Elcl-:ttititeit l\:an befpeurd worden, op de ppperviakte van eelug

se.elektrizeerd n~am, ten zy die oppervlakte overgefleld
IS aan een ander lichaam, 't welk werldyk de tegengeilelde
Ele&iciteit verkreegen heeft, en deze op tegengefielde wy-

ze gcelektrizeerde lichaamen afgefche:iden worden door een
elcktriel~ lichaam (*).
" \Vall" (*) By deze grondfteiling zoude men kunnen vraagen ~ waar·
-eenfge eleKtri-eiteft k:m gezien worden op de opperv!'akte van
een gt:i~lektrizeerd lkhaam 't welk aileen gefield is, op eenefl
:llIlllUerkelyken 2fftand van all'rlere geJeiders; of welk het elektrieke
lkhaam zf, 't wclk raakt nan de opperv),1kte van eenen gefHek:trizeerden geteider, of opgew.el\t e}~triek Ikhaam, en 't welle
wcrktyk eene ~g;oogefl:elde elektriciteit verkret:gen heefc, op eew
pen kleinen affi:and van de gezegde oppervlakcc? Or deze vraag
wordt geanewoord, dat de luge over 't algemecn het elektrieke
Hcha<lm is; 't '..elk de oppel'vtakte van aIle 'geelektrizeerde Ii·
chaamen aanraakt. De Jugt is geen \lolkomen geleider, en Ilecmt
~aarQm ligtlyk in eeoe Jaag, die zig niet verr.e van bet geelek.
trizeerde lichaam bevindt, de ttlgengetteldc elektriciteit aan, Uit
hoofde van deeze Laag ontil:aat ee~e 'andere, op eenen kJeinen
aflhl1d van de eerfle. welke wederom. de tegengeftelde elektticiteit van de eer4J:e ~cf[; eD ~ Vlolgen langen op laagen, met
verwisfeling van il:ellige en ontkennende e1ektriciteiten, die egter in kragt altyd 3fn~Cllmen, tot dat dezelven eindelyk geheet
verdwynen." Ter ft<l3vinge hiervan bemept hy zig, onder an.
dertll, op een~ proelle met eene gIaazen buis, die wy, om tevens eene proefneminjr IIlccle te deeIeD, hier nog by zullen
bl:engen, Ze tooot dat in 't algemeen een elekttiek !ichaam vall
beh()orlyk~ digtheid, wannec:r het by een gee!ektrizeerd lichaarn
~eplaatst wordt, verwisfe!ende ftreeken of Iaagen van ftellige CD
ontkennenc1e el ekt1 icitei t ontV<lngt.
" Ats men het einde van cene taamfyk lange glazeD buis.
zegt de Heer Cavallo, houdt by eeo lich:lam, dat, b. v, fiellig
gee1ektrizeerd is, zaI llJen oo\l'inden, dat de bnis oak ftellig geeJektlize.;rd is, ter Jangte van een of twee duimen vall dat einde;
maar, buiten dien afftami, zal zy twee of dl ie duimen ontkennend
g,~.elektriZfel'd weren; na deze ll:al wederom eene :mderc fidlige
~iclmidt~it volgen: en I zo beurtIings I zaJ eene fiellige en onto
ken·
6ID
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" Wannecr
Wannecrded'eafftooting
affiooting tusfchen
tusfchen twee
twee lichaamen,
tichaamen, voer.
VO<1r..
„
van dezelfde
dezelfdefoort
foort van
vanElektriciteit,
Elektriciteit, wordt
wordt uitgezonuitgezon~
zien van
tlerd,worden
worden
overige
elektriekeverfchynfelen
verfcbynfelenverver~
Aerd,
alleaIle
de de
overige
elektrielce
"Oorzaakt,door
doorden
denovergang
overgang
Elektriciteitvan
vanbet
betcet
ewe
oorzaakt,
derdel'
Elektriciteit
.~
in bet
het andere
andere lichaam
lich:mm..
in
van E1ektriciteit
is in
in den
den
Eenezeer
zeer groote
groote hoeveelheid
hoeveelheid -vall
Eletl:ticiteit is
„" Eene
Dampkring to
te vinden
vinden,, en
en deze
dezc dient
dient ongetwyffeld
ongetwyffeldtot
tot: het
het:
i?ampkring
in de
de na
natuur.
a~errigten
rerrigtenvan
vangroote
grootewerkingen
werkingen in
.tuur" Tot nog
nag toe
toe heeft
heeft men
men niet
niet bevondem,
bevorrden, dat
dar de Elek„
E1ek
triciteit iets
met eenige
eenige gisting,
gisting, uitwaasieuitwaasfetriciteit
iets tetodoen
doen hebbe,
hebbe , met
lllmg of
of ftremming,
ftremming, fchoon
wollten, de regen,
regen, de
de habaining
fehoon de wolken,
gel,, de
de fneetnv
fneeuw en
en de
de nevels,
nevels, byna
bynaaltyd
altydgeelektrizeerd
geelektrizeerd
gel
zyn..
zyn
~, Deeze
Thleze weinige
weinige wetten,
wetten, wel
weI befchouwd,
befchouwd zullen
, zllllen bcvonbcvon,.
„
oen worden
worden,, byna
byna alles
alles to
te bevatten, wat
wat onitrent
omtrcnt dit
dit onon~
den
oCl'werp bekend
bel{elld is,
is, en,
kunnenzy
zydieneu
clienell
derwerp
en, weI
wel aangewend,
aangcwend,kunnen
tot verklaaring
verklaaring van
van de meesten
meestcll der
del' proefneemiilgen"
proefneemhlgen"..
tot
Opdit
dit eerfle
eerfl:e gedeelte,
de Autheur
Autheurzig
zigbepaalt
bepaalt tot
tot
Op
gedeelte, waarin
waarin de
het
onbetwistbaar genoemd
worden,.volgt
voIgt bet
het
bet geen
Been onbetwistbaar
genoemd mag
mag worden,
Werks,waarin
waarinby by
verledigr,tot
tot
tweede Deel
Deel deezes
deezes Werks,
tweede
zigzig
verledigt,
efne
kortbondige ontvouwing
ontvouwingvan
vandedeincest
meest waarfchynlyke
waarfchynlyke
gene kortbondige
on~
onkenoende ftreek
f1:reek malkander
malk:lOder volgen,
Yolgen. fteeds
lI:eeds minder
minder en
en minder
minder inin
kennende
kragt, tot
tot dat
oat alles
alles geheel
Deoorzaak
oorzlIak nu
nn van
van deeze
deeze
kragt,
geheel verdwynt.
verdwynt . De
uitwerkfelen moet
moet altyd
altyd afgeleid
afgeleid worden
van the
die twee
twee beginfelen,
beginfelen,
nitwerkfelen
worden van
de niet
niet geleidenJe
geleidenJe eigenfchap
a:igenfchap der
derelektrieke
elektrieke lichaamen,
Iicbaamen, en
em de
de eieide
genfchap der
der lichaamen
Iicbaarneninin't't algemeen,
algemeen,vanvaneene
eene
elektriciteit to
te
genfchap
elektriciteit
tegenge£l:eld aan
hezaten wordt
wardt door
door een
cen
verkrygen, tegengefteld
verkrygen,
aan tHe,
die, welke
welke bezeten
naastbygeplaatst
geplaatst geelektrizeerd
geelektrizecrd lichaam
lichaam.. Dus,
Dus, inin de
de zo
zo
ander naastby
e\Ten verhaalde
verhaalde proefneeming,
proefnecrnlng, vertoonde
vertoondedat
dat einde
eindeder
derbuis,'t
buis , 't welk
welk
even
by het
gehollden
het
by
bet fiellig
ftelliggeelektrizeerde
goelektrizeerdeJicbaam
lichaam
gehoudenwerd,
werd, vaor
voor dat
dat bet
eenige elektrieke
elc;;ktrieke kragt
kragt van
van dat
dat lichaam
Iichaam ontving,
ontving, eene
eelle ontkenontkencenige
nende
elektricileit op
deel, 't
't welk
ga·
nende elektriciteit
op dat dee},
welk by dat lichaam
lichaam was gebragt;
dat het
het eenige
eenige elektrieke
elektrieke kragt
kragt gekregen
gekregen had,
had,
maar na dat
bragt ; maar
vond men
menhethetftellig
f1:elUg geelektrizeerd,
geelektrizeerd, niet
niet verder
venier dan
dandie
dieelektrielelmivond
citeit
over deszelfs
deszelfs oppervlakte
oppervlakte;; doch verciteit zig
zig verfpreiden
verfpreiden kon
kon over
der
was een
een gedeelte
gedeeite van
valldedebuffs
buis omkennend,
uit hoofde
hoofdevan
vandesdesder was
ontkennend, uit
zelfs
aan het
het ftellig
fieJlig geelektrizeerde
vo'g,ie
daar op
op vo'g,ie
zelfs nabyheid
nabyheid aan
geelektrizeerde dee!:
deel : claar
eene
andere plaats,
plaats, welke
welkeftellig
fiellig gee!ektrizeerd
geeiektrizecrd was,
uit hoofde
cone andere
was, uit
hoofde
marer
eene ontkennend
ontkennendgeelektrizeerde
geelektrizeerde plaats,
plaats, en
ell
haarer nabyheid aan eene
zo ging
ging bet
het verder
verder met
met dedeoverige
overigeafwisfelingen
afwisfeIingen.. DeDeftellige
f1:elHge
eleCI:riciteit
niet in
ele&riciteitdes
des eenen
eenen deels
deels kan
kan niet
in de naastgelegene ontkenncnde
deelen overgaan,
overgaan, en
verfchynfelen voorkomen,
nende deelen
en deze verfchynfelen
voorkomen, wyl
de niet
niet geleidende
eigenfchap van
vall het
bet glas
glas zodanig cane
eene mademerlegeleidende eigenfchap
deelin,
deeling altyd
altyd verhinden."
verhindeit.'
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onderftellingen en gisfingen
gisfingen,, val'l
men zig,
zig, ter
tel" ver.
ver..
van welken men
klaatinge der
der elektrieke
elektrieke verf~hynfclen,
verfchynfelen, bediend
bediend heeft
kla~ringe
hec.ft:. .
Oaar
medebethetTheoretifche
Theoreufchenopens
nopens
ElektnclteltafafUaaF mede
de de
Elektricireit
crehandeld zynde,
zynde, gaat de
de Heer
Heer CavqJJo
Cavcjjo over
over tot
~ehandeld
tot de PraktiPrakti..
Kaale
Elektriciteit;; waarvan
ons in bet
het derde Deel de
ale Elektriciteit
waarvan hy
by ons
bevereischte berichten
mededeelt.. In de eerfte
eerJ1:e pla3tfe
pla:j.tfe be..
vereischte
berichten mededeelt
fchryft
denelektrifi
elektrifChen
toeftel in 't
't algemeen,
fchryft by
by den
hen toeftel
algemeen, mitsga..
mit avan eenige
eenige elektrifche
elektrifche werktuigen,
en daar
claar toe
toe ~ee-..
ders die van
werkttligen, en
hoorende ftukken
flnkken in
in't
Hierby komen
komenpraktikaapra'ktikaa..
hoorende
't byzonder.
byzonder . Hierby
Ie
het gebruiken
gebruiken van
vandien
dientoeftel
taeael;; welker
in..
le regels
regels omtrent
omtrent bet
welker inagt neeming
neeming den
den jongen
jongenproefneemer
proefneemcrto
te Trade
fta<le kan
agt
kan komen,
komen,
pin
pm hem
hem dede werkelyke
werl;;Hykebehandeling
behandelinggemaklyker
gemaklykertotemaakeii,
maaken,
en hem
hem zyne
zyne proeven met meer
meer vaardigheid
vaardigheid en
en naauwkeurig..
naauwkeurig
heid
in 't werk
te leeren
leeren ftellen
J1:ellen.. Verder
Verdergeeft
geeft byhyons
onseett
een
beid in
werk to
voldoenend verflag
verfiag van
van de voornaamfte
voornaamJ1:e proefneemingen,
proefncemingen,
voldoenetid
tot nog
zyn;; die inzonderheid
inzonderheidder
dernade-re
nader~
welken tot
nog gedaan zyn
verklaaringe
yerklaaringeenen bevestiginge
bevestigingevan
vandedo bovengemelde
bovenbemelde Grond.
Gxond..
wetten, of
of ook
ook ter
ter daadlyke
daadlyke ophelderinge
ophelderingc van etlyke
etlyke gege..
maakte gisfingen
gisfingen en
en onderftellingen,
onderJ1:eUingen, bovenal
bovcl1al in
in aantnerking
aanmerlong
maakte
komen..
komen
Eindelyk
Eilldelyk behelst
behelst het
het vierde
vierde enenlaatfte
laatJ1:e Deel
Deel eenige
eenige nieunieu..
we
we proeven
proeven en
en waarneemingen,
waarneemingen, welken
welken de
de Heer
Reer Cavallo
zelve in
in 't
't werk
geil:eld heeft,
geduurende den
den loop van
zelve
werk gefteld
heeft , geduurende
van om..
omtrent twee jaaren,
jaaren, in
in welken
tyd by
hy zig
zig byzonder
byzonderop
opdeedee;"
trent
welken tyd
zen tak
tak der
der natuuurkunde
natUlU'kunde toegeleid
toegeleid bad
had.. 's
opgave
zen
's Mans
Mans opgave
zvner genome'll
proeven vertoopt
vertoopt alleszins
groote
genomeln proeven
alleszins eene
eene grootee
zyner
naauwkeurigheid, en zyne
waarneeminzyne daarop
daarop gevestigde
gevestigde waarneemin..
gen
gen,, met
met dededaaruit
daaruit afgeleide
afgeleide gevolgen
gevoIgen,, verleenen
verleenen.tevens.
tevens
blykell van
van zyn
zyn welwikkend
welwikkendoordeel
oordeel.. Bovenal
Bovenal komen
blyken
komen in
dit gedeelte
proeven met
metden
denElektrifchen
Elektrifchen Vlieger„
Vlieger.,
dit
gedeelte zyne
zyne proeven
den Dampkrino-elektrometer
Dampkritl~-e1ektrometer en
en den
denRegen-elektrometer
Rcgcll.elektrometer ~,
den
welker toeftel
toeJ1:el hy
afzonderlyk befchryft,
befchryft, in
in opmerking;
te
welker
iy afzonderlyk
o merking ; to
Ineer daar hy
voornaamlykbedoeld
bedoeld
heeftverfcheiden
verfcheidenelekelek..
uleer
by voornaamlyk
heeft
trleke verfchynzels
Zyll
trieke
verfchynzelsininden
dendampkring
dampkring na
na te
to fpooren,
fpooren, Zytt
Ed.
desaangaan..
.d . beeft
heeft de
de merkwaardigfle
merkwaardigfle proeven,
proeven, die hy
by desaangaanin 't't werk
werk gefteld
gefteld had, onderfcheidenlyk
onderfcheidenlyk ol'gegeeveu;
de in
opgegeeveu ;
en verzoekt
verzoekt de
de Liefhebbers
Liefhebbcrs dezelven
dezelven to
te herhaalen
herhaalen;j out
om
en
den uitflag
uitflag hunner
met zyne
zyne bevinding
bevindmg to
te
den
hunner waarneemingen
waarneemingen met
langs dien
zo 't
't mogelyk ware,
ware t'
vergelyken:: om
vergelyken
om langs
dien weg,
weg, zo
iets voldoende
te ontdekken
ontdekken,, met
opiigt tot
tot de
de oorzaak
OOl'Zaak:-lets
voldoende to
met opzigt
der fteedsduurende
fl:eedsduurende elektriciteit
elektriciteit werke
der
weyke inin den
den dampkrlng
dampkrlng
is, en,
en, naar
naar alle
aUe gedagten,
gedagten, de elektriciteit
elektriciteit van
is,
van de
de wal..
wo1ken, den
regen, ha~el,
enz.. voortbrengt
VOOl't brengt..
kezt,
den regen,
hazel, fneeuw
fneeuw,~ enz
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Theorie der
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Kutiflen en
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Heer
vervolgt,, in dit
dit tweede
Heer en
en Mr.
Mr. van Alphen' vervolgt
tweede
D
f-efleet,
Deel, zyne aaugevangen
aaugevangen Theorie
TheOl"ie,, eu
de
en ontvouwt de
van Alphen,

daartoe nog behoorende
behoorende Stukken,
Stukke.n, op
op dezelfde
dezelfde wyze,
aaartoe
wyze, als
try dede voorigen
voorigen behandeld
behand'eld heeft
heeft ; °t
it weIk
die Gefchrift
Gefchrift dent
den
by
welk dir
b~oefcnaa.rcn der
Dcr fchoarae
fchooae KUlolften
verbeoefenaaren
Kuntten en We~te.nfchappen
Weetenfchappen verder aanpryst
aanpryst (~).
hier aan
(*,) . Zyn Ed.
Ed . vanot
vangt bier
aan met
met het mede~
mede~er
(fe.elen
overhet
Schatfuwen
eelen zyner aanmerltingen
aanmerkingen over
et Lfcltt,
Licht, de Schaduw
en
net Cotoriet
Caroriet;; vestigt
vestigt voorts
oplettendheid op bet
het peen
geen
bet
voorts de
de oplettendheid
1;llen
te neemen,
omtJjent de
de Welvoeglykheid,
Welvoeglykheid ~
gnen in agt hebbe to
neemen, omtrent
lfTelftaanlykheid en Deugd
Deugd;; en handelt
handel! verder
verder over
over het
het
*7elfaanlykheid
Rarstagtlyke, bet
het lJelangryke
en de
de Bevalligtreid
Be'J!alligheid.. Hierby
Helangryke en
Harstogtlyke,
komt vervolgens
vervolgens in
in overweeging
overweeging de
Tekening en
e11 de Opeenkomt
de Tekening
Opeen'Jlolging
der Zinnelyke
Zinnelyke Denkbeelden,
De1tkbeelden, betrevens
beflevens de UitdrukUitdr.ztk~
ycJging der
l.zng
en het
Mechanieke, mitsgaders de Genie
bet Mechanieke,
Genie en de Sm7ak.
Sm7ak .
Pzng eun
Aandit
dit alles,
altes, 't
't welk
de Autheur
AutheurgrDotlyks
grootlyks.ininnavolging
navolging
Aan
welk de
van Riedel
Riedel opgefield
opge{l;eld,, en bier
bier -en
tendaar,.
daar,ook
ook met
met bybrenging
bybrenging
van
NederIandfche Stukken
Stukken , voora
voor ouze
Landsgenooten ~,
van Nederlandfche
ooze Landsgenooten
in een
een duidelyker
duidelykerlicht
licht geplaatst
geplaatst heeft,
heeft, hecht
hechtbyhytentenlaatfi'e
I\latfie
in
nog een
een befluit,
befluit, waarin
Sul~~r ten
ten leids-,
leids~
nog
waarin ~y
by yoornaamlyk
voornaamlyk .Sitlzer
man neemt
neemt.. Het
Het zelve
zelv:e is1& inzonderheid
mzonderh€ldingerigt
mgerrgt voor
voor den
dell
man
arbei'denden. kunfienaar,
lvekuQptl)rlt onder
ondet't't oog
oog
arheidenden,
kunfienaar,om
om hem
hem beknoptlyk
te" brengen,
hy, zo
zo omtrent
omttentbet
hetplan,
plan,als
als dedeuitvoeuitvoete'
brengen, wat
wat by,
ring en bewerking
zyn kunstwerk
kunstwerk,, behoore Bade
g,'lde to
te
riug
bewerking van
van zyn
1Iaan.. En
dit doet
En dit
doet den
den Heer
Heer en
en Mr.
Mr . van
eindelyk,,').
San
van Alphen,
Atphan, eil1delyk
zeer gepast,
gepast, 'er
de trekken
trekken van een goed
zeer
'er nevens
nevens voegen, de
tunstrigtet, OIU
dus kortlyk
kQrtlyk to
te toonen,
waarop men
men voorat
kunstrigter,
ow dus
toonen, waarop
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agt
heeft te
gee-yen, als
de voortbrengzels
vQortbrengzels der kunst
Sgt 19eeft
to neevett.,
als men
men de
kunst
wi!
uitlaat..
beoordeelen ; waa'wmtrentr
waarointrent hy
by zig m~ezervoege
indezervoea uitlaat
wil beoordeelen;
"„ Hij,
omdedevoordbrengfels
voorclbrengfels der
der fchooichooHrj, die onderlleemt,
onderueenit, om
ne kunflen
kunfien opzettelijk
opzettelijk te
beQ~rdeel~n,, (hij,
to ben©rdeelen
(hij zij
zij dan
dan tevens
tevens
van een
eeu ofofmeer
meerderzelven,
del'zelven,of of
niet,)heeft
heeft zig
zig
beoefenaar van
niet,)
van het
het oogmerk
oogmerk der
del' fehoone
fchooue kunflen,
kuntl:en, van
van hum
han wezen
wezen,')
beginzels
denkbeelden gemaakt
gemaakt..
beginzels en
en grenzen, naauwkeurige
naauwkeurige denkbeelden
Hij
wat 'erinin elk
elk fchoon
fcho011 voordbrengfel
voardhrcngfelnoodzaaklijk
lIij weet,
weet, wat'er
noodzaaklijk
bebben,zal
zal bet
qet dien
dien naxt
n.a.1:1ll1verdienen
verdiencn;; en derplaats moet
plaats
moet hebben,
halven is
is hij
van de
hij inin ftaat,
ltaat,om
om de
de wezeulijke
wezenlijke gebreken van
de
toevallige
to onderfcheiden.
onderfcheiden. Hij kent de eigenfchappen
eigenfchappen vats
vall
toevallige te
geest;; en weet,
weet,wat
watbetheteigenlijk
eigenlijk is,
is, dar
eenen fchoonen geest
een
kunltenaar tot cen
den laatlaalleen kunilenaar
een genie
genie maakt;
maakt ; onderfcheidt den
flen
van alle
alle navolgers
navolgers,, en heeft
Ren van
heeft fmaak
fmaak enoordeel
en oordeel genoeg,
genoeg,
om
dezenwederom
wederom
in v:rijeenenflaaffche
flaaflche tote fchiften,
fchiften, en
en daar
claar
om dezen
in vrije
:Raar
te beoordeelen.
xtaarhunne
hunne voordbrengfels to
beoordeelen . Deze kundighekundighe
den
heeft hij,
hij, door
door het
het beftudeerean
befhldeeren del'
door bet
het
den heeft
der llatuur,
natuur, door
aanhon.dend lezen
aanhondend
lezen en
en gezet
gezetbepeinzen
bepeinzenvan
va.ntheoretifche
thcoretiichefchriffchrif..
ten, en
en bet
het befchouwen
hefchouwenderder
voordbrengfelenvan
vanalle
aHe foort
foort
voordbrengfelen
,?an
De gefchiedenis
gefchiedenis der
cler fchoone
fchoone
,;an kunstwerken,
kunstwerken , verkregen.
verkregen . De
is hem
zo min
min vreemd
vreemdals
ais aan
MU Winkelman
Winkelman;; zo
zo out
om
kunften is
hem zo
te wceten,
of een
een voordbrengfel
v00rdbrengfel de
de verdienfte
verdienfte van nieuwto
weeten, of
onderfcheiden kunstwerkunstwerheid heeft,
heeft, of
of niet
niet;; als
heid
als ook,
ook, om
om onderfcheiden
ken in
l unnen befchouwen.
befchouwen .
l~en
in een
cell onderfcheiden
onderfcheiden daglicht
daglicht to
te kmmen
Hij.
biet berispen
berispen in
in Homerus,
Homerus, hot
het geen
geen hij
hij in een
een ftuk
fiuk
}Iij, zul
zal niet
van de
hij zal
zalgeen
geendingen
dingen VOl'vos
van
de agttiende
agttiende eeuw
eeuw zou
zou taken
taken;; hij
deren, tot
tot dede voorfielling
vooril:clling van
welkcn. de
de kunflcnaar,
kunflcnaar, uit
nit:
deren,
van welken,
hoofae
vanden
dentijd,
tijd, waarin
waarinhij
hij leefde,
leefdc, buiten
buitenflaat
iraat was
was..
hoofde van
Iliet,
dat hy
by daarom
daarom.wezenlijke
wezenlijke gebreken
gebreken zal
zalvoorbijzien,
~iet, dat
voorbijzien ~
in de agttiende
ugrtiel1ue eenw
goedkeuI'en~. bet
het
geen
hij in de
of in
eeuw goedkeuren
geen
hij
t
zestiende zon
toegeven;; hij
hij zal
zal alleen,
alleltm, door
doorzigzigtoteflelleti
f1:eUcn
zestiende
zou toegeven
pl~ts, en
em den
~en tyd
tyd van
van den
den kunftenaar,,
knnfienaar, hot
het juiste
juiste
in de plants,
oogptLnt opgeven,
opgeven,waaruit
waaruit men
mendusdanige
dusdanige kunstwerken
kunstwerkenbebe-.
oegpunt
fi:h.ollwen
moet.. Geheel
Geheel iets
iets anders tog
tog~is
fehouwen moet
is het,
bet, een kunstafgetuokken'lenenbet
hetdan
dantoteverwI'werktote befchouwen
befchouwen
werk
in inbethetafgetroklten,
gelijken
of of
later
, om
met auderen
Rl¥ierenvan
vanvroeger
vroeger
latertijd
tiid,
om den
den
geliiken met
voordgangofofbet
hetverval
vervalder
derkunflenkunfien nit
uit to
te vinden,
en to
te
voordgang
vinden, en
bepalen
bepa1en;; of een
een kuiastwerk
kUlllstwerk to
te befchouwen
bcfchonweninindat
dat daglicht,
daglicht.,
waarin bet,
het, tijd
tijd en plaats
plaats in
en zijnde,
zijnd:e,
waarin
in aanmerl"i~
aanmerking genom
genomen
moet worden
wordengefteld
gefield.. Deze
Deze twee
tweeverfchillende
venchillellde oogpunten
moet
oogpunten
ontfnappen zijner
Qntfnappen
zijner aandagt
aandagt niet
niet;; zo om
om detr
den kuntenaar
kunfienaar ,~
wiens' voordbrengfelen
voordbrengfelenhij
hij beoordeelt, geen
geen onregt
onregt te
wiens
to doen,
doen,
als
'als ook om
omnan
aan den
den anderen
anderen kant,
kmtt, door
door bet
het onbepaald
onbepaald prijprij..
zen
aanlgiding
~en wan
wu zul4
zuJbkunstwerken,
lutllitw.erkengeen
1. iec:n
aanleidingtotegeveta,
icvell, dat
dat
de
tie
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ge1J.reken., zo
zo wel
weI als
als de
de fchoonheden
fchoonbeden daarvin
d~arvmt Wordell
de gebreken,
worden
nagevolgd, enendat
datdedefinaak
fmaakvanvan
zijne
natie,in inplaats
plaatsvain
vall
nagevolgd,
zijne
natie,
verbasterd of
of eene
eeoe
juister en
fijner te
zuiverder, juister
en fijner
to worden,
worden , verbasterd
blinde bewondering
Dc lied
hedendaagfehe
blinde
bewondering wordt.
wordt. De
endaagfchevoordbreng.
voordbreng
feten
daaromaanaan
eenc
veelfcherper
fcherperbeoordeeling
beoordeeling
4elen worden
worden daarom
eene
veel
d:H,, over
over her
net algemeen
algemeen ,, een
een
bloot gefteld
gefteld;; uit
nit hoofde
bloot
hoofde dat
kunH:enaar
thands veel
veel meer
meer gelegenheid
gelegenheid heeft,
heeft, am
zig door
door
kunienaar thands
om zig
de theorie
theorie zijner
dan inin de
de
oefcning
oefening in de
zijner kunst
kunst te
to volrnaken,
volmaken, dan
gebrek isis,,
voorige jaaren,
het doorgaands
doorgaandseon
eengroot'
groot gebrek
Iaaren, en hot
wanneer
een kunftenaar
kunflenaar zig van
die onder
ondel'
wanneer een
van de
de kundigheden,
kundigheden, die
aan zijn
zijn voordbrengfel
voordbrengtel
zijn
zijn bereik
bereik zijn,
zijn, niet
nietbedient,
bedient,om
om aan
het, uit
uit hoofde
hoofde van
van den
den
die
te geven,
geven, welke
welkebet,
die volkomenheid
volkomenheid to
tijd, waarin
hij leeft,
en welke
welke men
menbillijk
biUijk
tijd,
waarin hij
leeft,hebben
hebben kan;
kan ; en
vardert. Hij gaat
gaat daarenboven
daarenboven onpartijdig
anpartijdig to
te werk.
Pervordert.
work . Perfoonen
komcn bij
bij hem
hem niet
niet aanmerking
aanmerking;; fchoon ze
ze -zoln·zomfoonen komen
bijzondere redenen
redcnen,
veront{chuldiging of
of aanaantijds., om
tijds,
om bijzondere
, verontfchuldiging
moediging verdienen
verdienen.. Even
Evenmin
minvolgt
voIgt
natuurlijke
moediging
hijhijzijne
-zijne natuurlijke
kunstwerken., in
geneigdheid
geneigdheid tot
tot dezc
deze of
of gene
gene foortvan
foort van kunstwerken,
het beoordeelen
eeoordeelen der
der fchoone
{choonc voordbrengfelen
voordbrengfelen.. Hij
Hi] zal, bb..
bet
Y. de fombere
fomherenagtgedagten
van 'Young
niet lager,
lager.fchatten.,
v.
_nagtgedagten van
roung niet
fchatteir,
dan zij
zij waardig
zijn, om
dat zijn
zijn temperament.,
natuurlyk
waardig zijn,
om dat
temperament, natuurlyk
tot
tligcnzin in
tot lugtigheid
lugtigheid en
en vrolijkheid
vrolijkheidneigende,
neigende, hem
hem een tegenzin
lIet
drocfgeestige illboezemt;
hot fdrnbere
fombere en droefgeestige
inboezemt ; of omgekecrd.
omgekeerd . Hi;
Hij
keurt
het vreemde
niet goed
dat bet
het vreemd.,
nochbet
bet
keurt bet
vreemde niet
good om
om dat
vreemd, noch
vaderlandfc11e om
om dat
datbet
hetvaderlandsch
vaderlandschisis.. De
De algemeene
algemeene
vaderlandfche
en
wezen1ijke regelen
regelen der
der fchoc
fchoonheid
zi}n bet
het,, die zijn
zijn
etc wezenlijke
nheid zijn
wijsgeerig verfland
verftand,, en geoefende
geoefende fmaak
fmaak onder
onder het
het oog
oog
zit, en'vonnisfen
cn'vonnisfen
bondt.,wanneer
wanneer
zijnen
regterftoelzit,
houdt,
hijhijop op
zijnen
regterftoel
uitfpreel{t.
Moethij
hij fomtijds
fomtijds zijne
zijne natie
natie dingen
uitfpreekt. Moot
dingen zeggen.,
zeggen,
waartegen fommige
fommigeopfluiven,
opfiuiven.hidhijverkiest
verkiest dit
dit boven
boven eene
eene
waartegen
31 te
die meer
meer nadeel
nadeel dan
dan voordeel
voordeel
to groote toegevendheid, die
21
aanbrengt;
heeft gedulds
omden
dentijd
tijd of
af to
te
aanbrengt ; en heeft
gedulds genoeg, om
wagten, waarin
waarineen
eenbedaarder
bedaarderoverweging
overwegi'ngmogelijk
mogelijkzozoveel
vee!
wagten,
ongerijmds in
in zijne
zijne voorftellingen
voorftellil1gen niet
ongerijmds
niet zal
zalvinden,
vinden, als
als men
men
ill den
eerl1:el1 opfiag
in
den eerflen
opffag waande•
waande .
." Maar
hoe noodig
noodigdeze
dezealgemeene
algemeenevereischten
vereiscbtenin
eelli
„
Maar hoe
in eeir
knnstrigter
ftaat om
kunstrigter zijn,
zijn, zij
zij fiellen
itellenhem
hem niet
niet volkomen
volkomen in Nat
bijzonderbekwaanr
bekwaanr
te verrigten
verrigten.. Hij moet
't bijzonder
zijn work
werk to
moot in 't
Alies
waarin hij,
hij, als
als kunstrigter,
kunstrigter, werkt.
zijn in
zijn
in dat
datvak.,
vak, waarin
werkt . AlicS"
wat
derhalven ftraks
ftraks is
is opgenoemd,
opgenoemd,metmet
opzigt
hetalaIwat derhalven
opzigt
tottothot
gemeene,
heeft bij
bij hem
plaats,, met
opzi!tt tot
tot bet
het vak
vak.",
geureene , heeff
hem plaats
met opzigt
waar
Hij heeft
heeft eene
eene vaardighei~,
vaardigheid, om
om de
waar in
in hij
hij werkt
werkt.. ~i
de al~!
bijgemeene lesfen
gemeene
lesfel'l. on
en voorfchriften
vooTfchriften der fchoonheid
fchoonheld op dat<
dat' blJ~
zonder yak
vak toe
zondet
toe te
clat oncler
onder zijne
zijne regtb:ank.ftaat;
to ·pasfeu)
pasfen, Oat
regtbauk •fkaat ;
ell
en
l
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zijner
natie
tn
zijn groot oogmerk
oogmerkis,
is,den
denfmaak
fmaak
zijner
natietoteverfijverfij.
en zijn
nen, genien
genU!n den
\Wg to
te wijzen,
wijzen, door
door her
her aantoonen
aantoonen van
van
den weg
en brc!kebeenen
brekebeenen a-en
den lROed
moed to
hunne gebrekeh,
gttbrekeh OJ en
te benemen,
benemen,
om
de waereid
wMreldmet
methunne
hunne
verveeiende
voordbrengfelelllaslasorn de
verveeiende
voordbrengfeleti
rig
tig te
to valIea".
vallen".
D
melding van
y onze meldl<ng
Dy
van het
bet eerfle
eerfe Deel
Deel deezes
deezes Werks,
Werks,
hebben wy
wy tevens
tevens gewag
gewag gemaakt
ge,maakt van
vaneen
eenBrief,
Brief, over
overeenkomfiig met unze
illIze toen
tGen aanduidexde,
aauduideHde, gisfmg,
gisfing, opgefteld
opgefteld
eenkomftig
Heer de
d.oor
den He
Hoogwelgabooren
de Ferponcher
Perponcher,, belteLdoor den
ogwelgebooren fleer
beheleenige beclenkingen
bedenkingen,
aanden
den Heer
Heer en
en Mr,.
Mr . vv.. Alphm,
zende eenige
OJ aim
41phm.
voorgedraagen,
tot tfte~e
deeze zyne Theorie
voorgedraagen
''J met betrekking
betrekking 'tot
Theorie...
Op dien
heefr onze
onze Al!t1:heur
Aetheur eene
Op
dien Brief
&ief h¢eft
eetle beantwoording
beantwoordinggege..
fchreeven.,
welke vooraan
vooraandit
dittweede
tw-eedeDeel
Deel
gepla-atstisis;;
khreeven, welke
geplaatst
de Heer
Heer de
de Perponcher
Pe.rponcher heeft
heef!: ~ool1s
Brief
en de
voorts een
een tweeden
tweeden Brief
tot een
een nader
nader aandrang
aandrang van zyne
zyne
afgevaardigd,
afgevaardigd , welke
welke tot
voorgefteMe
bettenkingen dient
dient.. - - - Decze
voorgeftelde bedcenkingen
Deeze Brieven
zyn, van de
de eene
eene en
en andere
anderezyde,
zyde,zeer
zeerwel
wetopgefteld,
opgefteld,
leveren den
den oplettenden
oplettenden verfcheiden
verfcheiden leerzaame
leerzaame aanmerkinaanmerkiu.
leveren
befcheidenheid.,
gen ; en verftrekken,
verflrekken, door
door de
de wedernydfche
wederzydfche befcheidenheid,
tot aanpryzenswaardige voorbeelden
voorbeelden van
vAn eene
eenegetnaatigde
gemaatigde
tot
Het zou
zonzeker
zekerieder
ieder deezer
deezer
verfchilsbehandeling.
verfchilsbehandeling. - - Het
Heeren
dien voet verd.e
verderr voort
voort
I-leerenzeer
zeerweI
welmogelyk
mogelyk zyn,
zyn , op dien
te
gaan;; dan de,
de, lIeer
lJer:jJoncher oordeelt
OGrdeeit zulks
re gaan
Heer de
de Perponcher
zulks met
met
Heer
reden
niet nuttig
nmtig;.; en
daarom liever
liever aan
reden flier
en doet daarom
aan den Heer
en Mr. van
van Alphen een voorflag
voorll«g van
van een
eenBriefwisfeling
Briefwilsfeling
en
't Schoone zelve
zelve;; waalilan
ons een
een weezenlyk
weexenlyk
over 't
waarvan Wlf
wy ons
nut belooven,
belooven, en
en den
den Leezer
Leezereerlang
eerlctrrg nader
naderberigt
berigt hoohoopen to
te geeven
geeven..
pen

Grondbeginrch der 4lgemeene
GrondbeginMr
4lgemeene Geleerdheid.
Geleerdheid. Te
Te Middelbui'g
MiddelbU1'g
by P.
P . GilIislt:11
GillisfrnenenZoon,
Zoon, 178o
1780.. In
In gr
gr.. oCtavo
liladz:...
otlavo 337
337 dladz

't boafd
vandit
dit Gefehrift
Gefchrift isis, bbymanier
maniervan
vanInleiInlei.
't
hoofd van
A aannding,
eener VerhanqeIinge
geplaatst, de
de Schas eener
er4~a~n elinge over
over
geplaat~t,

S<;h~ts
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Natllurlyk~ en
ell Zedelyke
Zedefyke Opvoeding
Opv:oedingder
der Kinderen
lGnderen.;
weI.
de Natuurlyke
; wellee
in een
een kort
kOlt beffek,
befiek, vermeIdt,
daaromke,OJ in
vermeldt, net
bet geen
geen men
men daaromagtheeft
heeftfit;
~
trent OJ, volgens deezen Schryver"
Schryver ., voornaamlyk. in agt
neemdn.. Zyne
Zyne deswegetns,
deswegel1s, in
in eene
eene geregelde
geregelde artie,
gedaa.
neemen
orde, gedaavoorftellingen, kunnen
gr00tlyks eene
eenc algemeene
algemeenc goedgoedne voorftellingen,
kunnen grootlyks
en, naar
naardedeverfchillende
ver£chillende omftandigheomfiandighekeuring erlangen,
ei'langell, en,
den,, daadlyk ter
ter uitvoeringe
uitvoedno-c rebragt
o-ebragt worden.
Hieraan
den
worden . Hieraan
hy dan
dan voerts
vo~rtszyn
zynGefchrift,
Gefrhrift OJ behelzende
behelzende de Grondbehegt by
GrondbeIll. DEEL
DEEL.. ALG.
F
gin~
1H.
ALG. J:,E]'T.
LETT . NO.2.
NO. 2.
F
gin-

G ttpN DIlE Clr\SELS

gin'Ze~f tfe~ Alge?,/.eene GeleL'rdfleid, als een Kurt Bcgdp vUll
:~lk li.; \V ectcnlcllappell, lilt~ me~l der JClJgd met nut in

l)anden kan gCCVCll, 0111 hun ~cn dcnkbccld van al1erleh~
kunqighcdcll te doen vcrkrygen.
\Vy kunncl1 011S
lliet Yerbeclden, dat de Anthcm hier meck bedoelt, cene
inboezcming van dien gehcelcn omHag van lumdigheden ill
~llc kinclercn: buiten d:lt z~Jlks in vceler toefiulld ol1mogclyk zou zyn, ZOU het, daar't mogclyk w.tre, vce1l11eer die.,
lIen., 0111 Gdeerdel1 te vorm.cn, die van aUcs wat weeten.,
en geen. tql~, der G(;1~f;1\1heict recht kercH kC~lIlell; dan om
\Vcezcnlyk Mannell van Verthmcl,- die ecne grol1dige kennis
llezittcll., te doen voonkillll~n. Zyn l1\!doelde zal des, ZQ
we wrtrouwen, vcelter .zyu, om dit Gefchrllt als cen
Handboek aan te biedcl1; W<iarvan men, naar de vcr[chib
lendc om(blldighedcn, ll1et opzigt tot die of deeze 'Vee"!
tCllrchappcn ,. nanr den toeftand, df; vatbaarheid, de nei-:ging del" Killdercn ,cn wat val .l dien aart meer zy , een Bntti?,'
gcbruik l;:all maaken, Aan ellt bedocldc althal1s k:m 't zeer.
wel beantwoonkn, in .zo vcrrc de eerHe beginzels, van geHocgzaal'n allen der Ill!,!r vool'gcdraagen vVcctcn[chappen .,
01' iodanig cene manicr aangcweezcn worden ~ dat het tot
Gene gefchiktc hand1eiding I.:;unnc dienen, 0111 'cr der Jcugd
cen algcmeen gdeidelyl\ denl\becld van re. geeven, 't wclk
de Le(;!l'mecster vc(volgcns, met des. tc 1l1t:cnkr' indruk ,
Voor . 't averil?:c
kan.onderfchciden en uitbreidel1,
lwnncn ook d(.'zulkcn, die zig op dceze of geCl1C "\Vcett:llfchap toegcleid en dczc1vc bco-,;f~nd hchhen, een nnttii§.
gehntik v:m dit Gdchrift 111aake11, door 'er.zigvan lC be~
dicncn? tef verkryp;inge Val~ een opp.:rvlakh:ig dell kbeeld
VaIl' andere \ Vcetcnichappcn; waar in ecn l\laJl., van cene
~ndcrszins gczcttc Smdie, qie in de Vv~crdd .·vcrkccrt ~
l1ict: wel gch~e1. oncrvaar~n zyn kan, zondc·r·.alldcl:en h;tig
te ,,,cezen, of zlg%civcnllgtlyk bcfpottclyk tc maakefl. --Tel' reiJclmaatil!Cr
l.:>eh:1.\1(t~lilll!C
van dit uiH:chrddc
Pbu,
u.)
"
,vcrdeelt (Ie Autncur het zclvc in vier Hooftlc:cclcn.
1. Komcn . in ovcr:'Vceging de lioofd- tVeete1~rdi{llr/)('n ~
die het Vcrftand bezlg houGen, waaronclcT hic.~ betrokkcll
\v..orden, (I~) de Godge1eerdhei(~, pchdzCI1(lcdc Crond~
]ecre, de Uitlegging der H.Schnft, het omlerzoek der H.
Schrift, de Zec1cknndige Godgclecrdhcid, de Gc1oofsfhyd,
¢n de praktyk del' Godgc1ccrdheid. (2.) Dc Regtsgc1ccrdhcid, gaan,:e ol1er de \Vetgceving,hct Staats-of ./\lgCll1CeilRc!.!;t, lnct de venlcrc bywndcrc foortcll van Rcgtcn, ell
'bal:tyk del' Rcgtsgclccrdheid. (3.) De Gencesl;:ulldc,

at

,,\';1:,1'-::

DBR ALGEl'YrEEME CELEERDHETDo
'W{l:uto~ behoort, de Ontleedkunde, de

PhyOologie; de
kennis del' Ziektell, dcrze1ver kcntekenen, de Geneeskunst,
de Artfcnykunde, de Scheikul1st, de Artfcnybereiding, de
'Chimrgic en de pl'aktyk del' Geneeskul1st. Eindelyk (4.)
De "Vysgeerte., welke' ontvouwt, de Redenkullst, de Le(Iekunde, de Natuurknnde, de Bovennatuurkunde en de·
lVisknnst.
'
Hiel' aan volgen
II. De Vrye Kunflen, die nit den Geest voortkomen ,
'Welken in vyf Clasfcn vel'deeld worden. (1.) Dc twee
wegwyzcrs in de Vrye Kunrren, de Spraakkunst ell de Redenaarkul1st. (2.) Dc Fraaie Kun!tcl1, die negen in getal
zyn; de 'VeIfprcekendheid, de Die htkunst, de ZangkUl1St.,
de Sehilderkul1st, de Graveerkul1st, de Bceldhouwkunst,
de Bouwkunst, de Uitfpraakkunst en de Danskunst. (3.)
De Kunften van Bereep, tc weetel1, de Oorlogskunde, de
Zeevaard en de Handel. (4.) De oefencnde KunHen, naam~
'lyk, het P:lal'dryden, Schermen, Voltigccrcll \ W'orfl:elen ,
Zwemmcn, Schkten, Vcrnllftige-en' Hazard-SpeUen. En
cindelyk (5.) de twee Ydele Kunfrcil, ,,,'cIken zyn de Waarzeggery cn Toverkunst. - - By deezen kOl11t
III. Dc Letterkunde, die aIleen van het gehcngen afhangt,
~waartoe behooren, (1.) de Historifche \VceteniChappen,
als daar zyn, de Verdichtzelkunde, de Tydrekcnillg en de
algemcene Historic. En (2.) De Tmllgclecrdheid., welke
.in l;ig vervat, de Olldheidkund~, de Pcnningkunde, de
:DipIGI11utica, de Statistiea, de Reiskunde, de j\ardrykskllnde, de (}eneaiogic, de "Vap~nkllnde en de Taalkcllllis.
IV. T-e11 laatfie neemt de Alltheurnog in agt de Hand"Werkkunst, die door 't vcrnllft en de l100dzaaklykhcid uitgc:'Vonden zyn, dOQr de beocfening ge1cerd, ell door ele Atnbagtslieden 'wa~i'genol11en worden; welken hier, mwr derzelVCl" verR:hillende oogmerken, tot vicr hoofdioortcn ge:bragt worden •. (1.) Handwerkklluflen, wclken. tot .Yocding del' 'MeWfchen diencn, t)Rmnlyk, de Landbouw, .de
Jagt, dc VI~reQery, dc Vogelaary ell de Bereiding del' Spyzen ~ Dranken en dagelykfehe Benoodigdhedel1. (!l.) Zuiken, die tot Ideeding van den Mensch 'fj:l'ckken, te weeten, de \Veeflmnst, de al'beidzaarnhcden die tot de ldce(ling del' Mannen en Vronwcl1 behooren, de Vel'wery en
de LecI;bereidillg. (3.) Zodalligen, die bctrekking heh'ben, tot des Menf~hen \Voonplaats, <tIs daar zyn, de Bon·
Will?; • cn Vercicr1ng of Melrblleering del' \ Vooningcn.
\Vaarby dan (4') nog kOlTICll, de H:mdwerkkullfl:en, die
tot de Zamenlecvingdicncn,
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trokketi wordt,
de bereiding
hereitling der Meta~len,
-en Mineraalen
Mineraalen;
trokkett
wordt, de
Metaalen, en
;
huishoudeH,, en
en zo
zo ook
van
die der
del' benoodigdheden
benoodigdhedell inin 't't huishauden
die
ook van
't geene tot
tot de
tot de
en
de Rytuigen,
Rytuigen, tot
de Drukkery,
Drukkery, den Handel
Handel en
't
de Zeevaart
Zeevaart behoort
behoort;; en
en by
by welken
we1keneindelyk
eindelyk nog
oog gevoegd
gevoegd
de
worden, de
de Mathematifche
Mathematifche en
en Muficaale
Muficaale IraflrumentmaaImuumentmaaworden,
kers..
kers
Onder deeze
deeze opgenoemde
opgenoemde hoofdbenaamingen
hoofdbenaamingen brengt dr
de
Onder
Autheur, telkens
telkens op
ophunne
hunneplaats,
plaats, dedebyzondere
hyzondereoefeninoefeninAutheur,
gen of
of werkzaamheden,
welkendaar
daar toe
toe betrekking
betrekking hebben,
gen
werkzaamheden, welken
hebben,
met een
eenkorte
korteverklaaring,
verklaaring van
dezelven ,~ die
die meerendeels
meerendeels
met
van dezelven
vry wel
wel gefchikt
gefchikt is,
is, om
om'er
~er een
een algemeen
algemeen denkbeeld
denkbeeldvan
vantote
vry
Zyne taak
taak op
op die
dle wyze
wyze afgewerkt
afgewerkt hebbende,
hebbende, bebe~
geeven. Zyne
Huit hy
met het
het volgende
volgendevooritel
voorHel..
iluit
by voorts
voorts zyn
zyn Gefchrift, met
" Dus
Dus hebben
hebbcnwywy
weinigewoorden
woorden
grondbeginfels
„
ininweinige
dedegrondbeginfels
Ge1ecrdheid voleind
voleind;; 't
't waare
der algemeene
algemeene Geleerdheid
waare te
towenfchen,
wenfchen,
de Souverain
Souverain eene
eene Academic
Academieder
der algemeene
algemeene Geleerdheid
Geleerdheid
dat de
der Opvoeding
Opv~tcting
ilichtte ,; deze zoude kunnen
kunnen famengefamengeen der
ftichtte,;
Held zyn,
Ult.
field
zyn, nit.
"„ Twee
Theologanten" twee
tweeRechtsgeleerden
Rechtsgeleerden en
en twee
Twee Theologanten,
Geneeskundigen.
"„ Elf
Elf voor
voor dedePhilofophie,
Philofophie,als
als;; dEie
dricvoor
voordedeLogic.a,
Logica, MeMetaphyfica en
voor de
de Natuurkunde
Natuurkunde en
en NaNataphyfica
en Zedekunde,
Zedekunde ; zes voor
tllurlyke Historic
Historie in
voor de
de Mathefis
Matheus..
tuurlyke
in 't'tbyzonder.,
byzonder, en
en l;wee
twee voor
"„ Tien voor de vrye Kunften
Kunfl:en,, als
als:: vier
vier voor de
de welwelfpreekcndheid
en Poezy, en zes
zes voor
voor de
de ovcrige
ovcrige Vrye
Vrye fumKunfpreekendheid en
flen.
tien.
" Negen
Negen voor
voor de
de Letterkunde,
Letterkunde, als
als vyf
vyf voor ueHistorie
„
delistorie,~
en Mythologie,
MytholGgie,enenvier
vi~rvoor
voor dedeTaalgeleerdTaalgeleerdChronologie en
heid.
"„ Vier
Vier voar
voor de
de Handwerkkunften.
Handwerkkunflen .
,.
veertig Academisten
Acadamistenzouden
zaudenbinneta
lilinnenweinige
weinigejaajaa,. Deeze
Deeze veertig
ren aan
nan 't
't algemeen
mealgemeenkunn€n
kunnen geeven,
geeven, een
een V0lmaakte
volmankte en methodifche
algemeene Geleerdheid,
Gel~dheid, die
die
thodifche befchryving
befchryving yan
yan de algemeene
tot
gebragt,; enlvan
€Ur~an tyd
tyd tot
xb deeIen
deelen zDude
zoude kunnell
kunnen gebragt
tot 12
1 .2 of 16
tyd
cen deel
deel vennoorderd
onttvd met een
vernieerderdworden,
worden, VOGr
voor ntJ
A% ni.euwe
ieuwe ontdekkingen.
'Vaereldzoude
zoude
flechtscen
een boek
bQekrnicer
meer hebDe Waereld
flechts
dekkingen . De
b~n,
welk een
eennut
nutzou
zauherhet'met
zy.n voor
vaor onze
onze
niet zyn
ben, maar vVjllln welk
l.andsgenooten!
Landsgenooten !""
In hoe verre
verre zodanig
zodanigeen
e'envoorflag
voorna~ al
al of niet
niet daadlyk
daadlyk werleworkindiervoege dat het befiellig
flelliggem~kt
gemaaktzou
zoukunnen
kunnenw:orden,
worden , indiervaege
oogde
nut daar
daar door
do0r to
te. wegee
wcge. gebragt wic1\;,
willen wy
wy niet
niet
oogde nut
wierd, willen
naar do
nog aanop
ons neemen
neementorehelli
helli"lcrt;
d~ iialag
.u[~1i1g- der
der tqt
tqt nog
op ons
ferr ; ma:ll"
id dus als
gewellde
poogingen, om
omdedealgemeene
algemeene Geleerdh
Geleerdheid
ali
geweude poogingen,
in
aancengefchake1d werk
werktote brengen,
brengen,ofofop
-opeenige
eemge anan~
in een aaneengefchakeld
de-.
de-
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dere wyze
rl~re
wyze tote zamen
zamentotevoegen,
voegen,.begunftigt
begunfiigt eene
eene onderneeonderneeming van
.cart niet fterk.
ruing
van dien
dien ,aart
fierk.
Veelligt is
is de
de eene
eene
voorfag
voorf1ag de
de andere
andere waardig
waardig:: zie
zie hier
bier 't'tgeene
geeneons
ons by
by deeze
deeze
gelegenheid voor den geest
gekomen is
is..
geest gekomen
Onze
Autheurbelooft
belooft ons
Onze Autheur
ons,,in
inden
den aanvang
aanvang van
van dit
ditWerk,
Werk,
een Catalogus der besse
beste Boeken
Boeken ininalle
aileverfcheiden
l'erfcheidenkzinften
ku,njten
wy verwagtten
en
verwagtten dien
dien Catalogus in dit
en 'Weetenfchappe#;
weetenfchappeu ; wy
ditzyn
zyn
Werk ; maar
maar mogelyk
mogelykheeft
beeftbier
hier omtrent
omtrent een
een misveifland
misverHand by
by
ons plaats
plaats;; en
en veelligt
veelligt is
is het
desfchryvers
fchryversdieii
dien
ons
het oogmerk
oogmerk des
afzonderlyk, als
Gefchrift, gemeen
gemeen to
te
afzonderlyk,.
als een
een vervolg
vervolg van
van dit
dit Gefchrift,.
maaken.. Indien
dit oogmerk
voltrekken,
maaken
Indien de
de Antheur
Autheur dit
oogmerk mogte
mogte voltrekkeu,
gyneigen
eigenoordeel,
oordeel,. als
als ~~raadpleeging
raadpleeging met
met
zotl
hy,. zozoopopzyn
zou by,
bekwaame
Mannen,. iedertak
in ieder takder
deralgemeene
algemeeneGeleerdheid,
Geleerdheid,
bekwaameMannen,in
zyn uitgebrelder
uitgebrelder Catalogus,.
Catalogus , eene beknopte Lyst
uit zyn
Lyst kllnnen
kunnen
gefchiktfien
opmaaken
vandie
diefchriften,
fcbriften,. welken
welkenhovenal
bovenaldedegefchiktften
opmaaken van
zouden zyn,
zonden
zyn., omommet
metelkanderen
elkanderen een
een 'Welgeregeld
famenftet
welgeregeld fauzen/1el
van de
de Algemeene
Algemeene Geleerdheid
Celeerdheid te
Eene weluitweluitto verleenen.
verleenen . Eene
Lyst van
van zulke
zulkefchriften
fchriften zou
zou der
der
beredeneerde Lyst
gevoerde beredeneerde
fludeerende Jeugd
Jeugd orrgetwyfeld
fiudeerende
orrgetwyfeld nuttig
nuttig zyn
zyn;; en zulks nog,
nog,
naar ons
ons in
in zien,
zien,. ligter
Iigter dan
Dovengem elde in
in 't week
werk gegenaar
dan 't'tbovengemelde
fleld kunnen"
kunnenn worden.
worden . Dan,.
wygeeven
geeven 't niet
niet hooger
field
Dan, wy
hooger op
op
aIs eene bedenking.
dan als
dan
bedenking .

De vryheid
vr'Jheid der
der Scheepvaart
Scheepvaart en
1m des
des Koophandels
Koophandels der
der onzydige
o.nz'Jdige Volken
Volken
De
in den
den Oorlog,
Oortog. volgens
volgens het
het alatsemeene
EuropifcheVolksrecht,
Yolksrecht,
in
emeene enenEuropifehe
als ook
verdragen bef
beJchouwd.
Te Utrecht
Utrecht by
by de Wed
Wed..
als
ook naar
naar de
de verdragen
houwd . Te
J. v.
v . Scheonhoven,
1780.. Behalven
Behalven bet
net Voorverk
Ji'oorwerk 231 bbladz.
Schoonhoven,178o
n
ladz . iin

J.

groat oEltwo.

groot octavo .

In

n een
eel1 Land
Land als
als het ooze,
welksbloei
bloei grootlyks
grootlyks afhangt
afhangt van
van de
onze, welks
de
i Scheepvaart
Scheepvaart en
den Koophandel
Koophandel;; en in omftandigheden
als die,
die,
en den
omflandigheden als
wy ons
ons bevinden,
bevinden. daar
claar ooze
ollze Scheepvaart
Scheepvaart en
en Koophandet,
Koophandel.
waar in wy
terwyl wy
de Onzydigheid
Onzydigheidbehartigen,
behartigen, door
door den
den Oortog
OorJ0li..
wy de
r, tusfchen
:lnderc Mogendheden
Mogendhedenontflaan,
omfiaan. flerk
fierk belemmerd
belemmerd warden,
worden.valt
valt het
bet
andere
bier
bavengewelde onderwerp
hier bavengclIlelde
onderwerpnatuurlyk
uatunrlylt in
in overweegipg,,
overwcegips. by
by alle
aile
de geenen,
de
geenen. die
die's
ter harte
harte neemen
(*). 't
't Kan
's Lands
Lands welzyn ter
neemen (*).
Kan
derhalve
niee dan gevallig
derhalve der Natie niet
gevalligzyn,
zyn,dae
datcen
eenbekwaam
bekwaam Man
Wan
zig

.c"i

(" Schoon
Sl;hoon de
de omfbndigheden,
ornihndigheden,zedert
zedcrt bet
het fchry`
fchryycn
van dit
dit Artykel,
Attykel. in
in 't't
•e n van
mtdtlcn
van December,
December,door
doorher
hergedrag
gedragvanvan't'rEngelfche
EngelfcheHof,
HM,ten
tenohzetf
ofJzet1'opzigopzigmtdc
en van
zyn bebben
bibbcl1
't niet
l100diggeagt
geagthierotntient
hieromm::nteenige
eenig~
re, eelligzin~
eenigzins veranderd
veranderd zyn
wy wy
't niet
inoodig
~rallliering to
te maaken,
to= tnmderdaar't
mmdel' daar 'tblykbaar
hlykbaargenoeg
genoe!!is,
is,dat
darEtt
~nrl
bee
verandering
maaken, to
eland her
ItoV\:ll at
al gelaaden
SClaad::n heeft
heeft op
ODze kraetdaadige
kra~td:mdige handhaavrng
hand1JaavlI1~ der
del' Olizyd~hdd.
boven
op onze
Qazydiyh .id.
F3
F 3
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oin dat
dat Stuk
Stuk nallwkcurig
nauwkcurig te-tt-onderzoeken
zig opzetlyk verledigt,
ver ledigt, om
onderzoeketl;;
ryplyk oyenvoogen
gedaglen deswegens
deswcgens gemeen
gcmeentete maamaaen zyne
zync ryplyk
overwoogen gedagten
en
ken,
gelyk inin dit
dit Gefchrift
Gcfchrift gefchiedt
gcfchicdt;; welks
w;;:lks inhooo
lcn overvloede
ken , gelyk
inhoud ten
overvloede
getuigt,
men deszclfs
deszclfs Optieller
Opl1:cIIer en zyncn
arbeid, met
met bet
bet hoogfie
gewigt, dat men
zynen arbeid,
hooglte
magmagbefchouwcn
bcfch~lI\\OCll.. H~'
iJ cgt,
egt, inindat
datIicht
Iicht
Fly l1:clt
fteltzig
zigvoar,
voor, de
de vryhcid
vryheid
der Schccpvaart
Schcepvaart en
en dcs
des Koophandcls
Koophandels Illdicrvoegc
hldiervoegc tetoovcrwee~en
overweegen ,, dat
zyn
ttrekke, tot
totccnc
eene proevc
proeve eener gefchied-en
zyn Gefchrift
Gefchrift to
tc gclyk l1:rckkc,
Cl.:fchied- en
oorlogendco
rcgtskundige opheldcrir
opheldcrfr:;e
dcr gefchillen,
gefchillen, tusfch,n
regtskundige
a der
tusfchen de
de oorlogende'
:Mogendhcden
opzydigeStaaten,
St33lcn, wegens
wcgens den
den vryen
vryen Zeehandel
Zcch~nliel:
Mogendhcden enenorzydige
't wclk
deeze Papicren
PJpkrCilvan
vandes
destoIeuitgebreider
uilgcbreider nuuighcid
mlltighdd maakt
\Jla~kt..
't
walk deeze
Ze
zyn dus
dusniet
Iliet beperkt
beperkt binnen
binnen de
de teg
tcg<:n\\'onrdige
oml1:alldighcZe zyn
nwnordige omftandigheden,
m:lor brengen
brcngcn ons
ons bet
het voorheen
voorhecngebeurde
gcbeurdeonder
onder't't oog,
oog, en
den , maar
en
:t to:komende
leiden 0113
op tot
tot be
ltet
to~komcndc;; als
leiden
cns op
als bchelzende
behelzende ecne
eene hefcholl·
befchou .
\'I~:Jrop de
lie oorlogende
oorlogende MogenhcdcIJ
wing der
der Regtsgrnnden,
Regtsgronden, waarop
wing
Mogenheden hunlIe heperkingcn
bcperkingcn door
doorvryheid
nyheidtotlOtnccg
nc:g gevestigd
gevestigd hebben
hebben ; en eene
ne
der Regt~gronden,
Rcgt,gronden, waar van
van men
men zig,
zig, to
tcr afw,:n
afw.;:n..
overwceging der
overweeging
dinge van de
de ouheilen,
onheilen, weiken
welkendaaruit
daaruit voortgefprooten
voorrgefproolcn zyn,
zyn, inin 't't
dine
vcrvo!g hehoorde
hehoorde to
te bedienen
bcdicnen:: d:Jt
of mecr.
vcrvo!g
dat veelllgt
veell,gteene
eene mindere
mindere of
meet.
clere a.
a.:nlciding,
j!ccvcn..
:nleiding, tot
tot regtma~tiger
regtmaatigerinrigtingcllo,
inrigtingen,zou
zoukunnen
kunnen gceven
dere
IIet hclang
en de inzigten
inziglclJ van
Ilet
hclang vall
van ons
ons Vaderlalld,
Vaderland, en
van dcn
den Schryver,
Schryver,
gepaard met
met de
de oordeelkundige
oordeelkundigc behandeling
bch:mdelin~ van
v~n dit
dit onderwcrp,
onderwerp,
(ooren
om onze
onze VaderlAndfche
Vaderlilndfche Lcezers
Lcczers to
te bcwee.
loopen hier
bier zmncn,
zamen, om
beweegen,
tot cope
ectJe oplcttende
oplettcnde doorbladering
doorbladcring van
van dit
gen , tot
dit Iscrzaame
Iserzaame Ge.
Ge.
fchrift..
fchrift
lIet vangt acn
a::n met
meteene
eencnafpooring
nafpooring
i1et Ryzondere
Ryz!mdere Europi_
E1tropi_
Iiet
vanvail
filet
Jr"~
Volksl"ep.t, als
als onderfchciuen
het AJgem~e7le
Nat'Uur/"yke
onderfcheidcn vall
van bet
Algemeene Natuurlyke
fr1i Volkire,gt,
JTolksregt;
wclk onderfchcid
hoofdzaaldyk bier
hier op
op uitkomt
uitkolllt.. Bet
lIce
onderfcheid hoofdzaak!yk
Volksregt ; taclk
AJpemee71e, gegroml
gegrond op
op de
de onveranderlyke
onv~'fandcrl~'ke Natuurweiten,
N,lIUUrwelten, is
is beAloemeene,
be.
trckkclyk tot
lot de
der Volkeren
Volkcren:: waarlCtrekkelyk
de algemecne
algemecne omlbndighcden
omitandigheden der
waartegcn
die Byzondere
Ey':.o'lIlere,, op
willckcuril!e giondtteliingen
glOndllcllingen gevcstigd
gc\'estigd ,
gen dit
op willekcurige
fJegts zyne
bctrekldng hecft,
hecft, tot
tot fchikkingen, weiken
wt.lkcn de
de Kristen
Kristcn-.
flegts
zyne betrekking
in Europa
Europa,, met
met eene
eene algemeeue
algemccllcinwilliging
inwilli~ing., als
regds
volken in
als regels
v~n hun
hun gedrag
genra£; omtrent
omtrent elkander,
cJkander, dd::or
gewoonte gewettigd,
gewettigd,
van
: ;or de gewoonte
en als
als rebels
en
regelsvan
van cenc
eene verbindcnde
verbindende kragt
kragtaang(;J]omcn
aangenomen hCbben.
hebben . Dus
llus
bcl1:aat
Europifche Volksregt, in
11£ zekere
zekere gebruikert
gebTuiken
bettaat het
bet nyzondere
Byzondere Europifche
en
ge1voontm, weiken
'Welken dedeVol
Votken
en Staaten
Stallfm in
ia onI
ll'aerelddeel ononen gesvoonton,
ken en
ons maerelddeel
der elkrnder
elklinder ingevoerd
illgevoerd hebben
1Iebben.. Onze
OnzeAutheur
Autheurdedewillekeurigheid
willekeurigheid
der
en veranderlykhcid
veranderlykheidvan
v:Jndit
dit Regt,
Regt, met
metdededaar
daaruic
uitvoortfpruitende
vOOltfpruitcnde
en
by de
de daadlyke
daadlyke verandering
verandering van
van bet
het zelve
zclvc., waaruit
gcvolgen,
gevolgen , by
zclfs eeneen
oudJan
en nieuw
nieu1V Europfchh
Europ'sch Volksrcgt
Volksregtgcbooren
gcboorenis-,
ilt, gadege.
zelfs
!laagen hcbbende,
hebbende, merkt
flaagen
merktdeswegens
deswcgcnstentenlaatfte
laall1;(: nog
nog ann
ann:: dat
dat men.
men,
:lIs
Volksrcgt omtrent
omtrenl cen zeker
zeker geval
als dit
dit byzonoere
byzondere Volksregt
geval zwygt,
zwygt, of
onzeker en
en twyfelagtig
tw}'felaglig is,
is, tot
lot bet
het algeweene
3lgemeene natuurlyke
n:JtlJurlyl;c VolksVolksonzeker
I,cerln.. -Op
-Op deczc
hefchollwing
vanbet
het
regt to
te rug llIuct
regt
muct kcercn
dccze
befchouwing
van
Inat hy
voorts volgen
volgcn zyne
zync aanmerkingen over de
Volksrcgt.
Volksregt, Iaat
by voorts
de OnOnde Vryhcid
Vryhcid der
dl:r Zee,
Zee, en
en over
O\'cr den
den Handel
Handel in 't
't gezydigheid, over de
gellleCll.
Na 't
't ontvouwen
olltVOliwenbier
hiervan,
\'an, als
als vooratgaande
voorat~aande StukStukmecn .
Na
di= in
in de
de eerfte
cerne plaatzc
.ken. die
icen,
plaatze e\:nigc
eenige ophelQej"ifj~
opheldering vorderen,
vorderen, !tome
komt
Ollon-
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tot tic
de hoofdzaak
zclve, enenbepaalt
bepaaltzig
zigter
ter over_
over.
enze Schry,,'er
Schryver tot
hoofdzaak zelve,
weeginge van
van dedevrye
vrye Scheepvaart
Sche<::p,aart en den Koophandd
onzy-.
weeginge
Koophandel van onzy
dice
dige Volken in
in den
dcn Oorlog,
Oorlog, izzar
U'lllr het
het Alge+neene
Aigemeene Vol.ksregt
Volk.rregt.. Ilet
Bet
J;cell byhydeswegcns
dcswegcnsbygcbragt
brgcbragtheeft,vat
heeft ,vathy,
hy,oni
omalles
alles m<:t
cen op.
opgees
met een
tJag van hec
hct oog
oogtote kunnen
kunnenzien,
zien.aan
aan't'teinde
eindedeezer
deezerafdeelinge,
afdeelinge.
hag
de volgende
volgclldekorte
korteftellingen
fiellingen .•
te zamen,
to
zamen, inin de
•, i1.. gen
Staat kan
kan do
de onderdaunen
onderdatnell eens
celis anderen,
anderell, met welkcD
.,
Len Staat
welken
hij
in vrede
vrede leek,
hij in
leeft, in
in huunen
hunnenhandel
handelwet
meteen
eenderden
qerd::1lniet
nietverhinverhiu..
deren.
onderdaanen van een onzijdige
onzijdige Mogenhcid
kllnnen
22.. De
De onderdaanen
Mogenheid kunnen
met alle
aile volken
volken eveneens
eveneensininoorlog,
oorlog,alsalsinin vrede,
vr<::de, handelen
met
handelcn,, ge..
go .
volgliji< ook
ell met
metwile
aile foorten
foorten van
volglijk
ook met
met de
de ourlogende,
oorlogende, en
van waaren.
waaren .
metwapenen
wapenenenenandere
anderekrijgsbehoeftens
krijgsbehoefLCns..
33.. Ook
Ook met
oorJogendc kunnen
kllllnenonzijdige
onzijdi~e Kooplieden
Kooplieden niets,
De oorlogende
niets, ten op~
op.
44.. De
zigte der
dt:r waaren,
waarcn, waarmede
wllarmcJe zij
zij handelen,
handelen, voorfchrijven,
voorrchrijvcn, nocll
zigte
noch
waaren uitzonderen
uitzondercn;; en nog
nog minder
minder kan
k:1I1 hun
hun de
de eene
eene parparzekere waaren
.ekere
tij de
en den
denHandul
Handelnaar
naardedelanden
landentier
der anderen
ge-.
tij
de Schecpvaare
Scheepvaart en
nderen ge
h~el verbieden.
lice[
verbieden.
S.
Daar tegen
(cgen vcrkrijgt
verkrijgt eon
cen oorlogende
oorlogendepartij
partij het
het recht,
recht, om in
ill
S . Daar
de door
door haar
haar wapenen
wapcnooverovcrde
veroverdevijandelijke
vijandelijke landen
landen den
den handel
handel
de
van onzij
onzij.:ige
Kooplied(.\u to
te bepaalen,
bcpaalen, en,
en, wanneer
wallnecrzij
zij wil,
wil, in
in 'c'I;
van
.ige Koopliedin
gehed tote ver
verhiedeu.
geheel
hicdQn .
En insgelijks
insgclijks delt-nandd
mee de
deplaatfen,
plaaefen, die door
66.. En
(ten-fiandel derzelven
derzelven met
:7.ijn Krijgsvolk
Krijgs\'olk zijn
zijn ingel1ooten,
belegerd, met
met geweld
geweldto
te ver,
ver..
zijn
ingefloocen, of belegerd,
hinucren.
hinderen.
op andere
andereplactfen
pl:t~efcn mag
magzijzijzulks
zulksniet,
niee,eneninin't't aller7j.. Maar
Maar op
Dlinst in
doen..
minst
in de
de open
open zee, doen
(Mlogcnde mogen
hunnevijanden,
vijancfen.ofofderzelver
dcrzelver bondbontlDe oc,rlogcnde
mogen hunne
88.. Dc
gellooeen, inin de
de open
openzee
zeevervulgen
vcrvoIgcnenenaantasten
aantasten..
genootcn,
nict de
Schepcll en Waaren
Waarenvan
vanonzijdige
onzijdige Volken
99.. Maar
Maar niet
de Schepen
Volken op
op
de
~e:: aanhouden,
doorzoeken en
en aanbrcngen
aanbrengen..
de zee
aanhouden, doorzoekcn
10. Onzilltige
K08plieden zijn
zijn niet
nice verpligt,
verplige, om
omdedevoorfchrifvoorfchrifzo.
Ouziidige Koop!ieden
tCIl der oorlogende
oo,logende Mo&cllheden,
waarbij
bij zij,
zij, bij
ten
Mogenheden, waar
bij 'e't uitbrecken
uitbreeken
des.oorlogs,
oorlogs, dell
handel flair
naJr ijandelijke
vijalldelijke landen
Jalldcll bepaalen,
bepaalen, of
of
des
den handel
ze!,ere waaren verbieden,
verbieden, Ie
zekere
to gehoorzaamen.
gehoorzaamen .
11.. i.ulk
I.ulk een
verhod kan
kan -den
den Kooplieden
Kooplicden alleen
aileen van
hunno
ii
een verlwd
van hunne
Overheden gceeeven
gegeeve:l worden
worden;; Cll
bij deezcn
de oorlogenoorlogenOverheden
en bij
deezen moetcn
moeten de
de
het door
de hec
door ondl,;rhandelingen
ondvrhandelingen zocken
zoeken te
to hew(;rl,cn.
bewcrken .
12.. Maar
Maar dedeinwilliging
illwilliging derzelven
derzdvell is
is enkel eene
eene goedwilligheid
goecfwiJligheid..
z2
13.. De
ovrlogende hebben
hcbbcn gcen
geen recht,
rccht, om
wa:lren den
den vijanden
vijandcl1
13
De oorlogende
om waaren
of deszelfs
deszclfs ondcrua:lnen
cocuehoorcnde,, uit
uit onzijdige
of
onderdaanen coebehoorende
onzijdige Schcpel1
Schepen
wcg
te oeenl<::lI.
weg ce
neemen .
14.
Het is
is een
een openlijke
opcnlijke onrechtvaerdigheid,
onrechtvaerdigheid, den Schipper
Scbipper VQI1
van
14. Hot
een onzijdig
(lm:iidi~ Schip
Schip een
cellbewijs
bewij5ofat' to
te vorderen,
vorderen, dat de laa.iing
l;ta.1ing aan
cen
aan
onzijdigc Kooplieden,
en niet
nict aan
des vijands,
vijands, toeeoeonzijdige
Kooplieden , en
aan onderdaanen
onderdaanen des
behoort.
behoort.
IS.. War.neer
eellnpgebragt
opgehragtvijandlijk
vijalldlijk Kocpvaardijfchip
Kocpvaardijfchip waawaaz5
Warneer inineen
ren
van cen
c:enonzijdig
onzijdig Kuopctan
!\CJoptuangelaaden
geIaadcn zijn,
zijn, sa
z~ 1l1o.ten
zo, zoq
ZOQ
ten van
molten ze,
daaai
:rF '"i
Qua

so
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draa deeze
de~ze zijn
zijn eigendom
aan dezelve
beeft 1 hem
hem to
te rug
ru~
draa
eigendnm aan
dezelve bewezen
bewezen heeft,
ge-geeven
gegeeven worden.
worden.
16.
OorlogrchepenenenKaapers
Kaapersderder
oorlogende
partijenzijn
zijn
De Oorlogfchepen
oorlogende
partijen
.6. De
niee
viln onzijdige
onzijdige Koopvaarders
de vertooning
vertooning der
der
niet gerecbtigd,
gerechtigd, Olll
om van
Koopvaarders de
vragtl>rieven en
en andere
andere papieren,
papieren,betreffende
betreffendededelaading
laading,
tt: eieivragthrieven
, to
fehen,
of zelfs
zelfs de
te doorzoeken.
fchen, of
de wa3len
waaien to
doorzoeken .
17 . Zij
17.
aileen -de
vertooning der
der pasfen
pasfen of
of zeebrieven
zeebrieven
Zij kunnen
kunnen alleen
de vertooning
vorderen, omomda4ruic
da'lruittotezien,
zien,ofofbet
het in
in de
de daad
daadeen
cenonzijdig
onzijdig Schip
Schir
vorderen,
zij,
niet..
Zij, Jan
dan niet
18.
oorlogende hebben
hebbengeen
geenmagt
magtvanvan
rechtflelling over
De oorlogende
to te
rechtftelling
over
18 • De
onzi~dige Handelaaren,
en derzelver
derzelver Schepen
Sehepen in
in de
de open
zee, en
en
onzijdige
Handelaaren, en
open zee,
kliDnen
dierbal~ geen
geellgericht
gericht over
over dezelve
dezelveaanftellen
aanfl.ellen..
kunnen dierhalve
19.
Noeh zulke
zulke Schepen,
Sebepen, en
en de
de daarop
daarop gevonden
gevonden goederen
goederen,,
19 . Noch
oHder voorwendzel,
voorwen dzel, dat
dar ze
ze verboden
verbodell,, of bet
het elgendom
e/gendomdes
desvijvijcider
ands
waren,
voor verheurd
verbeurd verklaaren
verklaaren..
ands war
en , voor
~O. Het
'\Terlies dat
dat onzijdige
daardoor lijden,
lijden. lwmt
2o.
Het verlies
onzijdige Kooplieden
Kooplieden daardoor
komt
tot last
Staat I die
die zulk
zulk een
een gericht
gericht aangefteld
aangefield heeft
heeft..
tot
last van
van den
den Staat,
21.. Dezelve
Dezelve isis tot
tot voldoening
Yoldoening en
en vergoeding
vergoeding vcrpligt,
fcrpligt, en
en kan
kan
2r
lIfe niet
nret afw-enden
door bet
hetvoorgeeven,
voorgceven.dat
datdit
die een
eenzaak
zaak is,
is, die
die
die
afwenden door
voor zijo
l.ijn landgerichten,
landgerichten, naar
uitgeweezen
voor
naar de
de landwetten,
landwetten, moct
moet uitgeweezen
worden.
worden.
22.. De
De Overheid
Overheidvan
vanzulk
zulk cen
cell Staat
Staat kan
kan oak,
oak, met
met bet
het voervoer~
22
wendzel der
der regeeringsvorm,
regeer/ngsvorm,die
diehaar
haar dedehanden
handenbindt,
hindt,dedeeiseiswendzel
fchen
van eenen
eencll anderen
anderenStaat,
Staat, inin zaaken
zaaken van
vandeezen
deezenaart,
aart,niet
niet
fchen van
ontgaan;
dezelve isis gerechtigd,
gerechtigd, zich
zich hierin
hierin alleen
aileen aan
aan haar
haar
ontgaan ; maar dezelve
t-e houclen."
houden ."
to
Ieder deezer
heefc de Autheur
't Alge~
Ieder
deezer Regten
Regten beefs
Autheur be\veezen
beweezen door 't
Algemeene Volksregt bepaiild
te zyn;
meene
bepAld to
zyn ; met
met wederlegging der voornaam.
voornaam .
:fie ftellingen
verre
ite
ftellingenvan
van IfQn,
Nun, die,
die, de
de regtea
regtea der
deroorlogenden
oorlogenden te
to verre
uitftt,ekken, enen hun
alles tegen
allen veroorlooven.
Tevens ter
ter
siitftrekken,
hun alles
tegen alien
veroorlooven . Tevens
lQops
aangemerkt hehbende,
hehbende,dat
datbet
het Europlfche
Europlrebe Volkregt,
Volkregt, in
in verver~
loops aangemerkt
fcheiden opzigten,
opzigtcn, bier
afwykt, zo
zo verledigt
verledigt by
hy zig
zi~ voorts
voorts
fcheiden
bier van afwykt,
omgezetter
gezctter nanatote gaan,
gaan,wat
wathieromtrent
hieromtrentvan
vanryd
cydtot
tot tyd
tyd f'and
fland gegeom
weepen heeft
heeft.. Zulks
Zulksdoet
doethem
hemeersc
ecrstkortlyk
kortlyk het
het oog
oog vestigen
vestigen op
Iolp
greepen
de
geweldige maatregels
maatregels die
oude Volken
Vo/keniniodit
dit geval
geval
de geweldige
die zommige
zommige oude
genomell
hehben, opopdedewetten
wettender
derRoomfche
RoomfeheKeizeren
Keizerendesaandesaan·
genomen hehben,
~aande, en
en wel
weI hyzond&r
byzond~ropop
Bullender
derPaufen,
Paufen,die
diebet
het ververgaande,
de de
Sullen
koopen
loopen enenleveren
levereDvan
vankrygsbehoeften,
krygsbehoeften, aan
aan de
de ongeloovigen,
ongeloovigen, ten
tell
hot vervo!gends
vervolgends
firengA:e
Enhierop,
hierop, zegt
2egt hy,
by, „" is
ishet
itrengite verbooden.
verbooden . En
oorlogendeMogend.
Mogend .
in Europa
eeo gewoonte
gewoonte geworden,
geworden, dat
dat de oorlogeode
•~, in
Europa een
heden onzijdige
onzijdige volken
volken verbooden,
bunnenvijanden
vijanden zulke
zulke waawaa·
•" heden
verbooden, hunnen
ren toe
toe to
te voeren,
voeren. met
methedreiging,
bedreiging, dat
dat zij
zij dezelve,
dezelve, iningeval
geval
•" ren
van overtreeding
overtreeding van
van dit
dit verbod,
zouden neemen,
neemen.enellals
alsgoegoe•" van
verhod, zouden
0) de
de bait
buit aanhouden
aanhouden.. DeDeuitoeffening
uitoeffening van
vandit
dit,
het algemeene
, bet
algemeene
"• Staats-en
Staats- en Volksrecht
recht, beeft
heeft des
des to
te minVolksrecht wederfpreekend,
wederfpreekend, recht,
tegent1:and gevanden,
dadr de
de Europifchc
Europifebe Volken
Volken bet,
het, ill
•" der tegenf}and
gevonden, daar
in
.)
de handelverdragen
haodelverdragen tusfchen
tusfehen hen geOooten
als een
een algemeene
a1gcmeene
„ de
gefooten,1 As
aangenomen, en
cn daaril1
naaukeurigelijsten
lijsteo.
,r !l'ondfteUin,
SrotrdtcUing aangenomen,
daarin zeer naaukeurige
",, der
der
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wanTen gefteld
gefteld hebben,
hebhen, die
dieinin den
den oorlog,
oorlog, inin zoo
zooverre
verte zij
zij
der waaren
„" der
"• naar
naar de landen
landeD en havens
havens van
van dedeviitnden
viianden der
der een
eenofof andere
andere
gevoerdwerden,
worden, vcrbuoden
verbooden zouden
."
"• oorlogeude
oOllogellde partij
partij gevoerd
zoudenzijn
zijn."
Ter nadere
nadere ontvouwinge
ontvouwingevanvanditditalgemeene
algemeenevooiftel
voodl:ellevert
levert by
hY'
Ter
ons verder eene
eene cyst
Iyst van cle
de handelverdragen der
der Europifehe
Europifche Mo·
Mo
geDhedenn tot
t()t op
den tegenwoordigen
tegenwoordigen tyd,
tyd I met
met nevensgaande
nevensgaande aanaangenheden
op den
merkingen Wegens
wegens derzelver
derzelver inhoud,
inhoud, overeenkomst
overeenkomstofofverfchei
verfehei-.
den heid in
in 't
't algemeen,
algemeen, en
en derzelver
derzelver byzonderheden
die bovenbovendenheid
byzonderheden,I die
al
van gewigtigen
gewigtigen gevolge
gevolge zyn
heeft men
men hieromtrent
al van
zyn.. By
By uitfek
uit.fiek hetft
hieromtroot
gade to
te naan,
nangade
flaan,cen
een onderfeheid
onderfcheid tusfehen
tusfchen de
de aude
oude en
en nieuwere
nieuwere nandelverdragen, dat,
in zekeren
zekeren zin,
An, een
een oud
delverdragen,
dat, in
Olld en
en nieuw
nieuw Europisch
Europwch
J!olksregt te
wege gebragt
gebragt heeft,
hecft, met
metbetrekking
betrlikkingtot
tot vyandelyke
vyandelyke
Velksregt
to wege
goederen,
goedertn, fchoon
fehoon anders
anders geen
geen verbooden
verbooden waaren,
W<lllren, inin onzydige
onzydige
Sehepen.
vroegere dagen hield
hield men
men zig
zig gewoonlyk
gewoonlyk aan
aan dgn
dgn
Schepen . In vroegere
regel,
van onzydigen
onzydigen gedat vyandlyke
vyandlyke goedercn,
goederen, in
in Sebepen
Schepen van
regel, "„ dar
vonden,, verbeurd
verbeul'd;; en dat
dat integendeel
integendeel de waaren
waaren van
van onzydionzydi•" vonden
." Dan
"• gen,
gcn, in
ill vyandlylte
gevonden, vry
vry waren
waren."
Danzints
zints
vyandlyke Schepen
Schepen gevonden,
het midden
der voorige
voorige Eeuwe
Eeuweheeft
heeftmen
men
vedalvastgefteld,
v.ast~efteld, "„ dat
bet
midden der
veelal
een onzydig
onzydigSchip
Schipdedegrntfche
g'mtfchelaading,
laading, t t zy
zy geheel
geheelofof gedeelgedeel•" een
telyk den
vry maakt
maakt;; en
integeni.k;el
den vyand
vyand toebehoorende,
toebehoorende, vry
en dat
datintegendeel
„ telyk
een vyandlyk
vyandlyk Schip
Sehipmet
metdedegantfche
gantfebelaading,
laading I al
al behoorde
behoorde dede•" een
>, zelve
zelve aan
aan onzydigen
onzydigen,, verbeurd
verbeurd isis."
Volgens bet
het oude
oude regt;
regt
." Volgeus
„
ziet men
aileen op
volgens bet
het nieunieuziet
men alleen
op den eigenaar der
der Waaren)
Waaren, en volgens
weregt
regt alleen
aileen op den
den eigenaar
eigc'Ilaar van
van het
Jut Schip
ScMp.. Uit
Vit deeze opgegeewe
yen handelverdragen
handelverdragen leidt
Ie:idt onze
onzeAutheur
Autheurvoorts
voOrtsaf,
af, inin hoe
hoe verre
verre
ven
het Byzondere Europafcke
EurfJpifche l7olksregt
VOlksregt onderfebeiden
het
onderfcbeiden zy
zy van bet
bet
.ALgemeene Natuurlyke
NatuurLykeYolksregt,
f/olksregt, en
de handelvrybeid
handelvryheid grootlyks
grootlyks
Algemeene
en de
bepcerkt hebbe.
hegt by
by wyders
wyderseen
cenbeknopt
beknoptverflag
verDal: van
van
beperkt
hebbe . Hieraan hegt
eenige merkwaardige
merkwaardige gefchillen,
gefchillen, die
die tusfchen
tllsfe~el} de
oorlogende en
en
eenige
de oorlogende
ollzydige Mogenheden,
wegens dedeScheepvaart
Sl:heepvaart en
en koophandel,
koorhandel.
onzydige
Mogenheden, wegens
geduurende den
den oorlog,
oorlog, ontftaan
ontfiaan zyn
zyn.. InIn't't opftellen
opfiellen van
van dit
dit gegeduurende
deelte heeft
de voornaamfte
voornaamll:ebier
hiertoe
toe betrekkelyke
betrekkelykegegedeelte
heeft de
de Schryver.
Schryver,de
vallcn, van den
den laateren
laatercm tyd,
tyd, en
en wel
weiinzonderheid
inzonderbeiddedegefchillen;
gefchillen
vallen,
GrootBrittanien,
Brittanien, zo
zo met
meCPruisfen
PruisCenals
ais nlet
nlet de
de ~Nederlanden,
Nederlanden.
van Groot
l;orthondig
opgebelllerd,, met
met aanwyzing
aanwyzing van
'(an de
de wederzydfche
wederzydfebe..
korthondig opgehekierd
gu;mden,
en beoordeeling
beoordeeling van
van dezelven
dezelven..
grgnden, en
Rindelyk fchikt
fehikt de
de Autheur
Autheurdedelaatfte
laatll:e afdeeling
afdeeling van
vallslit
oil: zyn
Eindelyk
zyn
tot bet
het byeenverzamelen
byeenverzllmelen van
van cenige
eenige MengelaanmerkinMengeJaanmerklOWer,k, tot
gem, over
over den
den vtyen
\Twen Handel,
Handel, die
die zomwyl
zomwyl den
denonderdaanen
onderdaanen der
cler
gen,
ootlogende Mogenheden
Mogenlledenisistoegeftaan,
tocgell:aan, enell over
overtie
.de onderhouding
ondcrbouding
der. regten
regten van
van onzydige
onil:ydige Staaten,
Staaten, ten
ten aanzien
aanzien des
des Handels
H:mdels in
ill
der
oorlogstyden.. Ops
01]8 onder
onder bet
hetoog
ooggebragt
gebragthebbende
hebhendededegevaargeyaar·
oorlogstyden
Iyke
den Koophandel
Koophandet
lyke omll:andigheden
omftandighedenvan
van de
de Seheepvaalt
Scheepvaart en
en den
ooor den
den oorlog,
OOl"log, van
van oudsher,
oudsber, meldt
meldt by
by ons,
ons, hoe
hoe veele
vee:e Modoor
Mogenheden nunuenendan,
dan,door
doorhyzondere
byzonderehandelverdragen,
handelverdragen, die
die on
011-.
genheden
heilen verminderd
tevens doet
doet zien,
zien, dat
dat
heilen
verminderd hebben;
hebben ; terwyl
terwyl hy
by ons
ons tevens
'er
veele oveiblyven,
ovelblyven, die
'er nog veele
die insgelyks
insgelyksgewe~rd
geweerd kunllen
kunnen wordell,, en
en welker
welker weermg
weeringde de
billykheidtentenkragtigfie
kragtigfle vordert
vordert..
deu
hillykheid
)1
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Op
het aandringen
lIanelringen hier
hier van
van fluit
fill it by
hy ten
ten Iaatfte
laatfte dit
dit Gefchrift,
Gefchrift.
Op het
lIlet
het volgende
volgende voorftel,
voorf1:e1, ter
dtD
met bet
termeerdere
meerdere bevciliginge
beveiliginge van
van den
Zeebandel..
Zeehandel
" Om
Omden
den zeehandel
zeehanclel,, welks
bevordcring than,
thans een
„
weiks bcvordering
een der
der gew:ggew ;gtlglte bel;lO?cn
is, de
tig(te
belanecn van
van aile
alleaan
aandedezee
zeegrenzende
grenzende Staaten
Stamen is,
de momogelijkf1:e zekerheid
oorlog' tcto vcrzorgcn,
het e;.a
e;;;o
getijkfte
zekerheid inin den
den oorlog'
vcrzorgcn, zoude
zoude bet
groat voordeel
voordcel \'oor
zijn, wanneer
wanneer dezelven
dezel.,en
groot
voor hllnne
hunne Overheden
Overheden zijn,
een
afgemeen recht
rocht tier
der zeeoorlogen
lieteD opftellen,
opf1:elJen, waarin
de
con a!getneen
zecoorlogen lieten
waarin do
rechten
der oorlogenden
oorlogendcn omtrent
omtrentonzijdige
onzijdige koopvaarers
koopvaarers naauwketlnaauwkelirechten der
rig bepaa!d,
bcpa:t!d, enentotegclijk
gc:lijk hunne
hnnnetote verrecaande
verre~a~ndeaanmaatigingen
aanmaati~illgelltercrig
gen dezelven
dezelven paalen
paalen gefteld
gelteld wierden.
Daar alles,
alles, wat
wat de
de oorlo001'10gen
wierden . Daar
tende tegen
te~en de
de Koopvaardijfchepen
Koopvaardijrchcpen van
van onzijdige
onzijdige volkeren,
volkercn, onder
ondt:f
gende
den voorgewenden
voorgewendennaam
naam
volksrecht.bedrijven,
bedrijven,raamelijlc
r.a.1melijlt
den
vanvan
volksrecht,
de ophrcnging
en aanhouding
aanhouding der
der verhoden
verbodenenenvijandlijke
vij;lI1dlijke Waaopbrenging en
Waade
ren inin onzijdige,
onzijdige. gelijk
gelijk onzijdige
onzijdi~e Waaren
Waarenin invijandlijke
vijanrllijkefchefcheren
pen, door
door het
het algemcene
algemcene volksrecht
volksrecht volkomen
volkomenafgekeurd
afgekeurd wordt
wornt.;
pen,
zoo
zOlld;:bet
hetniets
niets dan
danreclumaatigheid
rec~tmaatighcid zijn,
zijn, onzijdige
onzijdige volken
vol ken en
ell
zoo zoude
Kooplieden hunne
humle door
doorcenen
eenenrechnnaatig
rechrmaatiggeweld
geweldontroofde
ontroofde nanaKooptieden
tuurlijke
Ie geeven.
Deinwilliging
il1willigin~ der
der magtigfie
magtigfie
tuurlijke rechten
rechten weder
weder to
g even . De
Zeemogenhedenzoude
zoude
hierbeth~thoofdzaaklijkfte
hoofdza:lklijkfle zijn
zijn.. Maar
Maar kin
kat}
Zeemogenheden
hier
men
men van hun e gro nuoedigheid en menfchenliefd wet verwach, vall hllnne grootlUoedigheid en menfchenlil:flte weI verwach.
ten, dat
dat zij
zij liever
liever van
van dedeoogfchijnlijke
oogrchijnlijkebillijkheid
billijkheid afwijken
afwijken zullen,
zlIllcn.
ten,
dan
cen wet
weIonhillijk
onhillijk recht,
Fecht, in
in welks
welks bezit
I>ezit zij
zij echter
lal1~
dan eeh
echtereeuwen
eeuwen tang
geweest zijn,
zijn, verde-ligen
verdeJigen zOIlden?
Zooal,
aI,bij
bij ongeluk,
ongeluk, dit
dit bet
bet
geweest
zouden? Zoo
gcval
niet zijp
zijll mogt;
men zich
zich moeten
moeten vergenoegen,
verglmoegen,
gevat niet
mogt ; zoo
zoo zouele
zoude men
E1at de
de zoo
zooveele
v(ele moeilijkheden
moeiJijkheden met
met zich
zich voerende
voerenrle nude
Df/de gewoon,·
dat
gewoonte.
onzijdige Schepen,
Schepcn, wegens
wegensdededaarin
uaaringelaaden
gelaadenvijandlijke
vijaJldlijke
te, om
om onzijdige
",aaretl, in
in de
open zee,
zee:, aan
aan to
te houden,
houden, tote doorzoeken
doorzoeken en
en tote
waaren,
de open
de nieu,re
flieulI't,, naar
naar welke 'I1ri}
'Yrij
neemen. afgefchaft,
afgefehaft, en
neetnen,
en de
Yrij Schi~
Schip vrij
goell maakt , doorgaands, en door alle
aile Europifche
mogcnl~eden.
Europifche mogcnl
:eden,
geed
aangenomen
wierd.. Daar
Daar door
door zoude
zoudededehebzugt
hebzugtder
deFkaapers
'.aaperv
aangenomen wierd
pnalen gef1:eld
Zij zouden
zoudenvan
vanonzijdige
onzijdige Schepen
Schepen verder
vcrder
pialen
gefteld worden.
worden . Zij
lIiets. d3n
de vertooning
vertooning tier
der Pasfcn
en Zeebrieven,
Zcebrievcn, eifchen,
eifchen, en
ell
ldets,
dan de
Pasfen en
geenzins kunnen
kutmcn bemagtigen,
bcmagtigen, noch
ooehinineenige
eenigehaven
h3venter
ter
dezelve geenzins
gerechtlijke
voeren.. DeDcter
ter zee
zee handetende
handelendll
gerechtlijkeonderzoeklng
onderzoeking kunnen
kunnen voeren
onderd;Janen
van onzijd
onzijlFge
Sm.lten zouden
zouden bet
hee groot
groat voordeel
voordeel
onderdaanen van
; ge Smaten
daarvan hebben,
hebben, dat
dat zij
zij hllnnen
weg onverhinderd
onverhinderd mogten
mogtenvoortvoorthunnen weg
zetten,
zich door de Admiraliteits
Admiraliteits gerechten
der oorlogenoorlogenzetten, zonder zich
gerechren der
den
in langduurige
langduurige en
en kostbaare
kostbaarerechtshandelingen
rechtshanJelingeninintotelaaten,
Jaaten, nit
nit
den in
welke
zij niminer
nimm.r zonder
zonder een
een mcrklijk
merklijk verlies
verlies komen.
In 't't bijbij·
welke zij
komen . In
zonder
en
zon~er zoude
zoude zulk
zulk cene
eeDenieuwe
nieuweinrichting
inrichtillg de
de Duitfche
Duitfche Ryks
Ryks.. en
andt'te HanzeeSteJen voordeclig
voordecligzijn,
zijn, welke
welkebet
bettneest
u'lce<>t inin oorlogsoorlngs..
andere
Hanzee.Steden
lijdell lijden
lijdcn , wijl
wi]! het
?t'em~gt ontbreekt,
ontbreekt.
tijden
her hunne
hunne overh~den
overheden aan
aan de
de zeemagt
welke zij
zij hefehcrmd
den..
door welke
door
befchermd zouden
zouden kunllen
kunnen \VOl
wooden
" Zo
Zo at
31 de
door deeze
deeze verandering
veraDderingder
der grondregels
grondregelll
,,
de oorlogendell
oorlogenden , door
de aanfpl'3ak
aanfpraak op
op vijandlijke
waaren in
Scheen gewoonten
gewoontcll ,,de
vij.lIJdlijke waaren
in onzijdige
onzijdige Schepcn
vcrliezen;; zoo wordt
wordtnogthans
ncgthansdit
dieverlies,
verlieli, door
door de
de hun
hundaar
d.ur
pen verliezen
legen tocgcfiaane
tocgcfraane aanhouding
aanhoudingder
derwaaren
waarcnvanvanonzijd?gen
onzijd:/-Icnininvijimivijllld.
tegen
Hjke
vergocd;; en
en zij
~ij bchoLJden
boren then
dien het
hee recht
leche tar
t~r
Iijke Scht'pen,
Schepen , vergoed
behouden boven
weg
weg
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we„neeming
van
onzi'lige Schepen
Schepen vin
wl:~neeminl!
vankrijashehoeften,
krij:!shehoeften t die
die zij
zij in
in onzi:dige
vin-.
(tell, die
die naar
naar \'ijandlij"c
vijandlijkclanden
Iandcn en
en havens
havens beflemd
<ten.
bcllemdzijn
zijn.. Daac
Daac
llct
algclllccne volksrecht
voll;stecht hen
hen noch
noeh het
het een
een noch
noehhet
het andere
andere ververber algemeene
o!)r1ofc;
is bet
het cen
cen groove
groote toegeevenheid
tocgcevenheidvan
vandedezijde
zijde der
der onon·
o'>rlofc ; zoo is
zijdigcn.
ttl ft
fLan.
als cen
zijdigcn, het toe to
.ian, CIl
en het
het als
een offer
offer der
der noodzaaklijk.
noodzaaklijk.
heid aan
aan tc
to merkc'1.
me ; ken , in
in welke zij
hcid
zij zich
zieh bevindcn
beviAdcn ,t OIIl
vall twee
om van
die niet
niet te
hetkleinkleinkwaaden.
kwaaden, die
to gelijk
gelijkvermeedan
vermeeden kunnen
kunnen worden.
worden, bet
onzijdige Staaten
Staaten ten
ten uiterite
uiterlle
fie
fie to
to kiczen.
kiczcn . 't't IsIs inin dc
de daad
daad VOOt
voor onzijdige
zijzieh
zichgcdlvongen
gedwongen ZiCIl,
zieu, zulke
zulke hartle
horde wetten
wetten,, zoo
zoo
frnertclijk •, d.~t
fmertelijk
dtt zij
nadeelig
voor hunne
hllnlleachthaarheid
aehthaarheid en
en de
de handteering
handtcering hunner
hUllner under_
nndcr_
nadeelig voor
tla:J1Jcn,
t~ erkennen
erkellnen;; welke aan
aan den
do!) anderen
anderen kant
kant den oorlogenoorlogendaanen, to
den
odeel
den tot
tot groot
groot vo
VOlll
deel ftrekken
ftrekken;; wijl
will zij
in 't
't bezit
zij daardoor
daardoor in
bezit vaB
van
zulke
reehten gekomen
zijn, op
01' welke
welkezijzijanders
andersgeen
geenaanfpraak
aanfpraak
zuike rechten
gekomen zijn,
,I ken,
Hiermedc
konden de
Ik'ze
hadden kunnen ilia
inaAen.
Hicrmede konden
.~ze zich
zich des
des te
to mecr
meer
vcrgenoegen,daar
nite, de
de onzijdigen het grootfie,dccl
vergenoegen,
daarzij
zij bet
het klei
klcillfie.
groollle, dcel
Europifche magt
Het ftetnt
fiemt mel
der leuropifche
magt uitmaaken.
uitmaakcn . Het
met de
de rcde
rede en
en met de
de
billijkheid
veelmeer
meerovereen,
overeen, dat
datw,lare
waare en
en omwijfdbaarc
ontwijfelbaare reehlen
rechten dcr
der
billijl\hcid veel
meesten.
hovendedeflegtgcgronde
flegtl!cgrondeenentwijfelachtige
twijf<llaehlige aanmaatigingen
aanmaaligingen
meesten, hoven
minflen ,, ge(1:eld
der minften
geftcld word~1l
worden ., inzonderheid
inzonderheid d~:Ir
daardie,
die,d,)or
door de
de bepaa.
bepaa .
ling hunner
hunner rechten,
veel verliezen
ling
reehten ,veel
verliezcn , en
door de
de uithreiding
uilbreiding
en deeze,
deeze, door
zaak van hun.
die zich toehunner aammaatigingen
hunner
mmaatigingen , veel winnen.
winnen . Dc
De zaak
hun , die
Jeggcn om
een nadeel
nadeel ofaf to
te %venden
wenden,, is
is allyd
leap-en
om een
altyd meer
meer begllulligd,
begunfiigd, daR
dan
die dcrzlIlken,
derzulken , die cen zeer
zcer groot
grOO! ell
buitengewoon voordeel„
voordce~, ten
teB
en buitengewoon
vadecl
zoeken,"."
nadeel vall
van cen
een andsr,
ander, zocken

.RERT DURER'S
Da~verhaal V:1n
AI.nERT
N derlalJdjclze Reize.
Reizc. III
't Ne·
Dafiverhaal
van AL
DURCR's Nderlandfche
In 't
Nederduitsch overgebragc
W . Holtrop
dtrduiesch
ovcrgebragt.. Te
Te einy2erdanf
AmflmJam, bybyW.
Holtrop T780.
r78o.

Gemerkt
Albert Durer,
Dflrer. als
inzondcrheiol als
31s GraGra·
emerkt Albert
als Schilder,
Schilder, en
en inzonderheid
G
veerder, onder d(.)
Nederlanclfehe Kunflenaars,
Kunllenaars, hoog gewaar_
gewaar.
veerder,
do Nedcrlandfche
deerd wordt,ftelc
wordt. ftelt m::n
n:u uurlyk ecnig
eellig belang
belanginin 't
'I weetcn
van by
by..
deerd
men natuurlyk
weeten van
zonderheden
zonderheden hem
hembetreffenAe
bctrefft.:n:lc,. vooral
vooral in
in zulken.
zulken, die
die min
min of meer
meer
"an zyne
zyne gefchiedenis
gefchiedcnis ofofcharaEter
character f'rekken
ftrekkeD,. Uit
Vit
ter ophelderinge ran
dien hoofde
hoofJe kan
kan de
de mededreling
mededL'elingvan
vandit
dit •G
'Ocfchtifl
lien
efch, iftden
den Liefhebbe·
Lief hebbe .
rcn niet
nict allders
gevallig weezcn.
Het hehelsl,
is \Vaar.
ren
antlers dan
dan gevallig
weezen . Ilet
behelst, wei
we[ is
waar,
geen
geen hyzonderheden
hyzondethedenvan
\'angroot
grootgcwigt,
gcwigt,maar
maar't'tgceft
gceft ons
ons een
een ecneendagverhaai cener
de Nederlanden
Durer
voudig dagverhaai
voudig
eener Rdze.
Reize, door de.
Nederlanden,,door
door Durer
zelven onopgefinukt
onopgefmukt gefchreeven
gefchreeven,
onlang; eerst
eerst ontdekt,
ontdckt. vervolvervol·
zelven
, onlang,
gens inill't't Hoogduitsch
Hoogduitsch gedrukt,
gedl'llkt, en
en nu
IIU ook
ook in
in 'c'f Ncderduitsch
N ~derduitseh gegegens
meen gemaakt.
gemaakt. Men
Menleert
Jeere'er,
'er, buiten
buiten bet
hetgefchiedkundige
gefehiedkundige tot
tot
meen
's Mans
's
Wills leel'ens)oop
leei'ensloopbehoorende,
behoorende,uit
uitkcnr.ell,
kenren,zyne
zynebckwaamheitt
bekwaamheid
in 't
't beoOl'deelen
milsgaders de
die
in
heoordeelen v;ln
van Klinstltukkcn,
Kunstftukken, mitsgaders
de hoogagting.
hoogagting,die
by allervcgen
a:lcrwegen by KlInstkcnner,;
wegdroeg;; ell
~cdi:
by
Kunstkenner wegdroeg
en daarbcllevens
daarbencvens gccfc
c:cnc zyn
zyn~r
aantekeningen, gefchreeven
gefchtecvcn by
by gele
gelegenhdd,
.r aantekeningen,
;enheid, dat
dat hy
by
ecne
meende
vermoord
mecndedat
datLuther
Lutherverraaderlyk
velTJadcrlykgevangen,
gevangen,enenveelltgt
veelligt al
al vermoord
was. o0 s scen
cengunfiirer
gunf1ir.er dtnkbccld
Godsdienslk(.·nnis, en
cn
was,
denkbceld van zync
zyne Godsdienstkctmis,
nog 't'c.:lal
ve .1al bcvorllld
rver jvoor
t\'oor de
de Hcn'I)J
ming, dan
dall wen'zi
lUelrzi:.;; tot nog
yvcr
Ilervurwing,
gevormd haha1I..
KDlt
K.,
rc
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rOIT nAGVEIBAAL,EN~
EOItT
DAGVEAHAAL, ENZ,

Kart Dagverhaal
DagverhaaZ der
der Reize
Reize van
'Van GUSTAVUS
GUSTAVUS DE
DE TI1Ide,
Koning van
'Vall
lde , Koning
Kort
Zweed.Cn, onder
ontier den
den naam
naam van
van Grave
Grave VAN
vAN HAGHA,
HAGHA, door
door Holland.
Holland.
Zweeden,
Reneffenfdedegelukkige
fetukkigeomwenteling
omwentetingdezes
dezesIfoningryks
/(onin&,ry1<.f in
in den
den jaajaaBenfens
re 1772.
J 772. Uit
Uithit
h.:tFrarpsch
l!ra1Jfch vertaald
ve1'taald enenvermeerderd,
vermeerdera,door
doorj J.. ossEOSSE.
re
WItYF.lt..
Te Amflerdam
Am:fterdam by
by D.
Schuurman 178o.
1780. Behalven
BehaZven de
de
Te
wityRrt
D . Schuurman
Poorrede 66 bladz
btadz.. in gr. oElavo
oftavo..
Poorrede

in

eenige hyzondere
ontmoetillgen en
ell
`,~enebeknopte
beknoptemelding
melding van
van eenige
byzondere ontmoetingen
IEeoe
voorvallen opop's's Vortlcen
Vorften Reis
Reis;; inzonderheid
inzonderheid zodanigen,
zodanigen,die
diede
de
voorvallen

boog 1 gting, welke
men hem
hembetoond
betoondheeft,
heeft,betreffen,
betrefl'en, of
of zyne
zyne
hooglgting,
welke men
bekwaamheidenengeestgetleldheid
geestgefteldheid aanduiden
aanduiden;; waarby
waarby komt
komt een
eengege·
bekwaamheid
regeld berigt
berigt van
Vandedeveve
nietigingder
derAristocratifche,
Aristocratifche, enendedeherherzegeld
nietiging
ftelliog der
deezen
felliog
der Monarchaale
Monarchaale Regeeringe
Regeeringe in
in Zweeden,
Zweeden , door deezen
Vorst, zonder
zander eenige
eenigebloeditortirg,
bloedftorting, to
te wege
wege gebragt
gebragt.. -Met
Met
Vorst,
bt:trekking tot
tot dit
dit onderwerp,
verhaalt men
ons hier
hier het volgende
betrekking
onderwerp , verhaalt
men ons
volgende
van den
den Vorst,
VOISt, als
als een
een blyk
blyk zyner
zyner vaardigheid
vaardigheid en
fnedige gezegdt:
gezegde van
en
zagtheid van
van geest.
geest.
zagtheid
Eel) Fransch
E'ransch Treorfpeldichter,
Treurfpeldichter, die
over de
de omwenteling
omwenteling
Een
die Hem
Hem over
des SStaats
Slaats ininZweeden
fprak, kreeg
kreeg van
van den
denVorst
Vorstzeer
zeer vlug
vlug ten
len
des
Zweeden fprak,
antlMOorc\:: „" deeze
deeze omwenteling
orlwellteling heeft
heeft gerugt in
in Europa
Europa gemaakt.
gemaakt,
antwwnord
loch bet geene
geene my
is,is,dat
geloove,
",, Mtn
Myn Heer
Heer;; doch
myverheugt,
verheugt,
daeikik niet
niee geloove.
" dat
ooie oorzaak
oorzaak tot
tot het
Olaaken van een Treurfpel zal
~ar
dat dezelve ooit
bet rnaaken
„
"„ geeven."

HollMJisch
SchOull!tooneeZ. Berfle
Eerfle Dccl
Dett.. In
In's
Iloltandsch Schouwtooneel.
's Graymhage
Gravenhage by
by G.
G.
du
Mee lIz.
Poorwerk, 376 bladz. iinn oflavo.
Behalven h,t
ht Yoorwerk,
oEiavo .
du Mee,
Iz . Behalven
onder
deezen Tytel
Tyeel vereenigt
vereenigt men
meneen
eel!zestal
zestal Tooneelftukkee,
TooneeHlukken,
nder deezen
O
die
zy.n;; en de
de Voorredel1
Voorreden
die voorheen
voorheen afzonderlyk
afzonderlyk uitgegeeven
uitgegeeven zyn

kundigt
dat 11len
voorheefcdeeze
deezeVerzameling
Verzametingte teagtervolagtervoJ,.
kundigt aan,
aan, dat
men voorheeft
gen.
H~ tegenwoordige Deel
Decl behelst
behelst Tom Yones
Jones een Toone&.
Tooneel.
gen . Met
de O,,&thurwd,.
Ongehuwde, drie
filel;
Patelyn. Gelukkiglyk
Gelukkiglyk en de
Advocaar Patelyn,
fpel ; de
de Advocaat
Blyfpelen
Tariko, eell
een Tooneelfpel, benevens Zt;.
ZaBlyfpelen I; met
met Inktl!
Inkle en
en Tanko,
leder deezer Stukken
viy
loid!!
Stukkellisisinill 2yne
zyne foort
foort '11'1
Treurfpel. ledor
loide eoo
een Treurfpel.
wei
en ftrekt
ftreke tot
tot leering
wet liitge.\lOerd
uitgevoerd,l en
leering of
of vermaak;
vermaak ; alleenlyk
alleenlyk is
is PaPa.
'telyn
overdreeven.. Men
z:tl, ten
ten minften
minftclO naar
-ons in.
inMen zal,
naarons
to fterk
perk overdreeven
telyn te
ziel1,
uitkiezen van
van Blyf)leJen,
Blyfpele,n,gelyk
gelyk we
we
zieil,we!
weldoen,
doen, als
alsmen,
men, in 't'tuitkiezen
ree
in age
agt
ree Ss onlangs,
onlangs, by
by eene,andere
eene,andere~elegeDheid,
gelegeuheid,gezegd
gezegd T1e\)ben.
bebben , in
Jleemt,
di~ bet
het waarfcbynlyk
waarfchylllyk
neenit, dar,
dar,men
mcn dezulken
dezulken eer
ter zyde
zyde ftelt,
felt, die
mogelyke
gehcel en
en al
31 aan
mogelyke geheel
aan het
bet grappigo
grappige opofferen.
opoferen.
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VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE

LETTER-O
LETTER
- 0 EFENINGEN.
E FENINGEN.
Heilige Jaarboeken,
of Samenfiemming
Samenflemming der
der Euangelisten,
Euangelisten,
Heilige
7attrboeken, of
levensbefchrifring van
wm JEsus
JESUS CHR1STUS,
naar de
d~
in
in de
de tevensbefchrijring
cHn STUS , naar
tijdorde;; met
met nieuwe
nieuwe ophelderingerr.
tijdorde
ophelderingenr . !Ide
lIde Deel.
Deel . Door
Door RUTSCHUTTE,, Predikant
Predika1'lt te
lt1et
Land..
GER ScHUTTE
to Amflerdam.
Amfterdam .
Met LandWesfing Wilkaarten en
en Gezigten.
by J . \Vesfing
kaarten
Gezigten. Te
Te Amflerdam,
Amierdam, by
45- bbladz.
ladz .
lemsz.,
!Jet Voorwerk,
enz.. 45~
lemsz
. , i1780.
780 . Ba!Jalven
Pahalven het
Voorwerk, enz

J.

groot oftavo
oftavo..
iin
n groot
de
eerfleDeet
Deel gelegde
gelegdegronden,
gronden, waarvlHl
waarvmn wy
wy
de inin iiet
liet eerf1:e
O ppvoorheen
gewag gemaekt
gemaekt hebben,
hebben,(*)
(*) vestigt
vestigt nu
nn de
de
gewag
zyne overeenbienging
Eerwaetde
&'hutte zyne
overeenbrenging der
der Euangelifche
Euangelifche
Eerwaerde Schutte
welk by,
hy, in
verhalen, nopens
Jezus Christus
Chrisms;; 't
'r welk
in beantbeantnopens Jezus
uiterfle nacllt\1ieurignaeuwlfeurigbedoelde, met de uiterf1:e
woording aen zyn bedoelde,
lleid,
voltrokken heeft
heeft.. Ene
Enemeer
meerdan
dangemene
gemeneoplettendoplcttendheid, voltrokken
op dedeverfchillende
vei'fchnIende omflandigheden
omfiandigheden van
van tyden,
tyden,perperheid, op
inagtneming van
foonen en
en zaken
zaken,, met
met ene
ene juiste
juiste inagtneming
van dedefpreekfpreekfoonen
wyzen,
omtrent vele
vele voorvallen
voorvallen gebezigd,
gebezigd, ileit
ncltzyn
Eerzyn Eerwyzen , omtrent
waerdenininflaet,
f1:act, omomniet
nietflechts
fiechts de
de achtervolgende
achtervolgende tydortydorWaerden
de in
in 't
't algemeen
op goede
goede
de
algemeen te
toontdel\ken,
ontdekken, maer
maer gewoonlyk
gewoonlyk op
gronden de
de feest-en
feest- en jaergetyded
jaergetydeti aen to
te tekenen
tekenen;; en
en dikdik...
werf, zo
zo niet
niet met
inet zekerheid,
zekerheid ~ ten
ten minfle
minfie met
met vry
vry wat
wat waerwaerwerf,
bepalen , ininelke
ja dagen
fchynlykheid , te
fchynlykheid,
tebepalen,
elkemaand,
maand, of
of week,
week , ja
dagen
der maand
en zelfs
zelfs op
uut van
van den
den dag
en deze t~e
maand, , en
op well\.
welk uur
dag,, die en
;ebeurtenisfen voorgevallen zyn
zyn.. Hier
door onderfcheid
onderfcheid itch
zlch
beurtenisfen
Hier door
de oordeelkundige Schutte
Schutte,, van
vim aIle
in 't
't
de
alle zyne
zyne VoorgangeFS,
Voorgangers, in
vervaerdigeh ener
derEtiangelisten
E1.IangeIisten ,, op
enc
vervaerdigen
ener Samenf1:emminge
Samenflemminge der
op ene
wyze,
zal by
wyze,welke
welkehem
hemtertereere
eereftrekt
firekt.. Men
het doorOOorMen zld
by het
bladeren van dit
dit Werk,
fchaon men
menalle
aIle zyne
:lytle bepaiingen
bepl1iingen
bladeren
Werk, fchoon
niet even bondig
bondig oordeele,
oordeele, hem
dezen lof
lof niet
niet
hem dezen
met weI
wel kunnen
kunnen
weigcren;
veelligt zal
hier en
en daer,
daer, geleid
geleid word
wor..l
weigeren ; en
en veelligt
zal men,
men, hier
den,
tot een
een bezef,
bezef, dat
dat 'er
'er meer overeenflemming
overeenfiemming inin de
de
den, tot
Euangelifcheverhalen
verhalenplaets
plaetsheeft,
heeft, cyan
dan then
men zich
zich alvoorees
alvooretIs
Euangelifche
verbeeld had. Ja
Ja 't
't zou
weI !\unnen
gebeuren,, dat
dat men
zou wel
kunnen gebeuren
men,~
op het
het gelegde
geleide van
omzozotote fpreken
fpreken in
van zyl1
zyn Eerwaerden,
Eerwaerden, om
't
't oOi
oog
(*) Zie 4lg
Alg.. Vad.
LetteroeJ.. I.
1. D.
hI. SI7.
(`*)
Vad: Letteroef
D . hl517III.
DEEL..ALG.
G
111, DEEL
ALG .L.ETT.
LETT . NO.3.
N0 .3.
G
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R . S SCHUTTE
It.
C HUT T li:

't
Ioopcnclc ftrydiglicden
~rydighcdcn vereffend
vcrelfcnd zag
zag,, wacrotntrent
't oog.
oog loopendc
waeromtrent
men
zlchzclvcn nict
met lion
kon voldoen,
lIa cnc
ene reeks
reeks van
van UitlcgUitlc"men zichzelvcn
voldocn, na
gel's
cigcn oordccl
gers geracdpIecgd,
gcraedpleegd, en zyn
zyn cigen
oordcel vrugtloos
vrugtloos gcpynigd
gepynigd
to hebben.
hebben . Mogelyk
flacnthen
velen,
in in
ditditgeval,
te
- l\t!ogcIyI<
vclen;
gevaI, met
nlct
's '5Ileilons gelyk,
geIyk, ten
ten opzichte
opzlchte der
del'tydsacnwyzingc
tydsacn\Vyzill~evanvan
IIeilmen
lands
lands kruifiginge,
kruifigtnge,zozoalsals
mengemcenlyk
gcmcenlyk 1\1:11'1..
Mark. XV.
XV . Z5
25 en
en
Joann . XIX.
XIX . 14
Joann.
~4.. met
mct elkandcr
clk~nder vergelykt
vC!'gclykt~. Op
Op de
de gewoone
gcwoon~
voorondcrftelling,dat
dat befdc
beidc de
de ultdrukklllgen,
uitdrukkingen, by
by l\1arclls
Marcus
vooronderltel1lllg,
bet war
was de
hew, en by joallncs
het
de derde
derde uur
ulIr enm zy
'loykruiJigdh
kruiJigdm:a Item,
Joannes
Jet was
was omtrent
uur, toen
bet
011ltrent de
de zesde
ztsde uur,
tocn PHatlls
Pilatus zich,
zich, zo als
als men
men
<ian
op den
(kn Richterftocl
Richterltocl zcttede
zettede om
om't't vonnis
"onnis over
over JeTeclan wiI,
wil, op
ZlIS
uit tc
te f1)rckcn,
iiwckcn, betrekkelyk
bctrckkelyk zyn
zyntot
totden
dcntyd
tydder
del'kruifikrullizus nit
gingc van Christus,
Chr.istll~, is
zcggen, cue
cne baerbaerginge
is hicl',
bier,zou
zou mcn
men zeggcu,
blykclyke
laet ons den Eel'waerden
blykclyke firychghcIU.
fhydighcid . Dan
Dan last
I?crwacrden SchutSchurhooren, zo
te hooren,
zo als
als by
hyderp
de7..pvoorondcrftelling
vool'olldcrltcllin~ verydelt,
vClydclt, en
te
de gehecle
gehcele fchynftrydigheid
fchynf1:rydigheid wcgncel1lt:
wegnecmt : dit
dit tlrckkt~
ilrckke tot
tot een
ccn
Icerzacm ftael
van zyn
zyn wcluitgevocrd
wcluitgcvocrd Gcfchrift
lcerr.aem
HacI van
Gclchrift..
Men
Men behoort,
behool't, zyns
zyns agtens,
agtens, ddie
plactzell nict
niet met
;c twee
twee plactzen
met
elkander tc
tc vergelyken
vcrgclykell;; ze Iprccken
lilfcekcn zo
1.0 wel
weIvan
vanverfchilvcrichilelkandcr
als tyden
tydcn.. Markus
l\1r.rkus gcwaegt
gewaegtvan
van't't voorgevoorg;elende plaetzen
plaetzcn als
vallenc
to dl'ie
drie Wlren,
wren, .en
vallene op Golgotha te
van 't't gegcen Joannes
joannes van
beurde op Lithoflrotos
l.ithofll'otos als
als by
hy merding
mcfdlllg mackt
mackt van
van zes
:us tlUbcurde
uuis, gclyk
uit her
het beloop
beloop der
dcr geget- en . Dit is,
gelyk ZYIl
zyn Eerwacrde
Ecrwacrdc uit
ichiedenisfe
met gcenc
gecne mo1ll0fchicdenisfetoont,
toont,opopdedo gewoone
gewoonc wyze
wyzc met
gelyl
heid to
gdykhcid
te vcreflcnen
verellcnell;; en zeifs
zclfs zou
zou men
menbier
hierniet
niet nit
nit
aile
aI, volgens
Yolgcns mine
cnige
alle zwarighcden
zwarighcdcn ~ered
gored zyn,
zyn, zo
zo men
men al,
oude Ilandfchriften,
by Joannes
oude
llandfchriftcn, by
Joannes laze,
laze, de
tie derde
derde leUr;
vcruur; ververfchillende
mits 'er
'cr gefproken
gdjwoken word
wordvan
vantwee
twee
"crlchillendegevallen,
gevalkn,
tLlslchcn wclken
wclkcn nog
nogalal vry
vry xvat
wat tyds
tyds verloopen
nrloopen zal
zal zyn
zyn..
tusfchen
zcg~.hij
hij , Johannes
niet wel
en
"„ Men
Menheeft,
llceft, zegt
Johanncs niet
wel begrcepen,
begreepen, en
hens
hem zeer
zeer vcrkcerdelijk
verkeerdchJk met Markus
Markusvergciekcn
vergclckcn.. Johannes
Johanlles
Hoofdfi.. XIX.
14-16, nog
nog bij
hij do
dc gcvallcn
gevallcn op
op her
het LiLiis I-Ioofdft
XIX . 14-16,
thoUrotos, en
zoo.
thoftrotos,
en moet
moct vcrgelcken
vergelckenwordcn
wordcn met
met Mark.
Mark . XV.
XV . 20
Maar vs.
vs. 17-18
17- 18
komt,
vol~ells
hem,Jefus
Jefus op Golgo1laar
komt,
volgcns
hens,
Gohotha, ell
en claar
hij ccrst
tha,
daar moct
moct hij
cerstvel'gcIcken
vcrgclekcnwordcn
wordeu met
met Mark.
Mark .
24-Z;'i.. Ook
Gok ziet
ziet men
menuict,
niet,dat
datJohanncs
Juhanncs ccn
ccn enenXV:: 24-25
XV
kel "'oord
van Jefus
]CfllS kruifiginge
krteijiginge ter
ter zesder
fpreekt:: ell
Cll
kcl
woord van
zesder uure
wire fpreckt
oat kon
k011 hij
hij niet
niet docn,
cloen, gemcrkt
p;cmerkt dit,
dit, zoo
zoo als
als we
dat
we bewezen
bewezcn
11ehben,
el'lle handtastclijke
handtastclijke onwaarhcid
is.. Feel
Vee! minder
mindcr
onwaarhcid is
hebben , cene
hij zijncn
zijnen lezer
Iczer onderrichten
ol1derrichten,, dat JJefus
efllS te
nag;
:Qn hij
to zcs
zes lIllr
uur no
llwn
op her
het Lithoftrotos
Litholtrotos fiond,
dat deeze
deeze onwaarhcid
omvaarhcid nog
nog
op
fond, om
om dat
veel grooter
grooter is.
is. - - - I-lij
I-lij doet
het
veel
doctdit
(litoak
ooknict,
nict, hoc
hoe zcer
zeer her
de meestc
mceste Uitleggers
Uit1cggers denken
dcnkcn.. Ili.i
de
alleen inin eenc
cene TusTusI N zegt aIleen
fchenredc:: 'Er
'Er was
was nu
nil, Voobereiding
17001 bereidingvoor't
'Voor 't Pafcha,
Pafella, dock
doclJ
fchenrede
1J71l.
unt.
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ter zwler
-esder mere.
cure . In
't Griclcscll
Ln .trent Ur
zca d'%
bcti ixrr.
lees ikik in
in dCll
den dCl'dell
derden
s:.~y,'"
1; ~ITEi
;UT. Dit
Die laatlle
hatHe Ices
s:ar%x, ;.;~"
l1:l:m1\'~l,
de alleroudflc
alleroudHc Ilandfchriti:cn
01'dezeltiic
de7.dl~ic
nannn
•^.1, 'wclke
\velke in
in de
handfchriftcn op
wijzc gclchrc\'cn
wicrl1 als
:tIs dedeecrflc
ecrllc naanilal
ll:t:tn1\'al.. Gclijk
Gclijk icicwijze
gelchreven wicrd
imind, die
oude liandicluiftcn,
m:ulll,
di~ geen'
gccn' toegang
to~gnngIlceft
heeft tot
eoe oudc
handlchrifccn, kale
k:tn
zien
tat con
begin \'an
van .loll.
job . V.
zkn nit
cen ftuk,
11:1Ik. waar
wnar inin 't
'e begin
V. Hant,
Itaat, en
en
dat uit
uit cell
een .^.lieroudst
nlicroudst handfc11rift
handfchritt dcr
der I\oninglijkc
honinglijke Bockerij
to Jl:uijs,
Parijs, in
in 'e
't koper
kopcr nag
cfilcdcn ,vcrtoond
, vcrtoond worth
te
nagc1iteden
wordt bij
bij L:nny
Lalny
p. 657.
6 5 7. Men
!\Icnvcrgclijkc
Yergelijke Alonttaticon
l\lclIltl:U1con P:tIHarm.
iarni . J~lIang.
Euang . p.
Pa.
r
G
-cc Lib
Cap . IV.
IV. p.
3 ; . Dat
J:::0tir.
Gr:ce.
Lit).. II.. Cap.
Dat men
men bet
hee dubdubIa:ogr. .
P . 33.
venolken, lccrt
Iccrt de
de
bel,
oor Jltl,-Dodl,
Nit-Doclr, moct
bel, ;;'.;;, •ddoor
moot vcrtolkcn,
hart (let
Griekfche tanle
:t:lrt
del' Grickfc11c
tnnle:: list
hct ccrHe
eerilc hcc1't
liceftcen'
con' z?cht
zrcht oycrover~:t:t1ldcn;
en bet
het tiveede
twcede cell'
cen'tcgcnllcllcndcll
zin.. 't't Is
Is dais
dati
gaanden I ell
tegenftellendcn zin
wcpt7Ktve ,;
cenc ingchs<:htc
cello
ingela .dlltc :t:lntckcning,
aantelccning, tlopcns
nOpC11S dc
de 'I'",I4'rtt""
t ; r."'~y."
ra'y's
soorbereidin ; ,'oor
roor't
Pafcha, of 311' no:)
'foorbtrciding
't Pafclta,
gelijk
noa Paascli(ll'ond,
Paaschavond, gelijk
diCn
noemen . 'Er
dicn de jootlcu
JOOdCIl nocmcn.
'Er words
wordtalleen
aIleen met
met cell
CCIl woord
woord
gC7.cgd:: "„ dat
dat 'er
dagwcl
welvoorbcreiding
voorbcrdding voor't
\'001' 'c
gczeytl
'er op
op dczcn
dew dag
:,
p:ircha was,
was,nlaar
ma:lrccrst~ter
ccrst tel' zesdcr
In dcr
del' dnad
„ Paicha
zesder tmrc'"
uare" . In
load,,
mij dtlllkt,
gccn' ccnvoudigcr,
cn Cigen
cigcnaarci~cr
)uij
dunkt, d~t
dat mcn
men §;cell
cenvoudigcr , en
narti= cr
zin, aan
:lan de
woonlt:n kan
!::tn geeven
gcc\'cn:: waar
de tcgenliclhng
tc:;cnllclhng
7111
do woordcn
war inin de
Yan 't'c laattle
I:1:1tllc tcgcn
van
tegen l1Ct
bet cCl'lh:
ecrflelid,
lid,zoo
zoo natuurlijk
natuurlijk'wordt
words bc'beholldcn,
houdcll, dat
d:tt doze
d~ze enkel
cukd nit
uit dicn
<licn hoofde
hoofJe den
dCIl voorrang
\'oorrang aan
aall
oc andcre
andcrc opvattingen
op\':tttingcnfchijnt
fchijl1t totc bctwisten
bctwistcn.. En
Endan
d:mIlceft
'hccft
do
7.C
dit voor
tlit;; d:tt
de overo\'crze (lit
voor nit
dat ze aHe
allezwaarigllcdcll,
zwaariglleden, llopcns
nopcns de
cCllltemminp:met
mctMarkus,
~1al'kus,ccilstlaags
ccnstlaags doet
doce verdwijnen
vcrdwijncn.. cen!temming
l\Ia:lr hoc
hocwaarfchijalijk
\vaarfcItij:ilijk words
wordttilt
dit'uit
uit vcrgelijkinge
\'crgc1ijkinge van
de
IIaar
van de
Joodfche
oudhcdcn? 't
Joodfche oudllcdcll?
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;, dccg
dccg door
door but
h,ct ·gallfchc
\'ijfdc
uur lIecn,
gan(hc vijf
e titer
been, Cll
en men
men vcrbr:l11dt
vcrbrandt
„
" hctvu
l1CtW~ r6nn6l`IET
nl;n"~lIJET 11ET
IIET 1'BGIN
llJ~GIN1)1
Dl~R
UURE,
:R ZF.SDF.
ZrSDE UUItL,
;. dat
dat is
is WZ:!';~C,44
C ~~,;tKti)
l",!, OImtrent
011ltreut of
of digt
di~t bij
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time been
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" bet
hct ccrfe
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de zesde
handelin
Cap . IV.
146. „
ll:mdclingca Cap.
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eene nadere bepaaling
Meyr, welke
welke zegt
zegt:: "„ dat
dati
bepaaling van
van Rabbi
Rabbi Nleyr,
"„ wat
wat voor
voorwerk
werkbet
het zit,
zij, 't
't gene
iemand
Vaal'
den
XIV
den
gene iemand voor den XIVden
" begonnen
begonnen heeft
heeft,, hij
den mag
mag afdoen
afdoen;;
„
hij dat
dat op
op den
den XIV
XIVden
maardat
dathij
hij het
het begin
niet mag,
„" maar
bet met
met bet
begin van
van den
den XIVden
XIVden niet
mag
~, aanvangen,
zaghij
hij dat
dat hij
hij 't'tafofkon
Dit werk
.,
aanvan&en, alal zag
kon doen".
doen" . Dit
werk
nt!
van Jeius
al voor
nu van
Jefus tel'
ter dood
dood te
to brengen,
brengen , was
was al
voor dell
debtXIVden
XIVden
begonnen:
zelfs flraka
frrab na
na Lazarus
Lazarus opftanding
opfianding,
lag zijn
zijn
begonnen : zelfs
, lag
als geflreken
gdl:reken.. Vie
Wieziet
ziet met
niet uit
uit
doodvonnis
reeds zoo
zoogoed
goedals
doodvonnis reeds
dit
alles, ,dat
zijnc uitdrukkingen,
dit alles
dat Jobannes
Johannes zijne
uitdrukkingen , ~enoegzaam,
genoegzaam ,
nit
de bekende
bekendetaal
taal der
del' Joodfche
heeti: overgenooovergenoo~
uit de
joodfche mcesters
musters heeft
men:
hier niet
den tijd,
tijd, wallneer
Jefus nog
nog
niet aantekent
aantekent den
wanneer Jefus
men : en hier
Vaal' Pilatus
Pilatus op
op bet
het Lithoflrotos
Lithoflrotos flond
11ond;; maar
de
voor
maar wanneer
wanneer de
of Paaschavond,
Paaschavond,naar
naal'dederekening
rckeningder
del'JooJooVoorbereiding,
Voorbereiding, of
'Ve moeten
bier eindelijk
eeneaanaanden'
aanvil1g.. We moeten
den aanving
hier eindelijk
eene
merking
bijvoegen, welke
onderwerp nog
nog nader
nader kOHlt.
merking bijvoegen,
welke ons
ons onderwerp
komt .
Mo[es
Maimons
zoon
fchrijftininzijne
zijne Verhandelinge
Verhandelillge de
de
Mofes Maimons
zoon
fchrijft
geSynedr.
XI . page
pag . 65.
65 . Edit.
Edit . HOUtillg.
Houting . "Be
„ Dc geSynedr . &
& Poenis
Poenis Cap.
Cap . XI.
vl'ij[pree"• richtszittingen
richtszittingen ininhalszaaken
halszaaken kunnen,
kunnen ; als
als 'er
'er een
een vrijfpreekornt,den
denzelfden
zelfdendag
dagtentenainde
.cilldegeebragr
g.ebragt
"„ kend
kend vonnis
vonnis komt,
worden,maar
maariningeval
geval van
van een
een veroordeelend
veroordeelend vonnis
vonnis cincin"• worden,
ze eerst
eernt den
den volgenden
volgenden dab,
dag. Dieswegens
Dieswegensfloeg
floeg men
"„ digen
digen ze
men
een avond
avond
geen vonnis in balszaakenopopSabbathavond
Sabbathavondofofopopeen
„" geenvonnisinhalszaaken
"„ voor
voor een'
een' Feestdag
Feestdag:: op
bijaIdien de befcbuldige
misop dat bijaldien
befchuldige mis."• fchien
fch~n tel'
ter dood
dood gevonnist
gevonnist wierde
wierde ,, het
bet niet
nietonrnogelijk
onmogelijk mogmogte worden,
te voeren
voeren ;;
"• to
worden , het
bet doodvonnis
doodvonnis den
den andel'en
anderen dag
dag uit
uk to
gemerkt bet
bet verbooden
verboodcn was
was,
het doodvonnis
doodvonnis twee
twee dada..
•" gemerkt
, bet
."• gen
gengenuitnitteto fre1lcn".
VOlf!;CtlS
Maimonszoon,
mogt
dan
.
Volgens
Maimonszoon,
mogt
dan
flellen"
bet gericht,
gericl1t, over
overlijfftraffelijke
lijffil'affelijke zaakcn,
's avonds
zitbet
zaaken, wel
wel 's
avonds zitten, zoo
zoo bet
het flegts
flegts geen
vooreen'
een' Sabbath
Sabbath of
of andean deBeen AVOlld
Avond voor
Jen
bet eindigen
ren Feestdag
Feestdag was:
was : en
en des
des andcren
anderen dags nn
na bet
eindigen van
van
rlien nacht~
het doodvonnis
doodvonnister
tel' uitvoeringe
uitvoeringe gebragt,
alien
nacht~ moest
moest bet
en niet
niet uitgelleld
uitgeO:eld worden
nagt.. Dit
Dit is
is
en
worden tot
tot na
na den
den tweeden
tweeden nagt
't gevat,
geval, waul'
waar in
't
in we
wehier
bier zijn
zijn.. De
DeJoodfche
Jood[che Richters
Richters hadhadavond,
nacbtstotevooren
voorenTefus
Jefus Vv EE Rilen
diep ininden
denavond,
den diep
of of's
's nachts
00
met
O O RR DEE
D E EL LD Dlies
des doodsJchuldil;
doods fchuldig teto'Zijn.,
zijn, gelijk
gelijkMarcus
Marcus met
64,
vel'gclijk
nitgedrukte wool'den
fchrijft Hoofd.
XIV : 64
, vergelijk
uitgedrukte
woorden fchrijft
Hoofd . XIV:
Mat.. XXVI:
Dit isis de uitfpraak
uitfpl'aak van bet
het doodvonnis.
doodvonnis .
Mat
XXVI : 66.
66 . Dit
na,wordt
wordtHij
Hijondervraagd,
ondervraagd,ofofHij'bij
Hij' bij
\Veinigeuuren
uurendaar
daarna,
Weinige
zijne bekentellisfe
dit doende,
doende , zoo
zoo bleef
bled
zijne
bekentenisfe volhardde:
volhardde : en Hij dit
11et vonnis
vonnis gelijk
gelijk het
werd alleen
aIleen pIegtig
het
betwas.,
was, en
en werd
plcgtig op
op nieuW'
uieuw
~enagen.
Zij overleggen
overieggen daal'op
om met
metdit
dit GewijsGewijsdaarop nader"
nader, om
geflagen . Zij
gaan, en
en hun
hunvonnis
vonnisdaar
daarbevestigd
beveSotigd to
te
de
naar Pilatus
Pilatus to
te gaan,
de naar
krijgen., zander
wiens bekragtiging
bekragtigillg bet
het weinig
weiniguitwerkiug
uitwerkiug
krijgen,
zonder wiens
"on
hebben.. De
Dezaak
zaakdais
dall voor
\'Qordean
de.n Stadhouder
StadhQud~r lkomende
zou hebben
omende ,.,
draalt
draalt
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,drnalt hij
allerl1a-nde wegel1
draalt
hij lang
langgenoeg,
genoeg, en
en zoekt door allerhande
wegen ,,"
den veroordeelden,
veroordeelden,wren
wienhijhijvoor
vooronfchuldig
onfchuldighield,
hieId,vrij
vrij to
te
den
krijgen:: maar
maar dit
dit niet
nier lukkende,
lukkende, Nat
Daathijhijeindelijk
eindelijk in
in zoo
zoo
krijgen
dac hij
hij het
van den
den Raad
Raadbevestigt,
bevestigt..
verre vonnis,
vonnis, dat
betGewijsde
Gewijsde van
Dit flaan
naan en uitvoeren
uitvoeren van
't vonnis
J;llOest, volgens
volgens de
de
Dit
van 't
vonnis moest,
Joodfche rechten
rechten ,, gefchieden,
VOOl'noi)
niJil xiv
::1'111 de
de Voorbereiding
gefchieden, voor
Voorbereiding
Joodfche
En
,'oor 't
't PaJ&ha,
welke omtrent
omtrent zes
zes uur
uur begon
begOll..
voor
Pafcha, welke
dat is
is de in
in 't
't oog
Johannes hier
hier
dat
oog loopende
loopende redel1,
reden, wa~rom
waarom Johannes
in cenen
cenen volzin
volzin ;
uist dezc
doze tlIsfchcllrede
tusfchenrede plaatst,
plaatst, midden
midden in
jjuist
wiens eerfle
eerfle deeI
op den
den Rechterfloel-bevat,
Rechterfloelbevat,
wiens
deel Pilatus
Pilatus ftappen
happen op
gelijk het
zijne laatfle
laatf1:e pooging
meldtomomJefus
Jefuslos
lostote
gelijk
bet twee
twee zijne
pooging meldt
krij.gen.. Tusfchen
Tusfchen beide
beidezet
zet hij,
hij, bij
bij wege
wegevan
vaninlasfehinfnIasfebinkrijgen
ge, :r
('Er svtrs
'W{l';f 7111;
'Yoorberdding ",oar
't Pajefta,
omtrent
('
moor 't
Pafcita, dach
doch omtrent
ge,
nu voorbereiding
ttr zesder
zesder Zture.)
Waaromtog
toganders,
anders,dan
danomom
zijncnlezer
lezer
zijnen
ter
cure.) Waarom
te beduidel1:
dar 'er,
de Voorbereidifige
Voorbereidiftge
'er, nit
nitl100fde
htofde van
van de
tie
beduiden : "„ date
't Pafeha,
Pafeha, weI
wel haast
haast gemaakt
gemaakt wierd
" voor
voor't
wierd met
metdedetote rechtrecht„
" ftellinse
fteHinge del'
kruisfelingen;- maar
maar dat
dat die
die VoorbereiVoorbe~i
~,
der drie kruisfelingen
Pr nog
nog
" ding eerst
eel'st omtrerlt
omtrent de zes
zcsdee uur
unr beginrrende
hegil1l1ende,, "'er
„
" tijds
tijds genae8"
overfchoot voor
voor eene
eene laatfle
laatRe pooging
.Ie„
genoea overfchoot
pooging om
om Jekomt oole,
ook, met
"„ fus
fus los
los to
te trijgen"
Rfijgen".. ~
Zulks- komt
metdedetete- - - Zulksgenfl:elIinge v-an
i: laatfle
Jaatfie lid
juist OVE.f(len.
genflellinge
van 't
lidregen
tegen het
bet eerfte,
eerfte, juist
ovcreen .
Eindelijk dan,
aileen, lml1
redeu
Eindelijlt
dan, en
en dan
dan alleen,
karlmen
men voIdoende
voldoende reden
R
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E
R
E
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D
I
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G
voor
't
I'afcha
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geeven
;'
waal'om'
bier
deVo
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R
BE
REI
DIN
G
'Voor
't
Paltha
;
waarom-hier
deVo
o
geeven
en
de zesde
'l.esde uur
UHf worden
'n~ordenbij
bij elkander
ell~nder gcvoeg(l.
Dat bet
het de
d~
gevoegd,, Pat
en de
D AA G
del' V
hi] reeds to
te kenwas , had hrj
D
G der
V 00 00 R
R BB ERE
E R E II D
D II N,G:£
N G E was,
nen gegeeven
28.. Bijaldten
Bijaldiell hij
XVIII : 28
hij de
de bfipaalde
bepaalde
nen
gegeeven Hoofd.
Hoofd . XVIII:
tijdfl:ip,, of
of het
d~ztM dag,
clag,had
badwillen
willenaanwrizeit
aanwiizea ct
IJ UD RR van
van dezen
tijdftip
bet u
zau hij
hij nief
l100dig gehad
gehad hebben,
llebben, dan
dan tote zeggen
zeggen;;
zou
nietmeer
mar noodig
en
't was
de zesde
ze-sde uur.
Waartoe
toedan
dal1111er
dezctwee
tw:e.etijdtijdlifer dezc
en 't
was de
uur . Waar
merken?? Wat
doet 'er
"er de
E,itE
Wat duet
de VDe
V O O RR BBI~
R E IIDD IN
I NG
G bip
bij ? Ja
Ja
merken
waal' toe
toe nog
nog driemaal
driemaal in
ih ditXIX
di.rXIX Hoofddeel,
Hoofadeel,van
vandedeVVo0 o0 itwaar
RU
E gefprooken?
ZekerlijI" om
omdat
datdie
die vv o0 o0 it·
13ERE
E R E II DIN
D I N GGIt
gefprooken ? Zekerlijk,
R13
dit fluk,
flllk, te
13 ERE
E R E IIDIN
D IN G
G tHve,
26Ve, inin dit
to pas
pas kwam.
kwarn . Te
Te weten,
weten ,
tot de
de vonmsvelIing
vonnlsvelling voar
voor de
eerst vs
vs.. 14
14;, met
met uitzigt
uitzigt tat
cerst
ter zesder
zesder uure
cure aanving;
aanvrng ; dart
V
dan
V o0 0o RR 13B ERE
E R E II DIN
D i N GG welke ter
V5.
met betrekkinge
betrekkinge tot
tot dc
becnbrecking der
dcr gekruisten
gekruistcn
de beenbreeking
Vs . 31,
31, met
voor den Sabbath,
ftraks na
n~ de
de VV o000 itR BBE
Sabbath , welke
welke flraks
E RREI
E I DDIN
I 1N GG
begon;
eiadelijk vs. 42,
opzigte tot
tot de
de begl'aving
begon ; en eindelijk
42, met
met opzigte
begraving
welke in
in een nabij
nahij gelegen
oftl de Voorbereiding
Voorbereiding.,,
gelegen graf,
graf, oft
welke
TIU ten
ten cindc
cinde liep,
tiep, maest
Bier heeft
h~eft dan
welke nu
moest gefcbieden.
gefchieden . Hier
dan
de
de V
V 0 0 RR B.E
B E RE
R E II DIN
D I N G 1/00r
voor 't
't Pa[cha,
Pafcha , waal'lijk,
waarlijk, naar
Dnzc
opvattmg, met de
de Zz EE Ss DE
UU
allernauwonze opvatting,
D E U
U R
R E,
E, eene allernatnwfie
bij elkander gemeld
worfle verbindtenis,
verbindtenis, en
en die
die moesten
moesten bij
gemeld worden.
te vergeefs,
vcrgeefs., zoo
zooikik mij
mij niet
niet bedriege
den . lets
Iets dat
dat men
men to
bedriege,,
In
G 3a
in

ae
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SCHUTTE, HElLICE
HEILICE JAARBOEKEN.
JAARBOEKEN .
BR.. SCHUTTE,

aHe de andere
andere gevoelens
gevoelens zal
zal zoeken
zocken;; welke
welke in
in bet
het IIIde
HIde
in alle
De~l ~ nader
nader zullen
zuBen getoest
getoest ,'vorden.
Deel,
worden.
~~ Ik hou
han het
het dieswegens,
dieswegens,nauaeene
eeneonzijdige,
ol1zijdige,enendikdik„
Vaal' volkomen
volkomenzeker
zeker:: dat JoJowijls hervatte
hervattc Qverweging,
wijls
overweging, voor
ons met
metdeze
dezewoorden
woorden
niet
leeren,dat
dat Jefus
Jefus
hannes ons
Diet
wilwiIleeren,
ter zesder
%esder pure
flure,, nog
nog voor
voor Pilatus
PilatllS op
op bet
hetLithoftrotos
Lithofirotos
ter
Voor"bereiding voor
VOOi" 't'r Pafcha
Pafcha,, ter
frond;; maar
maar dat
dat dedeVoorbereiding
fond
zesder cure
uure begon,"
begon,"
zesder

Onderwys in
in den
den Godsdienst,
Gocl$diel1st, door
door j,
J. v,
v. Nut's
NUY~ KLINKENKLlNKENOnderwys
BERG,
A.
L.
M.
Ph.
Dr.
en
Predikant
te
Anifterdam.
A.
L
.
M
.
BERG,
. Ph, Dr en Predikant to Arr f erdam .
Ilde Deed
Dee/.... Te
Te Am(ierdam,
/imfl;erdam, by
by J . Allart,
Allart, 1780
1780.. BehalBellalIJde
'Yen bet
het J7oorwerk,
Voorwerk, 09412. b
blad'l..
in gr,
gr, oEtavo
oCtavo..
ven
ladz . in

J.

H

et eerfle
eetfl:e gedeelte
Godsdiellst, bet
het
gedeeltevan
vanden
den;Natuurlyken
NatuurlykenGodsdienst,
Ret
of leerftuklyke,
leerfiuklyke, afgehandeld
afgehandeld zynde,
zynde, gaat
gaat
befpiegelende of
-~ befpiegelende
de Eerwaerde
Eerwaerde Ktinkenberg
Ktinke'fl1J~rg in dezen over
over ter
tel' ontvouwlnge
ontvouwinge
het zedelyke
zedelyke of
of betrachtende
betrachtende,, :&0
vel' het
del'
van
van het
zo ver
het onderwys
onderwys der
Rede gaat,
gaat. - - Na
Na een
eellbeknopt
beknoptvoorftel
voorftelvan
vandit
dit tweeletweeleRede
en ene
ene kortbondige
kortbondigeverklaring
verklaring van
van de
de voorvoordig onderfcheid,
onderfcheid, en
l1aamfie bewoordingen
bewoordingen inin dedeZedekunde
Zedekundegebruildyk,
gebruiklyk,ftelt
fielt
raamfte
hy ons
ons bet
het beloop van
dir tweede
by
van dit
tweede Deel zyner onderwyzinge
onderwyzinge
indezervo~ge
voor..
indezervoege voor
"„ II.. Zullen
menfchen gefchiks
gefchikr;
Zullen wy
wy aantoonen.
aantoonen, dat
dat wy
wy menfchen
~yn
en dede vereischte
vereischte hoedanigheden
hoedanigheden bezitten,
bezitten, om
zeedezyn,~ en
om zeedeTen dien
wy
~yke plichten
te betrachten.
dien einde
einde zullen
zuBen wy
lyke
plichten to
betrachten . - -- Ten
beroogen, dar
aileen redelyke,
maarook
redelyke, maar
ook (2.)
dat wy
wy (l.)
(I.) niet alleen
'jIJ'ywerkende
zyn;; en daaretlboven
daarenboven (3.) een zedelyk
zedelyk
vrywerkende weezens zyn
Daarna zuIlen
zullen wy
wy
gevoel en (4.) geweeten
II. Da~Hna
gevoel
geweeten hebbcn.
hebben .- - II.
de gronden
gronden vall
zedelyke verplichtingen
verplichtingen aanwyzen,
a,anwyzen, en
en
van anze
onze zedelyke
betoogen;
(I.)
'er een
ondereen weezenly'k
weezenlyk en 'lUJ,t,uurlyk
natuurlyk onderbetoogen ; (i
.) dat 'er
recht
Jcheid
zy
tusfchen
Gaed
en
(2.)
Dat
God
recht
en
Goed
Kwaad.
(2,)
God
cheid
zy
f
macht
amons
onstote gebieden
gehieden en Wetten
voor to
te fchryfchryhebbe,~ om
Wetten voor
macht hebbe
zedelyke Volmaektheden
vent
Dat Gods
Gods zedelyke
Volmaektheden ons verplichven . (3.)
(3.) Dat
ten, om
om dezelve,
dezelve, in
in onze
onze gedraegingen,
gedr<legingen, naer
naer te
to ~olgen.
volgen, By
By
deeze geleenheid
gelegenheid zullen
z~dlen wy
der Nawy (4.) over de Witten
Wetten der
Natttur handelen;
emdelyk (S.)
dat Go~l
ons,
handelen ; en
en eindelyk
(5 .) bewyzen,
bewyzen, dat
God ons,
.aegingen,
in
!let
Yolgend
leeYen.,
naer
onze
zedelyke
gedr-aegmgen,
naer
zedelyke
gedr
in het volgend leeven,
plichten opzullen wy
vergelden
zal. -- III.
III . \Vyders
Wyders zullen
wy de plichten
vergelden zal,
geeven, welke wy
betrachten moeten,
(t .) omtrent God,
wy betrachten
moeten, (1.)
mede(z.)
trent ons 'Zelven,
Ollze mede...
zelven, (3.)
( ; .) omtrel1t
omtrent elk van onze
(2.) om
omtrent
in
ondert
(5.)
'tlcnJchm,
(4')
omtl'el1t
den
Burgerftae
~
en
(5•.)
in
o~lde~9rgnfchen, (q. .) omtrent
Burgerftaet 7
1chel~
fcheiZ3
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fcheidene
{cheidene byzondere
byzondere omf
omftandigheden.
tandigheden . -- IV. Vervo4,aens
Vervolgens
V . over
over de Drangredenen
Drangrede'fllen;; en eindelyk
eindelyk V.
zullen wy
zullen
wy over
over de
de
hulpmiddelen
hulpmiddelm van
van de Natuurlyke
Natuurlyke Zedenleer
Zedenleer handelen."
handelen." Naer
dit
geleidegeeft
geeftzyn
zyn Eerwaerde
Eerwaerde ene
die geleide
enealleszins
alleszins welgeregelde
we~regelde
ontvouwiog van
vandedeNatuurlyke
NatuurlykeZedenleer,
Zedenleer,met
metdie
die zelfde
zelfde
ontvouwing
vaIL.. 't
en klaerheid
klaerheid,, welke
welke. wy
juistheid en
wy in de behandeling van
't
voorig~
ook de
de uitvaeuitv.oevoorige gecleelre
gedeelre opgemerkt
opgemerkt hehben
hebben (*);
(*) ; dat
datook
van slat
dit Stuk
J)iesring van
Stuk aenpryzenswaerdig
aenpryzenswaerdig maekt.
maekt. Diestyds
ftelden wy
het bybrengen
bybrengenvan
vaneen
eenbyzonder
byzonderftael
flael tot
tot
tyds fl:elden
wy bet
deze
gelegenheiduit
uit;; en om
nu bier
hier aen
aen to
te voldoen
voldoen"., zul..
deze gelegenheid
om nu
zullen
ous bepalen,
bepalen, tot
tot bet
het geen ons zyn
zyn Eerwaerde
Eerwaerdedoer,
doet.
len wy ans
tef beantwoordinge
beantwoordingeder
dervrage
vrage;; of God,
inhet
opmerken, ter
opmerken,
God, in
bet
lUtoefenen v~n
Macht,ininbet
bet voorfchryYoorllihrytuxoefenen
van zyne Wetgevende Macht,
enkel ivill'ekeurig
will~keurig te
gae '?
ven·
Yen zyner Wetten,
Wetten, enkel
to weuk
welrk gae?
~, Met
Hetgefchil,
Eerwaerde aen,
aen, is
is niet
,,
gefchil, dus
dus vangt
vangt zyn
zyn Eerwaerde
net,~
vry zy,
zy,gelyk
gelykininalle
aUe zyne
zyne handelfngen,
h~mdelingen, alzoo
alzoo.0Ok.
of God
God vry
ook
in het
bet uitoeffimen
uitoeffenenvan
vanzyne
zyneWetgeevende
Wetgeevende Macht.
Macht, Dit
.Bit zal
niemand ontkenuen
onrlrennen.. Dat
allerv(lhnaektfie"vys.,
niemand
Dat God,
God, opopdedealiervohmaektf#e
wys,
vry zy, zo dat
alles kan
kan dOln,
doen, het
het welk
velk hem
hem behaegt,
dat by
1Iy alles
behaegt,
welke ook,
ook, racer
Wetenfchap en
en Wvysheit,
Wy heit , de
de
'Welke
naer zyne
zyne oneindige
oneindige Wetenfchap
van~ynM
wit weeu~
wy, by
hy de
de
bepaeling vain
zynen soil
weezen mooge,
moage, hebben wy,
befchouwing man
'Ian Gods
GodsEigenichappen,
Ei{5(1till:h;appen,genQe~aem
be..
befchouwmg
genoegzaem be.
De zaek,
zaek,daer
daer her
het bier
hier op
toogt (a).
(a) . De
op a.enkoomt,
aenkoomt, is
ifs deeze,
God inInStet
het liiUJeffenen..
WETGEEVENDE.MACHT ,
of God
tdwef'enen wen
van z)lne
zyne tivETGEEVEXASE-wrnt;HT,
zulke wetten
7Julke
welten voorfehryvt,
lIQ"rjeliryvt, wetke,
'W,tke,..tiet
ftiel z.o
zeer inin defy
dennati.tttYzo zeer
za r
der
detr dingen,
dingen, a*s
atJwel
welininzyne
'Zyneloutere
lOUtU8 verkiezing.,
verkie~ing., gegrisd
gtM~ zyn
~yni;;
wetten,
wetke hy,
hy, naer zyne
1Vetten, welke
2'Jne 'WiUekear.,
wa1ekeasr, gee-yen
geeven oft!nietgte;.
of _-tries gee::
'),'en, en
en gegeeven
gegeeven zynde,
zynde, opheffen
ophejfen en
en veranderen
vemnderen kan,
kan••
yen,
"„ Op
Op deeze
de6Ze vraeg
vroeg antwoorden
antwoorde;n wy,
ontkennende.. De
wy, ontkennende
weBre God
Godons
ons voorfchr
voorfch~,
wilhWetten, welke
t, kunnengeene
kunnen .geene willeeisfchtn zyn, maer
maer ztrlkt
zl1lke geb0oden,
welkeopp
op gege,..
keurige eisfchen
gebooden, welke
t'loegzaemeredenen
redeHoo-fL-unen
-Reunen,, ntet
2lYtle volmaaktheeden
volmaaktheeden,,cn
noegzaeme
met zyne
en
onze natuur overeenftemmen.
overeenflemmen .
a . Enk,et
"„ I.
",tllekeurig to
te hand:tle.nftrydt
Enkei wiltekeurig
handelen flrydt met
met Gods ONVERSTAND.. -- Aen
dit GODDELYK
GODDELYK VERSTAND
VEltSTAND
EINDIG VERSTAND
Aen dit
,Zou men
mende
dealtrgrootfle
aikrgrootH:e onvolmaektheid
zou
onvohnaektheid toefchryven, wan~
wanneer men
men zich
zich verbeeldde,
verbeeldde, dat hy
de voorwerpen
voorwerpen zyner
neer
by de
niet in
in dat
dat onderfcheid,
onderfcheid, befchouwde,
hefchouwde, bet
het welk
welk
kennis, niet
tusfthen dezelve
dezelve plaets
plaets heeft
heeit.. God
Godzie-t
ziet buiten
huiten alal·
waerlyk tusfehen
waerlyk
twyffel bet
het onderfcheid,
onderfcheid, bet
het welk
welk 'er
'er is
len twyffel
is tusfchen
tusfchen de
v.erCchillende middelen,
middelen, welke tot
tot zyne
zyne eindens
eindens zouden
verfchillende
kun(*) lie
Zie Al
(*)
Algem.
Padert. Letteroef.
Lettereef. II.
II. D.
bl.. 365.
gem. Vaderl.
D . bl
365(~) I.
I. Deel,
(4)
Deel, p.
P . 370.
370 .
G4
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kutineii
dienstbaer weezen,
weezen, tusfchen
kuuneJl dienstbaer
tusfchen goed,
goen, beater,
beeter'J enenataIlerb.esr. Gevolgelyk
Gevol'gelyk kaii
kan Gods
Godsoordeel
oordeelniet
nietonverfchillig
onverfchillig
lerbest.
blyven, en
en bet
her fpreekt
fpreekr van
van zelfs,
zelfs, dat
dar Gods
Godsoneindig
oneindigververblyven,
Hand niet
wil ~
iland
nietnalaeren
nalaetenkunne
kunne invloed
invloedtetohebbcn
hebben op
op zyncn
zyhen wil,
en
en deszelfs
deszelfs bepaelingen
bepaelingen..
"„ Kan
Kan God
Godnu,
nu,uit
uithoofde
lwofdevan
vanzyn
zynoneandig
oncindigverfland,
verfhmd ~
niet willekeiIrig
kan hy
ook, in
in bet
het voorvoordiet
wiliekeurig handelen,
handelen, dan kari
by ook,
wetten,niet
nietenkel,
enkel,naar
naarzyne
zynewiilewi1l0van zyne
zynewetten,
ichryven tan
keur ~ to
te werk
gaen..
keur,
werk gaen
"., 2z.Willekeurig
'Wetten tote geeven
geeven is fbydig
de GOD. Willekeurig wetten
llrydig met
met de
DELYKE
DELYKE WYSHEID
WYSHEID..
Vir kracht
EJit
kracht van
van deeze W'ys:heid
Wyeheid wendt
God
middelen aen,
aen, am
om zyn
Goddedemeest
meestgefchikte
gefchikte middelen
zyn IJDgmerk
te
oDgmerk to
bereiken
bereiken.. ---- Deeze Wysheid verkeert,
verkeeJt., buiten
buiten alle
aUe tegentegenfpraek,
ook omtrent de wetten,
fpraek, oak
wetten., welke
welke God
Godvoorfchryvt
vMrfchryvt..
Maer loutere
loutcre 1vzollekeurigheid
is met
met deeze
deeze WysJteid
het
Maer
willekeurigheid is
Wyshheid in bet
geheelntet
geheel
niet befiaenbaer.
beflaenbaer .
onmogelyk, dat
" 33 Grid
God bemint
bemint zich
zich zelven,
zelven., en
en bet
het is
is onmogelyk,
dar
99
hy iets
iets zoude
kunnen verkiezen
verkiezen of
of goedkeuren,
gocdkeuren., bet
het welk
welk
by
zoude kunnen
zyne natuur
natuurniet
niet overeenflemt
overcunHemt.. Deeze
Deezevolmaektheid
volmaektheid
met zyne
met
van bet
Opperweezen noemen
noemen Wy
het Opperweezen
wy zyn'e
zyne NATUURLYKE HEIHEIGod nit
:eemie wATuuRLYKE
LIG-RatID
Bezit God
nn zulk
zulkeelle
:Nl\TUUR'f.VKE
LnHEID (i1).
(.fr) . - - J3ezit
HEiLlGtmID,
kan bet
het niet
niet anders
anders zyn!,
zyn, ofof1iy
:by moet,
moet,iit
ill
HEILItMrD, dan
dan kan
:tten, niet 'willeleurig.,
het
w"tten.,
bet voorfchryven
voorfchryven van zyne w,
willekeurig , maer
NAT(;]tJRLYKE HEILIG-HElD.,
te werk
gaen.
volgens zyne
HEILIGHEID, to
volgens
zyne NATUVRLYKE
werk gaen.
- - In
de daed
daed zulke
2mlke wetten,
wetten.,ininwelke
welkeenkele
enkelewillekeur
willekeuro
In de
dOQrltraulde, en
niet met
de Goddelyke
Goddelyke.Heiligheid
do©r1lraalde,
en welke
wells niet
met de
.Heiligheid
overeen£1:emden, zoud€n
betaemelyke wetten
wetten
overeenflemden,
zoudeu geene
geene Gode
Gode betaemelyke
wezen•
wezen.
.,,
" ¢4.. Hods
GOEDHElD gedoogt niet, dat by
hy ons
DOS andere
andere
Gods GOEDiIEID
wet~R znnde
Z'llluJe voorfchryven,
voorfchr:yvetl, of
of kunnen
voorfchryven.,
0) dan
wetter
kunnen voorfchryven
dan
z.ulke,
dienen ter
ter bevardering
bevordering des weezenlyken
weezenlylum gegezulke, welke dienen
Inks van
V2n zyne
zyneredelyke
redelykefchepfelen
fchepfelen.. ---- Hoe
Hoez'Ou
in
luks
zou God,
God, in
het voorfchryven
voorfchryven van
tt};
bet
van zyne
zyne ""Vetten,
Wetten, willekeurigJmnnen
willel eurig kunnen to
g~en? zou
zou by
hy dan
dan zich
zich niet
niet gedraegen
~ als
ais of
gedraegen,
of hy
by
werk gaen?
onverfchillig waere
onverfehillig
waere omtrent
omtrent zyne
zyne belangen
belangen ?'?
" 5.
bedoelt in
in alle
aIle zyne
afs het grootfle
grQotfie
God bedoelt
zyne werken,
werken, als
,,
5 . God
EINDE, de bevordering
zyne HEERLYI{:HEID.
en laetfle
laetfie EINDE,
bevordering van
van zyne
HEERLYNHEID .
en
oogmerk bedoelt
hedoelt God
Godgevolgelyk
gevolgelyk ook,
ook., in
in dede uitoefeuitocffeDit oogmerk
WETGE:&VENDE MACHT
MACHT.. Hoe
zou by
hy dan,
dan,
ning van zyne WETGEEVENDE
Hoe zou
het voorfchryven van
willekeurif{ kunnen
in bet
van zyne wetten, willekPurig
handelen?? Enkele
Enkelewilleheur
willekeurveronderfl'elt
veronderftelt onverfchilligheid
onverfchilligheirl;;
handelen
maer kan
kan bet
hetGode
Gorleonverfchillig
onverfchillig zyn,
zyn, of
of zyne
zylleredelyke
redelyke
maer
fchep(b.) I.
I. Veel;
(b)
Dee1, pp.. 374-376.
376
.
374 -
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;epfelen, door
door hunIle
hunne zeede1ylte
zeedelyltebadryven,
bedryven,aen
aenZYl1
zyn grob6
grow
(cl,epfelcn,
fcl
te OOGMERK
CR z~Fle--HEERL
YKHEID bevor,
bcvor.,
to
ooGmERrt bea'11twoordcn,
beantwoordcn, en
zyne--HEERLYKHEIn
deren,
dan niet
nil:t ?~
deren , dan
is, gelyk
gelyk wy
wy voorheen
"„ 6.
voorheen betoogt
beroogt hebben
hebben (c),
6 . 'Er is,
een eeuwig
eeuwig en
e11 onverandcrlyk
onveranclcrlyk o'lldetfcheid
cen
ovderfeheid tusfdlcn
tusfchen zeedelylc
zeedelyk
goed en zeedelyk
zeedelyk kwaed, -~
cnderfcheid hangt niet
good
•-- Dit onderfcheid
net
(d), Gods
Gods verftand
befchouwt
van den Goddelyken
Goddel~n wil
wiI of
af (d).
"ferftand befchGo'Wt
dit
op de
de allervolmaektfce
aUenrolnw.ekdle w!y$,
het is
is Z()
dit onderfcheid op
",g , en bet
zo
onmogelyk,alsaIseertige
eCMige zaek,
zaekter
ter,~waereldonm@ogelylrw~~
onmogelyk,
, wacreld , onmoogelyk: wg
zen
km, dat'
dat' G(jtjtg
wil -dat
du geeItt'zortde
geen, xoude:; kunnen
goedkeu..
zen karr,
Gos *il
kunnen goedkeuh
rcn, en ons
OIlS n
menfchen
door eene
eenc , wetvaorfcnryven
", bet
het
ren,
nfchen door
wet vuorfchryven',
zdcdelyk ,Jiwac,d'
in zith
ook door
door izyn
IZyn
welk hi
welk
ziaclx ze1ve..
zeive. • *dcdelyk
loused' is ,en
; en ook
Ol1cindig verlt:anqu
hekhouw<dl wordt.
"Ons
verfta nd,, ale:
als rodaenig"
w daeiiig-bokhouwd
wordt. „
© ns
oncindig
" aenweezen
e.n,~eduurig bef#aen-rhgngt-w
~efureu'h~ogt'wtJ!1 of
af van_
van~he~
„
aenWeezen en,geduurig
.hcls
weibehlegen', en
~,
vrymagtig .weibehl'~egen',
en-van
„ vrymagtig
.van de ol'lafhanglyWe
oirafhanglyke pder.:;
iiederr
" tierenhel&,onz6`ieerlyken
tierenhcid':,()tlztfS,:il-e~rlyken Maekers
,.die,geeneivermber~
gune1vmmeet\.
„
Mtokers,Aie
dering v~n
van zyneigehikzaeligheidz
. .rdo r -het"Yio'Utwrlmge~
„
hec -,i*ot<brengem
" deriri~
~yn~:tg~lUkZlleligb~id ,,,.d~
5;·'Van
lets ' buitei.-zieh',
bUlreR~' zlch, belootaint
b,elilootnt ,;
~; Inaer
maer,.:ZOo
wa...
;;
-van lets
= .'baest:
haest ;dm
de, w&4
=zenlyke goedh~ia
goedheid redejyke
khepfelenr, . hen
~,- ':zenlyke
1TedeJyke lchepwfen(."
.Iplonkftukl
,,
he6pronkf
ukt 'iy",
ip.
W dft daergefl
l~'r t.~y;clezelve, in zekere
;,"ner
handell;; 'biHt
daergefteld,V6t1·:13y:..dezaive,
j ner handen
zekere
:God en
,,opj& : ;%c»tereid.plaetst;
betr~kkin'gm tQt~od
en an4erenw,
am;lerel'Y,:.'op~cre:-~erdd.p1aetst,
„~, betrakkin`gmtet
dk, beftellingen
. t s :~~lerhoogften 4 aen-~,
worden 'er,
'er, utt
.~it~.:die
befieJ.li.ng~ndes>AHerhoogllen~
,, wvorden
en=
,., ffonds
fronds verp&lrififgen
verpbditl~gen geboortm,'
w-a.eJ.1aen -zy
'zy -gehouqen
,,
geboorbn, - waevaen
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ve~ betoogde fteHing inbrengt, verdienen deeze twee de
meeste :lendacht: ~ dat dit begrip Gods ONAFHANGE.
L YKHEID benadeele, en dat God, volgoos de leer del
Openbaering; meermaelen Stellige gebooden gegeeven hebbe, welke wHlekeudg waercn in zkh zelve.
" Indien God geene wetten kon gecven, naer zyne Willeleur, zegt men, dan zou zyne ONAFHANGE:tYKHEID beperkt
en niet volk:oomen zyn. Maer deeze ganfche redeneering
vloeit cen verkeerd begrip YOort , deels van Gods VR'YHElD ~
cieelsvan zyneoNAFHANGELYKHEID.-Gods VRYHEID beftaet
geenszin s in oNvEa~~LLIGHErD ~ hy Idest alooos dat geen,
bet welke zyne onellidige Wysheld hem als het beste voorGods ONAFHAliGELYK8EID btengt geenszins eene
frelt. Willeieurige handelwys meede. Gods WIL voIgt altoos zyn
oneindig VERSTAND? en het is volftrekt onmogelyk, dat
Gods WIL dat geen 2Joude kunnen goedkeurel1, het welk.
zyn VERSTAND hem <lIs kwaed voorfteIt.·
God kan
alzo min de Zeedelyke als de BeJpiegeknde wlIcl'heeden veianderen, om dat zy beide aen 2:yn oneindig Verftand als
eeuwig en onveranderlyk voorkoomen. Bet is even zo ongerymd, dat God eene wet geeven zQude, en door dezelve
verklaeren., dat kwaed goed zy, als dat hy verklaeren ZOttde, dat een cirkel een vjerkant, en dat lidit duistemis zy.
Maer dit benadeelt de Goddelyke Onafl1angelykheid
at zo min, als het Gods Almacht beperken zoude., dat hy
geene tegenftrydige diugen venichten kunne. "Ik kan
~ geenszins zien., hoe hy., die redelyke wetten geevt,
" daer in minder Onafbanglyj.{ te zyn -zoude kunnen geoor·
~ deeid worden, dan hy, die eokel willekeurige wetteD.
"voorfchryvt. Ook is de verplichting van het fehepfel,
" om aen de eerstgelloemde gehoorzaem te zyn, ruim zo
" frerk., en het bewys van desz"elvs Afhangelykheid zo na" drukkelyk., dan of het de wetten van de laetfte roon.
" moest opvolgen. De Vryheid wordt in het eerfte geval,
" zo wei ais in het laetfte, beteuge}d; duch in het eerfte
" rcdelyk en met genoegen geleid, terwyI., io het laetfte",
" eeoe dwingende vrees het overtreeden beletten zal (g)."
." Wat de andere tegenwerping aengaet, dat God., vol~
gens het verhael der Heilige Gefchiedenis., meermaelell
Stellige geho?den. heeft voorgefchreeven., welke Willekeurig waeren Hi zlch zelve; daerop antwoorden wy nechts
met

mt
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waerell·-in
in zich
zichzclven,
ZQ
keren
ver zy
-vel'
zy niet
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te rade
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tyd,een
eenininzylr
Zyll foort
foort
tnenigte van
van ldeine
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Perfooaen:: ell
genheid
het
ver'vat etie
elle Inleiding
Inleiding tot
tot den
den Brief
Briefyan
vanPaLtlus
PaLMus
liet tweede
tweede verVat
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lang
de natuurlyke
betekenis qer
derwoorden
woorden moet
moet zo
ginzel : de
worden
behouden, als
als mogelyk
mogelyk is.
is. Men
vergelyke hier
hier
warden behouden,
Men vergelyke
mede
onze verhandeling
over de
de Propheeten
Propl1eetender
derApostalifclae
Apost()lijcl1e
verhandeling over
mede onze
plaatzen des
des N.
N . Testaments
Testaments aangeKerke-(*),
aIle plaatzen
aaageKerke -(*), waarin alle
in welke van de Propheeten
haald
haald en
en onderzogt
onderzogt worden,
worden , in
Propheeten
nesontr'- betekent een
een buiteTl~e'Woon
buitengewoon
wordt
gefproken.. ne'~17m
words gefproken
Leeraar.
zulkee perfoonen,
perfoonen, meerendeels,
meerendeels, to
te
Gemerkt nunuzull
Leeraar . Gemerkt
gelyk de
de bekwaamheid
bekwaamheid hadden
om VooTzeggtnTloorzeggfngelyk
hadden verkreegen,
verkreegen, am
gen
(*) Zie
Zie mMo0 sSHE
H E iI M
m SS Disfer~.
Disfert . ad
z.
"„ (*)
hist.. eccles.
01.. z.
ad hiss
eccles . pertin.
pectin. 11'
Vol
p. ~! 3'2.
Anders melden wy,
p.
wy. dat
dar ook
oak deze
deze Verhandeling
Verhandeling eeee.12 . &c.
&c . Anders
een der
Jle
plaits in een
voJ,end~ ftukjes
ftukjei dezer
dezer Mengelflolfen
Mengelfiotreo zat
zal
ne plaats
der volgende
bel1aan.
Overz ."
bef1aan . Over;."

go
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geu to
te daeu;
menelk
elk buitengewoonen
buitengewoonen Leeraar
Leeraar
gen
doen ; zo uoemde
noemde men

frQpheet, zonder
dat men
hemdedegaaf
gaaf toefchreef,
toefchreef, am
cen
een kropheet,
zonder dat
men hem
om
door een
een Goddelyke
Goddelykeingeeving
ingecvingaanftaande
aallf1:aande dingen
dingen to
te voorVaal'·
Wasnoodwendig,,
noodwendig,dat
datGod,
God,
eerf~e Chriszeggen.
zeggeti. ---- Het
He€ was
inindedeeerfte
Leeraaren buitengemecn riep, en ze
met vcrten kerk,
kerk, zekere
zekereLeeraarenbuitengemeenriep,
zemetver. eyia 1~<
vn< Trssr+s
"".'YI<II
1i"1'1"'~ betekent, wwr
de
Ilcven
gaventoerustte
toerustte :: - - A a,
heven gaven
Mar de
gewoone
meemngvan
vanbet
hetvoorwerp
'voorwerpdesdesgeloofs
geloofs,, of
ofden
gewoone meening
den il1houd
inhoud
der geopenbaarde Godsdienstwaarheden.
Naar ons
011S oordeel
oorded
Godsdienstwaarheden . Naar
is
even zo
zo veel
veel als
als vers
vers 3, ,urrpor
P.'Tp" grrsseus,
'7l't'G"'~, maate
maate des
des gegeis het
bet even
loofs (*),
niet kunnen
'Jr'.' bier
hier
loofs
(*), dewyl wy
wy niet
kunnen zien,
zien, Waarom
waarom ir,ss
Stelzel van den
den Godsdienst
Godsdienst moeSt
moeSt betekebetekejllist 't
juist
't gantfche Stelzel
tog, hier,
hier,
nen.
De buitengewoone
buitengewooneLeeraaren,
Lceraaren, van
van wie
wie'tog,
nen . De
de
reden is,
is, wierden
wicrden tot
tot hunne
hunneonderregting,
ondcrregting, enenter
ter voorvoorde reden
een buitengemeen
buitengemeenlicht,
licht, toetoeHellinge del'
ffellinge
derLeering~n,
Leeringcn, door
door een
gemst;
dit kon
met de
dc waarheid
waarheid gecnszins
gecnszins ftryddn
l1:ryden.. DeS'
gerust ; en dit
kon met
Des
zon
Qet noodeloos
noodeloos geweest
geweest zyn,
zyn,van
vaneene
eenezaak,
zaak,bier,
hier,tote
zou let
men, bybydedetoenmaalige
taenmaalige
fpreekcn,
welke men,
fpreeken, ten
ten opzigte
opzigte van
van welke
niet to
te duchten
duchten had
had.. Naar
Naar ons
ons begrip
begrip
Leeraaren, gansch met
is
plaatze de
"Wien
Godtot
tot een
eell
is de
de zin
zin dezer plaatze
de vptgende.
votgende. „
Wien God
",, buitengemeen
buiten~em.een Leeraar
Leeraar geroepen
geroepen en
en verkoozen
verkoozen heeft,
he~ft, om
am
",
\VIl der
del Gemeente
Gemeentebekend
hekendtote maaken
maaken;; die
dIe zegge
• zynen Wil
zegge
,,
" en
en
"„ ("')
Het
woonJ
gtloo./,
zegt
de
Hoogleeraer
in
'f
voorgaen(*) Het woord geloof ,
Hoogleeraer in 'f voorgaende,
over v.
v. g.
nu eens,
eens, 7iet
'bet zalJgmaakenfchryveude, betekent, nu
zaligmaakende, over
3 . fchryvende,
tit geloof,
geloof., dan
weer den ganJchen
nu eens de -tromp
.troulY
dan we--^r
ganfchen Godsdienst, nu
de
t;n
enz. Kamen
overtuiging, enz.
Komen
to oprechtlJeid,
oprechtheid, dan weer de kennis en overtuiging,
dusdanige woorden,
woorden,die
dieverfcheide
verfchcidebetekenis
betekenis hehberl,
hebbeQ, vaor,
dall
voor, dan
_oet men
mendie
diebetekenisfe
betekenisfe kiezen
kiezen,, welke
welke best
best voegt
voegt.. Nu
Nuontont·
poet
fiaat
\Traag;; welke
welke betekenis
betekenis bier
bier voor
voor dit
dit woord
woord best
best voei
VOflo
tlaat de
de vraag
ge~ Veelen
Veelen houden
hondenzig
zig bier
bier aen
:teo 't't woord
woord geloof
gelooj.. en
en zetten
zerten dus
duS'
ge?
over:
God elken
elken de maate
maatedes
desgeloofs
gellofs heeft
Mift uitgedeeld.
uitgedeelil.
gelyk God
Ewer : gelyk
Doch hier
gansch,
Doch
hierkan
kandedereden
reden
gansch.niet
niet zyn
zynvan
vanbet
hetgeloof,
geloof, ep
ell
blykt daaruit',
daaruit, om
om dat van ampten
zulks blykt
ampten en
engaaven
gaaven tote gelyk
gelyk wordt
wordt
Tn eR
R zelf zO
zo overgezet
gefpr(j~n, 'hoewei
U THE
overgezet heeft
heeft.. Ware
Ware de
de
gefprdlten,
`hoewel LL u
dan kon
reden van
van 't't onderfcheid
ollderfcheid der
der gaaven
gaaven;; dan
kOIl then
Inell deze
deze ververk!aaring nag
eerder toeftaan
toeftaan.. Anderen
Anderen brengen
brengen bet
het woord
woord uit
uit
klaaring
nog eerder
door kennis
kenni.:: so
zo als
al. God elken de kennis
kennis uitgedeeld
uitgedeeldheeft
heeft.. Dit
Die
door
zeggen:: "„ elk
met zyne
zyne gedagten
gedagren niet
niet
wilde dan zeggen
elk eeo
een moet, met
klimmen, dan
dan dedekennis
kennis reikt,
reikt, die
~edege.
hooger klimmen,
die God
God hem
hem medege•"booger
ons komt
>'
heefe."." Ongkomtbet
hetvoor,
voor)datdatbier
hiermet
metdit
dit woordwoord
deeld heeft
• deeld
op het
het beroep of ampt gezien
Ell deze
deze hetekenis
hetekenis ftcmt
ftcmt
gezien warde.
word° . En
met des
des Apostels
Apostels doelwit
doelwit heel
heel wet
weI in
in.. tris
nl.l~
:c wordt gezet, en
de
is istoebetrouwd',
de zaak,
zaak, welke
welkeden
denmensch
mensch
toebetrouwd~words
wordt'er'erdoor
doorverver·
Des zal
deze zyn
meet zo
ftaan.
zal de
de zin
zin deze
zrn;: "„ elk
elk moet
zo maatig
maatig van
van zig
zig
f}aan. Des
maafe der
der gaave
pave en
welsa
to
bouden) als
als de maate
ell des
des ampts
ampts vordert,
vordert, wel&e
• houden,
."
"• God
hemheeft
peeft toebetruuwd
toebetrouwd."
God hem
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ook niets
nets meer,
meer, dan wat
war god
God hem
~, en leeraare
leeraare oak
hembelast
belast. en
ell
y,
." Deze vermaaning
"„ toebetrouwd heeft
heeft."
verm~a)11ng was noodig
noodlg;
want daar
daar konden
lti€nfchen in
in de
konden renfchen
de Gemeente
Gemeente opkomen,
welke
naar hunnen
hunneneigen
eigcn zin
zin fpraken,
.fpraken, enendit
dit hadt,
hadt, in
in dedewelke naar
zelve,, de
des PAUde droevigfle
droevigftewanorde
wanorde kun~l1
kunnen vctwekken,
vetwekken, des
zelve
LUS wil,
wit, dat
dar by,
hy, die
die buitengemeene
buitengemeenegaaven,,
gaaven" om
amtote fpreefpree.,;
ken, hadt
hadt ontvangen,
ontv:ll1gen,ook
ookniets
niets meer
meerzoude
zoudefpreeken,
fpreeken, dart
datl
ken,
hem
hem door
door God
Godgelast
gelast ware,
ware, en
en niemand
niemandmoest
moe'stzyne
zyneeigen
eigen
gedagten
oorduitgeeven
uirgeeven..
gedagten voor
voor Gods
Gods W
Woord
{

..

J.
J.

D.. MICHAET,IS
Oosterjche en Uitlegkundige
Uitlegkundige Bibliotheek,
Bibliotheek.
D
MICHAELIS Oosterfche
en Tweede Deel.
Eerfte :•en
Deel. Uit
Uithet
hetHoogduitsch
Hoogdttitschvertaald.
vertaald.
ten Bosch,
Bosch, 1780. Ln
Te Utrecht,
Utrecht, by
by J.
J. C. ten
In groot
groot oftaoCta.bladz
.
vo, 430
bladz.
430

ool' bull,
hun, die zich in
in de Oosterfche
Oosrerfche Letterkunde,
Letterkunde,enen,'t't
'Joor
V
uitleggen der
is dit
dir Gefchrift
Gefchrift
uitleggen
der Bybelbladen,
Bybelbladen , bevlytigen
bevlytigen is
des Hoogleeraers
Hoogleeraers van
vaneen
eenuitftekenden
uitflekendendienst
diensr;; en gemerkt
des
gemerkt
her,, in
te
bet
in 't'tl€zen
lezenvan's
van 'sMans
Mans anoere
andere Werken,
Werken , meermaels
meermaels to
{lade
verdient het
het by
byderzelver
derzelver hoogachters
hoogachtersinin't'talgealgeflade komt,
komt, verdient
meen aenpryzing.
aenpryzing. Het
Her zelve
zelve is
is drieledig
drieledig.. De
De eerfte
eerfle Mdeemeen
Afdeeling is
beoordeelin[ van
van zulke
~ulke
ling
is gcfchikt
gefchikt voor
voor des
des Antheurs
Autheurs beoordeelinQ
S,chriften,die
die de
de Oosterfche
Oosterfche Letterkunde
Letterkunde betrelen,
Schriften,
betretten,ofofter
ter
verklaringe
der Bybelfchritten
Bybelfchriten dienen
dienen;; gaende
gaende niet
niet zo
zo zeer
zeer
verklartnge der
over aUe
die deswegens
deswegensinin 't't licht
Hcht komen,
als wel
wei
alleBoeken,.
Boeken, die
komen, als
inzonderheid dver
die boven
opmerover de
de zodanigen,
zodanigen, die
boven anderen opmervorderen. In de
de tweede
tweede Afdeeling
Afdeeling bepaelt
bepaelt zich
zich de
de
king vorderen.
I-loogleeraer
tothet
betopgeven
opgeven van
Hooglceraer tot
van berigten
bcrigten,, rakende enige
enige
gewigtige nieuwigheden
nieuwigheden der
der Oosterfche
Oosterfche en
en Uitlegkundige
Uitlegkundige
gewigtige
is, dat
dat geregereGeleerdheid, wa'ervan
geen Boek
Boekuitgekomen
uitgekomenis,
waervan geen
ka,n worden;
wyders tot
tot bet
het aenkondigen van
cel1feerd kan
cenfeerd
worden ; en wyders
Boeken,die
dieover
overdeze
dezeonderwerpen
ol1derwerpen
lichtftaen
ftaentetezien
Boeken,
letihet
licht
.zien,9
zo verre
zyn Ed. zulks
zulks raedzaem
verre zyn
raedzaem oordeelt
oordeelt.. En
Eneindelyk
eindelyk
behelst
derde Afdeeling
Afdeeling Critifche
Oirkonden en hulphUlp..
behelst de dcrde
Critifche Oirkonden
middclen tot
tot vastfielling
van den
rniddelen
vastftellingvan
vandedeware
ware leeswyzen
leeswyzen van
Ieder afdeeling
afdeeling geeft
menigte van
vanleerleerBybel.. - - seder
Bybel
geeft eue·
ene menigte
onderrichtingcn aen de hand,
welker
zame bbdenkingen
bedenkingenenenonderrichtingen
zame
hand, welker
't beoefenen
Oosterfche en
en UitlegkundiUitlegkundioverweeginginin 't
overweeging
beoefenen der Oosterfche
ge Geleerdheid
aen..
Geleerdheid -van
·van zeer veel nut
nut kan
kan zyn,
zyn , beiden ten aen
zien
Oude etI
Nieuwe Testament
zien van bet
het Oude
en Nieuwe
Testament.. De HoogHoogDe
leeraer heeft,
het jaer
jaer 1771,
I77!,'s's jaerlyks
jaerlyks twee
twee deeldeelleeraer
heeft, zedeI:t
zedert bet
dezen Bibliotheek
Bibliotheek to
te Gottingen
Gottingen uitgegeven
uitgegeven;; en
en 't't
tjes v.all
tjes
van dezen
oogmerk
oogmerkis,iszulks
zulksinsgelyks
imgelykimet
metdedeP,f
~gifte
.giftede~r
deter vertalin~
vertalinp

m
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agt te
gafmen
men
drie. 's
's jaerlyks
jaerlyks,, 0111
in agt
to nemell..
nemen . Gaerne
Gaerne gaf
'er'erdrie,
onrl
tIus,
door den
nen tyd,
ryd, den
denHoogleeraer
Hoogleeraerininto
te halen
halen;; doch
dus, door
dock men
men
Drukpers zo
zo fpoedig
fpoedig niet
niet zal
zal kunnen
kunnen
vre<est, dat
vreest,
dat.men
men de Drukpers
doen
eehter gefchieden
gefchieden kon,
kOll,zou
zouhet
hetgevalligevallidoen gaen.
gaen . --- Zo'-'t
Za't echter
ger wezen,
wezen, om
voorko ,
omdat
datverfcheiden
verfc'heiden Stukken,
Stukken,die
die'er
'cr in
in voorko'"
men,
anders van
van to
te ouden datum
'eJt
men, anders
datum zyn:
zyn : veelligt
veelligt zal
zal men
men 'er
vervolgens
nog wel
middel op
vervoIgens nog
weI eanig
eenig middd
op vinden
vinden..

J. CH
CH.. BIEL Novus
Novus Thefaurus
ThefaurusPhilologicus,
PhilologicllS, five
five LexiLexiJ.
con in
in LXX
LXX
aliosInterpretes
Interpretes et
et Scriptores
Scriptores Apocrycon
et et
alios
ApocryphbS
est
T. Ex
Ex B.
B . Autoris
Autoris Ms.
Ms . edidit
edidit ac
ac prG'efatlls
prxfatus est
phbs V..
V . T.
E.. H.
V, D.
MUTZENBECHER, V,
D . M.
M. :Eecl..
Eecl: Luth.
Luth . AmfieE
H . MUTZENBECHER,
Amftekidamenfis.. Pars
Pars tertia.
tertia. n-Q•. HagG'e,
iumtibus '}.
Iodamenfis
Hagx, fumtibus
A
31, A.
Bouvink, 1780.
1780 . In
In oCtavo
ocgavo f.f 111.
m . 640'
640 . pp.
pp .
de- afgifte
dit derde
fl€rde Deel,
Deel,isis dit
dit nuttige
l1lutige Weric
\VerI{
deafgifte van
van dit
M etvan
Biel
volledig
van den
den hooggeachten
hooggeathten
Biel
vollediginin't'1:licht
licht gebragt.
gebragt.
Alle desklludigen,
gereedlyk infiemmende
infiemmende met
met het
het Been
geen war
wy
AN
deskundigen, gereedlyk
v?orhee~ter
teraenbevelinge
ael}bevel}nge van
van't:t zelve
zelve geze,gd
geze,gd hebben,
(*)
voorheen
hebben, (*)
vinden
vlllden inIIIdedeuitvoering
mtvoermgalleszins
alleszllls reden,
reden, om rten
hoogfte
ten hoogil:e
vergenoegd to
te Zyll,
over den
denoplettenden
oplettenden arbeid
arbeid door den
den
-vergenoegd
zyn, over
Eerwaerden·Mutzenbecher daer aen befteed
befteed.. En
En't
Ferwaerden-Mutzenbecher
't kan hun
niet anders
zyn,uit
uit een
een nevensgaend
nevensgaend kort
kort
niet
anders dan
dan aengenaem
aengenaem zyn,
te vernemen,
dat zyn
zich aenbiedt,
aenbiedt;
Voorbericht to
Voorbericht
vernemen, dat
zyn Eerwaerde
Eerwaerde zich
-om alles
alles by
ordetotebreligen,
brengen,war,
wat
by cen
eeu te
to verzamelen,
verzamelen, enenininorde
-om
ter verdetc
dit \Verk
zou molten
mogendienen
dienen ,,
ter
verdere volmakinge
volmakin e van
van dit
Werk zou
il1Z011derheid door het
het zelve
zelve tote verryken,
verryken,met
metlatere
lateretaeltaeliiizonderheid
kundige waerncmingen,
waerncmingen,van
vanwelken
welkendedegeleerde
ge1eerde Biel, zynde in
in den
den jare
jare 1745
overlcden, geen
gecn gebruik
gebruik heeft
heeft kunncn
kunnen
de
1745 overleden,
waken.. fly
By vcrzoekt
vcrzoekt deswegens
deswegens de
de toegenegen
toegenegen hulp
hulp van
van
mnaken
zich op
op deze
die.. zich
deze oefening
oefcning toeleggen
toeleggen ;
ntle dede zodanigen,
itlle
zodanigen, die
met oogmerk,
oogmerk ,om,
eengenoegzamen
genoegzamen
voorraed,zozodoor
doorei=
ci...
met
om, een
voorraed,
~en nafpooring
nafpooring als
als door de
de hulp
hulp van
van anderen
:lnderenbezittende,
bezittende,
gen
dit Werk
Werkmet
meteneene- naleezing
naleezing to
te vermeerderen, en het dus
dus
dit
van ene
ene nog
noguitgebreider
uitgebreider nuttwgheid
nuttigheid te
van
to maken.
maken .
Zie Atg
Atg.. Pad
Pad.. Letteroef.
Letteroef. I.
I. D.
hI.. 2.93,
II.. D.
hI.. lor.
D . bl
293, en II
D. bl
rot .
(*) Zie
Diatribe Medica
Dyfcnteria,qux
qUG'fparfim
e lpatfimgrasfata
grasfatafait
fnit
Diatribe
Medica dedeDyfenteria,
Bredx,
1780. Auctore H
H.. MIRANl':loLtE
Bred
e, I78o.
MIRANI9OLLE VAN
VAN GHERT.
GHENT .
Roterodnmi,
A. Bothall,
~780.. In 8voSvo. f.
f. m.
PP'
oterodami, apud A.
Bothall , I78o
m. 23
23 Pp
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metl'igvuldige geruchten,
geruchten, welke,
welke, zedert
zeden byna
byna twee
tWCit
Dcee menigvuldige
uit
ol1derfcheiden
plaatzell
van
ons
Land,
wejaaren,
uit
onderfcheiden
plaatzcn
van
ons
Land,
weD
genss
gcn

D
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gens den heerfchenden Rooden Loop. ZYl1 verfpreid, hebben
ons reeds lange doen weniChen, eene nallwkeurige en volleedige Befcluyving van deeze to vemielende Ziekte, door
cene kundige hand in het licht'te z1en verfchyrten. In het
Gefchrift dat wy thans voor ons hebben, geeft de Heer l1an
Gh~rt eert kart verflag van de wyze,' hoe tzig de Roode
Loop in Breda geopenhaard, en welke middel:en hy 'tcr geneezing van dezelve heeft aangewend.
De eigentlyke ~n naaste oorzaak deezer Ziekte, zegt de
Schryvet, bat zig.. niet welb~paalen, maar zeker is het ~
dm het eene fioffe moet zyn; dte de darmen op eene ougeWOdne wvze prikkeIt: onder. de 'afgelegen oorzaftken telt·de
Antheur de vdtgC-nde. I. Eene rottende Gaffioffe. 2.. Het
gcbrek aan ryp~ Vruchten, en een negt gewas der Gra~men.
g. Het 11l1l11Mtig:gebrl1ik van'Voellzel. 4. Gebrek aan behoorlyke zllivetfng; zo weI, met hctrekking tot de kIeeding, als ook ten aar:zien van de wooningen. 5. Eene on·
gewoone groote memgte van (nreITen. 6. Eene aauho'lldende drooge \i\Tarmte. 7. Stil1kende- uitwaasfemingel1 v~n
ftaande Watere-n. 3. Belette u'i~~aSfemihg, 'en 'elndeI~
9. het Contagittrn. zelve. De kenmerken,. welke'deSehty..
ver vall de-eze tieIne opgeeft.j' 'Z)1J1 menigvulClige, g,alagtige, f1:inkende Swelgangen, me( Tenesmi, die vervblgens11ymerig en bloederig wierden. By eenige Lyders was de
Koorts vry hevi~ byanderen integen.de.el was wemigKaorts
te onrdekken. 'ue Geneeswyze,welke de Schry.ver'als de
beste in dceze Ziekte heeft gevtmtlert, is, in de eerO:e
plaats, wa!l1leer 'er eene ontfieekillg in de dannen is, (die
zig door eene pynlyke opzwelling van den OIlderbuik Iaat:
onderkennen ,) de Adedaatin'g, en pappen op deft Bi1i~ i ver..
volgens, door zachte Braak· en Buikzuivereride miiltlHen,
de fcherpe ftoffe weg te neemen, waarby hy oolt zomty.ds
voegt het gebmik van het La/udCiftiim, wanneer de pynen
hevig zyn. Wanneer de Zie1(te heviger wierd, nam hy
zyn toevlntt tOt de Kina, C(w:ariUa, :YrmarulJa, Suecur

Catechu, }fores Cnamomilli Rom.11ii, Cortices Aurantiorum.
Cortex quercinus, &c. - - vVy hadclen gaarne gewell'Scht,

dat de Schryver dit Onderwel1J wat breedvoeriger en nauwkeuriger behandeld had: ailes, 'Wat hy omtrem de Verfchynzeien, Oorzaaken, en Genceswyze deezer Ziekte zegt, is
zo algemeen en onbepaald , -dat zy, die eene Monro, Degner, Zimmerman, Hannes q1 anderen, over deeze Ziekte
geleezen hebben OJ weinig practicaal nut, na 't 011S toe[chynt,
nit dit Werkje zuBen lmnnen trekken.
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zegde komt') in 't zaaklyke overeen, met het bovengell'!-eI·
de bel'igt va.n den uitOag zyner Proefneemingen, waarom
wy 011S over die byzonderheden niet verder zuBen uitlaatell. AUeenlyk komt het ons') ten gevalJe veeler Leezeren, niet ondienfiig voor, nag eene deezer Waarneemingen
afzonderlyk te me1dell; die gemaklyk llagegaan bll worden') en aan dit onderwerp licht byzet, oak vaor zulken
die zig jl~ist niet op deeze foort van· oefening toeleggen.
Ze betreft de uitwerking van keVal,lde Pianten') die in ceHe kamer gehouden worden; waarover de Heel" Ingenhous'l.
zig aldns uitlaat.
" Alhoewel ik van gedagten ben, dat het houden v<1n
weinig.e· Planten in kamers zeer onverfchillig is voar de
gezontbeid del' menfchen, die 'er in .Jeeven, is het achter
voor ons van belang, de uitwcrkzelen, welke Planten wa~r
lyk t:lp de lucht van eene kamer hebben, te kennen; op
dat wy het gevaar, van 'er te veel by cen te brengen., zou...
cl-iSl.1 venpyden.
" De invloed der Planten op de lucht vaneene kamer, ill
welke zy gehol:lden worden, verfchilt in den llaeht van
(lien, wdkell zy by dag op dezelve hebben.
", By pag kunllelt de Planten iets toebrengell tot zuivering
'\ran de lucht der kamer" insiien zy zo geillaatst· zyn, dat
l.yal het Heht van deZoll.; dat mogelyk is, ontvangen.
\Vanneer zy zo gep1':aatst zyn, dat zy den rechtftreekichen
invloed van de Zon, niet ontvangell, mml,r echter vry van
eenige- fchaduw zyn, fchynen zy in 't geheel geenen invloed, noch om de lucht del' kamer te verbeteren, noelI
om die t~ ver-vuiIen, te hebben. - - - Maar waBneer
'l.y geplaatst zyn in een gedeelte van de ktlmer, dat vcrre
van de yenfiers af is, en zy d,us zeer befchaduwd zyn.
kunnen zy de lueht van de kamer min of meer onzuiver
1l1aal,en; naal' maate van haare grootte, en van het meek'der of minder licht, dat op de plo1ats valt, daar zy than.
By nacht zyn zy voUhekt geneigd. om de lllcht
-re vervuilen-, voorname1yk wanneer zy bloeijen.- - - - Ik
fia gerecdelyk toe, dat eenige weinige Bloempotten niet
veel goeds of kwaads kUlluen doeu; maar ik herinncr my,
in eene kamer verfcheide Oranf:eboomen gevonden te hebten, tot deraad; en, [choon ik my toen verbeeldde, dat
c.1e incht van de kamer voor gezond gehouden moest WOf"
den, meen ik TIn evenwei dat zulke tot cieraad dienendePlantgew'!sfen gantsch niet a]s onvcrfchi1lig kunnen aangem~rkt worden; ten zy ze zeer klein zyn, en de kamcr
zeer
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zeer mill) ware. Op geenerleie wyze ZOtI ik dulden, dat
zy, :by nacht, in ecne kamer ,daar ecne ziekc was, gebouden wierden (*).
" Eme Plant, in cen gIazen vIes opgeOooten, en naby het
venf1:er :in eene kamer gepIaatst zynde, zo dat zy de Zonneftraalell ontvallgt, zaI de Incht van de vIes beter dan die
van
(*) In 't voorgaande, en een daartoe behoorend byvoegzel,
heeft onze Autheur, nopens dit onderwerp, nog aangetekend,
d:lt Dr. Priestle'j reeds met regt, uit zyne genomene proeve, befloat, datBloemen, in eene kamer fchadelyk zouden kunnelJ zyn;
en dar hy ze!l'e in dit gcvoelen bevestigd geworden is. Herhaalde
proeven, naamlyk, waarvan hy 'er ook eenigtn in, het tweede BJek
opgeeft, hebben hem gcleerd, dat aile bloemen, [choon in eene
verfc.hillende boel'eelheid, eene vergifti~e lugt l,litgeevell, en het
vermogen hebben, am de gemeene lugt VODT de ad~mhaaling onbe·
],waam te maaken, ja dat zy zelfs dien fcharlelyl,en invloed niee,
in de Zon, fchynen te verliezen. Hit dien hoofde vindt hy 't,
fchaan de ge:woollc ruikeltjes in een vei'trek fchaddoos ge~gt mogen worden, vermits derzelver gerin~e uitwaasferningen ill de om·
.'ringende .lugt geheel en 31 verllrooid worden. egler raadzaam,
dat men geene groote hoeveelheid van eenige Bloemen in eene
.1deine en digt geOooten kamer houde. Ell dit ve{diem te meer in
agt genomen te worden, om dat de Lugt, welke d~ H10emen Y~l;'
Ciftigd hebhen, volgens zyne opmerking, bezwangerd is, met d~n
zelfden liefelyken geur, als de Bloemen; zo dat iemand, niet ver~vittigd van het bedekt vergift, dat de Bloemen rondfom zig verfpreiden, Iigtlyk veriok! ZQU l,unnen worden, door de lieflykheid
van den' geur, en In het grootlle gevaar komen van zyn Iceven te
verliezen, zander de minlle vrees voor gevaar te h ~bben Een
gevaar l waar aan, gelyk onze Authellr verder. meldt, veelenb100e
gelleld zyngeweest; :en waar van zommigen de doodelyke gevol"
gen, in fchielyke fierfgevallen, ondergaan bebben. De Beer Ingenhousz brengt hiervan eenige ..,oarbeclden te berde, en verwyst
.ons voorts naar TRILLERI Opuscula Medica ac Medico Philologica
Vol. 1. p. 237. alwaar gevonden wordt, DisjertQtio medica nova
de 1horte fubitd e.x nilnio vioiC}rum odQr~ obortd. Dit deeze Verhandeling blykt hoe Trille!us, n:et veele a.ndtren, van ged~g(en
zy, d~t deeze nadeelige u'tw~rklllg der Bloemenaan J ct. zelfde
grondbeginzel ((,Ie te fcbryven IS, dat den reuk veroorza·kt; cloch
ODze Autheur oordeelt, dat hy gewigtige redenen, op d'c ondervinding fl:eunende, heeft, om te denl,en, dat dit b~ginzelniets
met dat van den reuk gemeen heeft; waarover hy zig, in eeil vol.
gend Dee!, dat oak nadere proeven en waarneemingeil over cle
~i(waasfemillgen der nloemen, zo in de open Lugt, als ill een gel100terl kamer I ftaat te behelzen. breeder zal lIitlaaten.
l
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[chatel, waarop
wierd
waarop
eenig water,
water, om
amdedeplant
plant leevendig
Ie evendig tote houden,
houden, een.
eenig
n . degellleende
fchap
met dedebuiteniucht
buitenlucht to
te verhinderen
verhinderen ii was
was gegooten
~egooten.. Do
Do
fchap met
vies wierd
op eenen
eenen warmen
warmendag,
dag,ten
tenelf
elfuuren,
uuren, in10 eene
eene kamerkamer.
vies
wierd op
Len andemby
bet venfter,
venfl:er, aan
Zonnezyde genet
gezet.. -- -. Een
ande...
naby bet
aan lif!
dd Zonnezyde
Ie
fpmit vanu
van. dezelve
dezelve Plant,'
Plant,' en
gelyke grootte,
grootte, wierd
wierd ononre fpruit
en van
van gelyke
der
eene
dergelyke
vies,
op
de
vloe~"
ver
van
de
venfters,
der eene dergelyke vies, op de vloer, ver van de venfters, inin
eene wel
wei veiiigte
v.etli'gte kamer
kamer,, doch
waarop toen
toen dedeZon
ltlnniet
\lietfc6een,
fefleen,
eene
doch waarop
geplaatst.. ~
De luchten
beide luchten
oriderzoekende,bovond
b,vond ik,
ik,
De beide
onderzoekende,
geplaatst
dat de
de hicht
lncht ult
uit dedevies,
vIes ,IHe
aan dedeZonnezyde`
Zonnezyde'geftaah
gefl:aan had,
had,
dat
die aan
eenigzins
be/:er was,
dan de
de gemeene
gemeenelucht
tucbt op
opodlen
di~n'tyd
tyd ;; maar
eenigzins beter
was, dan
maar
de lucht
tucht ult
uit de
andere vies
"Ies was
was minder
minder goed
good dan
dan de
de
de andere
de gemcene
gemeene
lucht:: want
w:J11teene
maat van
van deeze
deeze befloeg
befloeg mereene
maat Niter,
Nitcr~
lucht
'eene maat
met eene meat
Jueht z1.. 13.'
terwyl ~elle
lucht met
maat NiNi13 .'terwyl
eene maat
maat gemeene
gemeene lucht
met eene
eene mast
lucht
terlucbt toeo
befloeg" (**)
(*.)..
€6l befloeg"
terlucht
toen iI.. €l6!
CO''')
•) Zie over dit beprocven der lugt, door der2;elver meeting met den
(*
88 , 4B9.
£t;di6mcter.,
1.>1.. 4488,
489.
'f~udi
rzteter,betbetbygebragte
bygebragteininOIlSons1lf~ugelwelk,
li4nidiverk,VU
VII D.
D . bl
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Hier by
wyders, in
in bet
het tweede Boek,
Boek, de
de
'Hier
by komen
komen dan wyders,
Proeven zelve,
zelve, op
op we~ken
welken de voorheengemelde Waarnee..
Waarnee,
.mingen
gevestigd zyn,
zyn, eti
ed die
die grootlyks
grootlyks ten
ten grondflage
grondflage
xningen gevestigd
il:rekkel)
dit onflrekken van
van alles,
alles,wat
wat de
de Heer
Heer Ingenhous'Z
Ingenhousz nopens
nopens dit
voorgedr~gen heeft
heeft.. In de
de opgave
opgave deezer
deeurProederwerp
derwerp voorgedraagen
-Proegebruikt zy.n
Ed. de-ukerfie
ven gebruikt
zyn Ed.
de-uiterl}enaauwk~urigheid;
naauwkeurigheid ; zo dat
de Lief
Liefpebbers
'er door
door inin flaat
fiaat gefield
dczelAebbers 'er
gefteldworden
worden am
om dezel\Ten insgelyks
insgelyks to
te neemen,
ofand
andere
die foort
ven
neemen, of
ere Proeven
Proeven van
van die
te
doen;; ,ten
en Tyne
iyne daaruit
daarnit afgeleide
to doen
ten eiude
einde de zynen, en
op dedekragtigite
kragtigfie toets
toets to
te brengen,
brengelh
Aellingen
flellingenen
en gevolgen,
gevolgen, op
Ter metrdere
me~rderebevorderinge
bevorderingehier
hier van
vangeeftgeetl by,
hy, huiten
Ter
buiten en
behalven de
deonderrigtingen,
onderrigtingen, welken hy
by ''bier
bier en
en claar,
daar, by
by
voorkomendegelegenheden,
ge1egenheden,inin't't eerfle
eerfie Boek,
reeds merlevoorkomende
Boek, reeds
med .egedeeld
heeft,, met
met den aanvang
aanvang,, en
en in
in 't
't flot
edeeld heeft
Plotvan
van dit
dit tweetweeeen gezet
gezet verflag
ver1lag van
vanwelkpwelk~
de Boek,
Boek, een
van de handelwyz.e,
handelwyze, van
hy zig
zig bediend
bediend heeft
heeft,, in 't
en toetzen
toetzen der
der vervepby
't onderzoeken
onderzoeken en
fchillende foorten
gebruik kan
kaft
fchillende
foortenvan
vanLugt,
Lugt,enenvan
van welke
welke men
men gebruik
maakeri~; 0111
opdedenaauwkeurigfle
naauwkeurigfieen'
en' vaardiglte
vaardigfie wYze
de
tnaakeri
om op
wyze de
gemeen'e Luge
ter toetze
toetze kan brengen.;
brengen,; ten einde over de
gemeerie
Lugt ter
ezondheid eener
kunnen oordeelen,
oordeelen. gezondheid
eener Landflreeke
Landfireeke to
te kl.mnen
Ingenhousv. eene, met
Byy die gelegenheid geeft
geeft ons
ons de Heer
Heer Ingenhousz
de daartoe
daartoe noodige
noodige Plaaten,
Plaaten, uitgewerkte
uitgewerkte befchryving
befchryVing van
vall
den nieuwen
Heer Fontana
Fontana;; -, welke,
aUe
nieuwen Eudiometer van den Heer
welke, a11e
;:mdere werktuigen
werktuigen van
van die
die natuur
natuur in na~tlwkeurigh~id.
oveIandere
naauwkeurigheid . over
treft;; en met de
de verbetering,
verbetering, door
Heel:" Ingenhousz
lngenhOfJ,s,z
treft
door den
den Heer
by uitflek
uitfiek gefchikt
gefchikt is,
daaraan toegebragt, by
is, .Qm,de
om ale gefteldec::n uitgeuitge-heid der
der LugtLuge to
te leeren kennen,
kennen;; dat veelligt
veelligt vaQl
heid
van een
breid nut
breid
nut ininNatuur~
Natuur-en
enGeneeskundige
Geneeskundige onderzoekingen
onderzoekingen kan
kan
worden..
worden
\Vydersverwagt
verwagt men,
men,binnen
bin~enweinig
weinig tyds,
tyds, een
een Vervolg
va-volg
Wyders
van's
nafpooringen omtrent
omtrent dit
dit onderwerp;
het welk
van
's Mans
Mans nafpooringen
onderwerp ; bet
welk
Qls een
tweede Deel
Deetdeezes
deezes'ATerks,
Werks, op
op pieuw
pieuwverfcheideu
v,er[chek!en
als
een tweede
kcurige en,
en· gewigtige
aan., de
de hand
handzal'
zal Be~ven
keurige
gewigtige ontdekkingen
ontdekkingen aan
geeven ;
gelyk af
is, nit
nit bet
het berigt-,
berigt-, dat
aan den
of t~
to neemen
neemen is,
datzyn
zyn Ed.
Ed . aan,
den
heeft 1}1~deged~eld,
endoor
doordeezendeezen in
in zyzyHeere van Breda beeft
iedegedeeld, en
Voorredengeplaatst'
g~pIaatst is
belofte: van de
ne Voorreden
is geworden;
geworden ; met
met belofte
pverzetting deezes Vervoigs,
Vervolgs, 'tzo fpoedig
fpoedig' als
als m'ogelyk
ia,
pverzetting
mogelyk is,
werkfiellig teto ~ullen
geen de
4e Liefhebbers
Liefhebbers met
werkflellig
zullen maaken
maaken ;;'t Been
verlal1gen tote geinoet
gemoet zien,
2iien~
verlangen

t
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Gedenkfclzriften, dienende
dienende tot
tot dq
r1; Gefchiedenis
GeJchiedenis van
Gedenkfchriften,
Van WDEWylt
LODEWYK
XIV
XV.. Door
MILLar, 's
's Konings,
XIV en XV
Door den Reef
Heer Abt
Abt MILLoT,
Konings .GeV efchiedfchryver 1'an
en Lid
van de
de Acadeinien
Acatletnien der
deT'
fchiedfchryver
van Frankryk,
Frankryk, en
Lid van
WeetenJchappen van
van Lyons
I.yom en
en Nand.
Dut. 'Te
''Am·
Weetenfchappen
Nanei . Zesde
Zesde Peel.
Te'Amftertktm,
by Yntema en Tieboel,1780
Tieboei, 1780.. In
In.gr~
bladz.
.gr : 8vo.
3.5z bladz,
f
erdam, by
8vo . 3.5~
Deel deezes
dcezes voortreffelyken
voortreffe!yken Werks,as het
het vyfde Deel
Werks ,, gegeW lyk wy
wybybydeszelfs
deszelfs-afgifte
afgifte aangeduid
aangeduid hebbei
hebbeli (*), to
te
metk~~rdiger
onu''Landsgenoote~,
tli.t hoofde
ho~fde dai
dar,
merks
aaardiger \'oor
voor onze
Landsgeiiooten , tut
de daarin
daann voorkomende
voorkomende'
FranfcheGefehiedenisfen'
Gefcluedemsfea zo
zo veel
vee1
de
'Franfche
invloedsdelotgevallen
lotgevallen,~ van
Staat,, zulks
invloeds hadden
hadden ~, op
op de
van ,onzen
-onzen Staat
mag
vooraI met
gezegd worden,
worden, van
vandit
dit
snag vooral
met geen mindel'
minder reden
reden gezegd
zesde
oflaatfte
laatfie Deel
waal'mededeeze
deezeGedenkfchriften
Gedenkfchriften ten
ten
zesde of
Deel , waarmede
einde loopen
loopen.. Het
Het vangt
vallgt naamlyk
n<iumlyk aan
aan,, met
eene befchrybefchry::cinde
met eene
'to jaar
en agag~
Villg van
van den
dentoefland
toefland der
del' zaaken
zllaken,, in
in 't.
ving
jaar 1743;
1 743 ; en
terveIgt bet
het', vethaal
vethaaI van den
den toerimaaligen
toerimaaligen oorlog,
oorlog, tot
tot op
tervOlgt
het jaar
jaar 17
,'i 5;; geduurende
geduurende welk
welk tydsverloop
tydsverloop ons
ons.. VaderVader~
bet
1755
land maar
maar al to
te ~eI
aandeell' had,
had ~ iniIl de-'gevolgen
de: gevolgen en den
den
eel aandeel$
land
.iafleep`
derFranfche
Franfche ~rygsverrigtil1gen.
Krygsverrigtingen . Op
Opeene
eeneduidelyduideIyl1aileeirder
l<e
genom,enmaatregelen
maatregelen van
van ?t?tFranfche
lte ontvouwingder
ontvouwing der genomen
Franfche
lIo£';
leveren ons
onsdeeze
deeze`Papieren
"Papieren ,"V00fts
een verhaal
verhaal van
van
Hof, leveren
voorts een
jaar Ii1i44,
met
(len:::
krygsrogt in
in Vlnanderen,
VIaanderen, welke
welke in'
in 't
't iaar
44, met
tien=krygsrogt
de belegering
belegering van Menen,
Menen, geopend
geopen&• werd
werd:: wyders
wyders gaat
gaat hier
hier
de
medeveigezeld
vergezeideen
eenberigt
berigtvan
vandede
'\7erderekrygstoerustinkrygstoerustinmede
verdere
gen,
en, wisfelvalligheden
wisfeivalligheden van
'6orlog, zo
fn dat Geen, en.
van dien
dien''Oorlog,
zo in
Gowest als-elders
uis' elders;; mitsgaders
mitsgadel's van de herhaalde,
htlrhaalde, doch
doch vrugtvrugtWest
looze,,
povgingen, om
om de
tusfchen de'
de Oorlogende
Oorlogende
looz'e~. poogingen,
de Vrecle,
Vre{fe. tusfe-hen
1\1ogenhedento teherftellen,
h~r~ellcn,tot
tot dat
dat &zelve,
d~zelve,inin den
denjaare
jaare
Nogenheden
1748,
:I: 748" ~etroffen,
,getroffen, en
en. to
te Aken
~k~ngeflooten
geflo?ten wierd
wierd.. .' Het
Hetlaarfle
laarfie
:Boek
ellldelykvan
vanditduDeel
DeeIIs
gefchIkt, tot
tot eene
eene voordragt
voordragt
$oek emdelyk
is gefchikt,
der nieuwe
nieuweonlusten,
anIusten,die
die''vervolgens
vervalgens tusfchen
tllsfchenEngeiand
en
der
Fugeland en
'Frankryk
ontl1o'nden, of gefiadig
Frankryk ontflonden,
geftadig meer
meer opgewakkerd
opgewakkerd weI:wer•den, ten
te11 opzigte
9pzigte der
def Volkplantingen
VoIkplantingcn in
in Ameriea,
Ametica,eneneer=
eer:'
den,
lang in een
een openbaaren
openbaarenoorlog
oorloguitbarfleden
uitbarfieden:: waarby
waarby' de
de 1\bt
lang
Abt
Mfllot nbg
voegt een
een berigt
berigr van des Maarfchalks
NoaitMillot
nog voegt
Maarfchalks van Noailles affchdidsneeming
:iffch~id~neeming van
voortsininflilte
ftiite to
te leeIeevan 't
't Hof,
Hof, om voorts
ven;; met
met eene
eene 'neven,ggande
'nevensglIande befchryving
befchryving van
vaH's's:;Mans
tiitven
Mans iiitIDuntend
character. Doch, bier van
eene velgenvelg-enmuntend character.
- - -- Dochvan -by
by eene
de gelegenheid
gelcgenheid breeder
breeder:; om
nu nog
nog wat
watbyzonder
byzonderflit
fiil to
te
om nu
fiaan, op een voorval,
Vaderlandfche GefchiedeGefchiede-;
ilaan,
voorval, dat Oilze'
onze Vaderlandfche
grootlyks de hand
hand
llisfen
visfen betreft,
betreft,waar
waar inin de
de J\Jaarfchalk
Maarfchalk grootlyks
had~
had,
C") Zie Algem.
rad. Letteroef.Letter-oef. IIII D.
hI. 47~.
(*)
Algem . Fad
.
D, bl.
472 .
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Men ontmoet alomme, in' deeze Gedenkfobrlf..
ten"" een aantal van bewyzen ;van "s. 'Mans doorziendb
Staatkunde, en daar op welgegronde illligtingen, un wee":,,
z.enlyken dienf1:e van het Franfche :Hof. ''.By ui,tfiekfiraatt
dit, onder anderen, met opzigt, tot het geen onzen St:rat
belangt , ,do?r .in ~yn~n raadflag omtrent de belegering ,van
Maastrigt, In 'tJll:ar' 1748, als een groote frap tel' bevor.
deiinge van de' Vrede; waarvan ans de Abt Mitlot het volgende meldt.
" Indien de Maarfchalk van NO"AILLES uitmuntte in het
maakeD. van 0ntwerpen voor eenen, Veldtocht , ,hy overtrof
zich zelven, in den Maarfchalk van SA,XEN het be1l:ekder
be1egeringe .van Maastricht voor te tekenen, het geen· met
zo grooten voorfpoed werd uitgevoe.rd, en een, einde maakte aan eenen zo hardnekkigen Oorlog. Hy, zom! .denzel..
ven, op' den een~en-twintignen v,an Louwmaan<1 des jaa~
1748, een Gefcflrift, waarin de' Staat- en KrygskuHdige•
.oogmerke~ Oljtvouwd werden, met a1 de doordringendheid
IVan eenen fcbranderen Geest (*).
" Hy toonde <h1arin, voor 'eerst, dat men zich niet
langE.'t moest vlj;ieIi met de hoope van ,tot den Vreae. te
zullen' geraaken, het' zy door middel van Holland, lUlt zy
door het Hof. van Weenen; dat deeze Hoven, bet' eene
2:0 weI a)s hetandere, denyyze afhingen vanEngeland (t).,
<ht de Vrede en de Oorlog 'geheelin de magt,van dit!aatfie waren; dat de Engelfchen, trots op de midde1en, welken zy uit hunnell Koophandel (§) trokken, waarfchyne-

lyk
(*) Men vindt dit Gefchrift in It geheel geplaatst I onder da AfBezondertle Stukkefl, aan 't einde vandit Werk; doth 't is te uitvoerig om in deezen mede te deeren ; te meer da~r 't hoofdz<1atJ~ke, berigt. dae 'er de Abt Mitlot: bier \!3n geefc, zeer volle.
dig IS,

m

De Franfchen, zegt de Nederduftfche Vertaaler v.an dit
Werk, in eene vroegere aantekr.:nin'g ~ 'kla:Jgden, dat de Sta1ten
zich Heten regeeren door Engeland: de EngelfchefJ befcniil'digden
h~n van Franschg~iindheid,
Wie van beiden Had' gelyk'? Geen
yan beiden waar(chYQlyk, maar zodanig was het gevofg vim een
beOuitloosheid, welke gaarne de heide' partyen wilde' te vriend
bOliden, en veroorzaakte dat beide ae'rarryen meenden de 'Wee
aan onzen St,aat te kunnenvoorfchryven." - - Meermaals'mJm
men. uit foortgdyke omftandigheden. aanJeiding tot verwydngen
van dien a:m. welken de Heer V.ertaaler bier' en daar in zyne aanmerkingen gepast tegengaat, Men zie hI. 40, 80, 189.
(§) De Maarfcha!k van NOATLLRS, zeer weI begrypende, hoe
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lyk
puttee , ell
Iyk hoopten
hoopten Frankryk
Frallkryk of
af to
te matten
matten,, bet
het uit
nit to
te pntten,
ei
bet
noodzaaken, om
het to
te noodzaaken.,
omvervolgens
vervolgensdedevoorwaarden
voorwa~denaart
aan to
te
neemen.,welke
welkehet
het hun
hunzoude
zoudebehaagen
behaagenvoor
voortotefchryven,
fchryven,
neemen,
H-Iy
bewees, dat
men Engeland
kon .
Hy bew-ees.,
dat men
Engelandniet
niet krachtdaadiglyk
krachtdaadiglyk kon.
de
deszelfs Bondg~nooten.,
Bondgenooten, doou
de aantasten
aantasten dan in
in deszelfs
qooi go
J'o juisjuiste
to neemen.,
neemien, dat
te maatregels
maatregels te
dat het
het eindelyk
emdelyk de
de nutloosheid
nutloosheid
der fchulden
de
der
fchulden,, welke
welke het
het maakte
maakte a~ leerde
leerde kennen.,
kennen , en
en de
het
gevaaren.,
waaraan het
het zich
zich zoude
zoudeblootitellen
bloodl:ellen door
door bet
gevaaren , waaraan
misbruikenn
misbruiken. van
van zyn
zynverdriet,
verdriet,·- Niets
Niets zoude
zoudehet
hetn'<eer
meer treftref.
de keus,
keus., om
omdedegrootfte
grootfte poogingen
poogingentote doen
doen tegen
tegen
fen dan
dan de
fen
de Hollanders
Hollanders.. Elke
Elke verovering,
verovering, welke
op deezen
deezen
de
welke men
men op
maakte,i zoude
zoude Engeland
Engelandten
tenuiterften
uiterfien ontrusten
ontrusten.. Het
maakte
Het kwain
kwain
op het
het doen
doell eener
eener vroegtydige
vroegtydige onderneeminge,
welke
uan
aan op
onderneeminge, welke
de afwending,
afwending, die
die de
konde voorvoorde
de Rusfen
Rusfen moesten
moesten maaken,
maaken, konde
komen,
moest doen
w:e~enieuwe
nieuweverrichtingen
verrichtingen gemaklyker
gemaklyker moest
doen
komen.,welke
worden,
en den
van de middelen,
den vyand
vyand verftak
verll:ak van
middelen., om
omiets
iets
worden., ell
te onderneemen
onderneementegen
tegen'onze
'onze veroveringen
veroveringen.. Deeze
Deeze onderonderto
neeming konde
konde geene
geeneandere
anderezyn
zyndan
dandedebelegering
belegering van
van
neeming
Maastricht:
de Maarfchalk
Maarfchalk van
vanNOA1LLES
NoMLLESbracht
brachtdaarvait
daarvan
Maastricht : de
de
bewyzenby,
by.,enenftelde
Heide vervolgens
vervolgens zyn
QIltwerp voor
voor•.
de bewyzen
zyn ontwerp
.,.,
Eene
der
voornaamfte
oplettendheden.,
welke
men;
zyns
Eene
der
voornaamfte
oplettendheden,
welke
men,
zyns
,,
was een
eendiep
diep geheim
geheim tote bebeoordeels.,
gebruiken., was
pordeels, mnest
moest gebruiken,
de vyanden.
vyanden .misleiden.,
aIleen de
waaren:: men
menmoest
moestniet
niet alleen
waaren
misleiden, maar
maar
mentot
tot de
de onderneeming
onderneeming zouzouook de
de krygsbenden,
krygsbenden., welke
welke men
ook
de gebruiken
gebruiken;; men
moest hen,
hen., aan
aanwelken
welkendedeuitvoering
uitvoerillg
de
men moest
frond
ftond
uitgebreiden KoophandeJ,
Koophandel,
weel magts
magts Engeland
EngellJncl had, door
door deszelfs
deszelfs uitgebreiden
veel
zig deswegens
deswegensaldus
aldus nit
uit.. "Zonder
de rykdommen,
welke
drukt zig
drukt
„ Zonder de
rykdommen, welke
.de.
Bond-.
de, Koophanuel
Koophandel den'
den Engelfchen
Engelfchen aanbrengt,
aanbrengt,zouden
zauden zy bunne
hunneBond
genooten.. niet
zo machtige
machtige Legers
Legers op
op
pierkupftcn
kennen onderfteunen,
onderfteunen, noch
noch zo
genooten
4e been
,be~n houden
bouden;; en
op het
het oogenblik,
oogenblik, waarin
en op
waarin zy
zy geen
geen BondgeBondgede
llMten
vyanden
tlooten meer
meer hadden,
hadden, zoude
zoude Frankryk,
Frankryk, dat
dat dan
dan geene
geene vyanden
meer op
ophet,
het,Vaste
Vaste Land
Landzoude
zoudehebben,
hebben,inin'ftaat
{hat zytrom
meer
zyn'om de',
den En.
En..
.gelfcben
meerderhcid ter
ter Zee
Zee to
te betwisten,
betwisten, en
gelfchen de
de meerderheid
en zynen
zynen KoopKoopbande1 te,
te. onderfchraagen,
onderfchraagen, enentote doen
tioen toeneemen
toeneementen
tennadeele
nlldeelevali
vall
handel
dien.
By gelegenheid
gelegenheidvan
vandit
dit voorfel
voorftel tete...
By
dien . van
Van Engttlalld."
Engaland ."
kent de'
de' Heer
HeerVertaaler
Vertaalerhier
bierzeer
:leerwel
weIter
ter fnede
fnede aan
aan.. "„ Di::
kent
Dit
'tydftip
fchynt nu
gehoren to
te zyn
zyn.. Engeland,
Engeland,o,ntbloot
o.ntbloot van
vanalle
aile
'ydftip fcbynt
nu gehoren
Bondgenooten,heeft
beeftzich,
zich, door
doorzyne
zyneeigen
eigenonvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid en
en
Bondgenooten,
willekeurige behandelinge
Amerikaanen,, de~
gevaar!ykftell
dep gevaarlykften
willekeurige
behandelinge der
der Amerikaanen
Oorlog op
op den
den hals
hals gehaald,
gehaald, welken
welken het
het mistchien
misfchien ooit
o?it gevoerd
Oorlog
l1eeft. DeDeuitilag
uitOag is
is nog
Maargeeft
geeftdit
dit papier
papler van den
den
beefs.
nog onzekcr.
onzeker . Maar
Maarfchalk van
van NOAILLES
NOAILLP.S niet
niet vry
duidelyk te
welke
vry duidelyk
to kennen,
kennen , welke
Maarfchalk
oogmerkenmen
menininFrankryk
Frankrykreeds
reedsininden
denjaare
jllare 174E
J748zich
zir:hvooritelvoorfteloogmerken
de, met
met betrekking
betrekking tot
tot Engeland?"
de,
Engeland?"
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fiand'
toevertrotlwd to
te worden,
worden , tot
flon4 toeVertrouwd
tot op
op het
bet laatfte
Ladle oogcn©pgentoe,., in
in onkunde
laaten.. Ten
dien einde
einde moest mcit
mel!
onkunde laaten
blik toe
Ten then
apes gereed
aIres
gereed maaken,
maaken, als
als of
of men
men dede belegering
belegering van
v\n Breda
Breda.
in het
DOg had,
had,enenbet
hetniet
nietlaaten
laaten blyven
blyvenbybyenkele
cnkele veinvein4
bet oog
zery, maar
maar zich
zichwerklyk
werklykin in
fiaatflellen
fiellen" , om
eenige ananftaat
om eenige
dem
uit to
te voeren,
vaeren, ingevalle
ingevalle onvoorziene
dere, onderneeming
onderneeming uit
onvoorziene
zwaarigheaen
die van Maastricht
Maastrkht mochten
machten verhinderen
verhinderen..
zwaarigheden die
-deeze plaats
plaats gemaklyk
gemaklyk den
den Engelfchen,
Menzoude
zoudebyby'deeze
Men
den Hollanderen
Hollanderen kunnen
kunnen voorkomen
voorkomen.. Het
moeilyk£te
en den
Het moeilykffe
ZYll den
den Oostenrykfchen
Oostenrykfchen voor
vaor to
te komen,
die vcr·
zoude zyn
komen, die
ver
fpreid
in het
fpreid waren
waren ininhet
betHertogdom
Hertogdom Luxemburg,
Luxemburg, in
bet Land
Land
van Luik,
Luik,enenotltftreeks
Qmfireeks Keulen
Keulen.. De
beste wyze
zaude
van
De beste
wyze zoude
weezen
zichhaastiglyk
haastiglyk tote begeeven
begeevennanaden
denlinkeroever
linkeroever der
cler
weezen zich
Maaze,, die over •-te
op verfeheiden
verfcheidel1 plaatzen
plaatzen,, om
to trekken op
Maaze
zich in een punt
punt to
te verzamelen
verzamelen;; want,
want, wanneer
wanneer men
men bebegon
met eene
eene groote
groote macht
machtbyeen
byeentote verzamelen,
vel'zamelen, zoude
zoude
gon met
men de
de vyanden
vyandenwakker
wakkermaaken,
maaken,enen zy
zy zouden
zouden den
den tyd
tycl
men
hebben, omamzelven
hebben,
zelvenzich
zichtote vereenigen
vereenigen::,inintegendeel,
tegendeel, wanwanneer
men van
vanalle
aUe kanten
kanten to
te gelyk
gelyk optrok,
optrok, als
als of
of men
meneeeePeer men
nige kwartieren
aanvallen eii
em opligten,
_nige
kwartieren wilde
wilde aanvallen
opligten,zaude
zoude men
men
zyn voordeel
voordeel kunnen
doen met
met de
de verwarrmge,
verwarringe,die
die onder
onder
zyn
kunnen doen
der ~rygsbenden
krygsbenden moest
hen ontftaan
ontflaan ~oude.
Een gedeelte
g:deelte de,
hen
zoude. Een
de Maas
Maas overtrekken
overtrekken by GIVet,
Givet, by
by Dmant,
Dinant, by
by Namen,
Namen,
by Hui,
Hui, zelfs
zelfs by
Zy moesten
moesten zich
zich vereenigen
vereel11gen om
by
by Luik.
Luik . Zy
om
Maastricht teto berennen
terwyl
Maastricht
berennen van
van den
den kant
kant van
van Wyk,
Wyk, terwyl
;mdere
heiden aanrukkende
aanrukkendeenenvoorttrekvoontrekandere hoopen
hoopen , over de heiden
}{cnde
langs den
het zouden
komen berennen
berennen van
van
kende langs
den Demer,
Demer, bet
zouden komen
den linkerkant
linkerkant der
der Maaze.
Maaze .
"„ Welke
Welke party
party men
men ook
ookkieze,
kieze, voegde
voegde NOAILLES
NOAILLES hier
bier
by, de
de onderneeming
onderneemingheeft
heeft haare
haare zwaarigheden
zwaarigheden.. „
" Maar
by,
,~ men
men heeft
heeft alle
aile redenen
te gelooven
gelooven,, dat van
derzeI4
,a
redenen om
om to
van derzel" ver uitflag
aanfiaanden Veldtocht
uitflagdie
dievan
van den
den geheelen
geheelen aanftaanden
Veldtocht
!l'
afhange:
voordeelen,, die uit
uit dezelve zouden
voon~, of
ban ge : de voordeelen
zouden voort" fpruiten,
fpruiten, overtreft"en
„
overtreffenzozoverre
verrededeongemakken,
ongemakken, die
die men
men
ontmoeten.~dat
datdedevoorzichtigvoorzichtig"„ in dezelve
dezelve zoude
zoude kunnen
kunnen ontmoeten,
~,
en eene
eene verftandige
verfiandige Staatkunde fchynen
fchynen to
te vordev€l,de„ heid en
o, ren, dat
dat men
men de
(t) ." Hy
Hy onder'"
<ie uitkoomst
llitkoamst beproeve
beproeve (t)."
onderwierp zyne
zynebedenkingen
bedenkingenaan
aanbet
hetoordeet
ool'deeldes
desVeldoverften
Veldoverfi:en..
wierp
ontving:: bet
het
Zie bier
hier het
dat by
hy van
van denzelven
denzelven ontving
Zie
bet antwoord,
antwoord, dat
behelst
metwelke
welkededeStaatsdieStaatsdie4
behelst gewichtige
gewichtige aanmerkingen,
aanmerkingen, met
naars
naars hun
bun voordeel
voordeel konden
konden doen.
doen .
" Ik hebbe, myn
mynwaarde
waardeMeester,
Meester,den
denBrief
Brief en
en bet
het GeGe„
ft
",, fcbri
fcl1rift
(t) Gefchrift
Gefchrift des
van NII 00 aAII LL LES.
(t)
LE S.
des Maarfchalks
Maarfcbalks van
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fchriftontvangen,
ontvangen,welke
welkeGy
Gy my
my heht
hebt gezonden,
gezonden, betref=
",,, fchrift
bttrer..
", fende de
de opening
opening van
van den
den aanftaanden
aanfiaanden Veldtocbt
Veldtocht.. Wat
Wat
„
zal ik
ik UU daarvan zeggen
zyn geheimen,
"„ zal
zeggen?? Dit ZYll
geheimen, welke
welke ik
ik

myzelven wel
weI zoude
zondewillen
willen verbergen
verbergen pr Gy hebt
•" voor myzelven
niet zedert
zedert heden,
heden, dat
datikik
"„ groote
en bet
het is
is niet
groote kundigheden;
kundigheden ; en
"a, zo denke
denke..
Eene zaak
zaak hebbe
hebbeikik to
te zeggen,
zeggen, raakende
ruakeRde de
de voortduuvoortduu~
"„ Eene
" ring des OOl"logs.
Het is
is zeker,
zeker, dat
dat die
die langst geld heeft,
„
Oorlogs . Het
Vrede zal
doen maaken,
maaken, en uit
deezen 001Qor
"„ den anderen Vrede
zal doen
uit deezen
"„ log een groot
groot voordeel
voordeel trekken
trekken.. Men
Menmoet
moetderhalven
derhalven
zyn op
op de
d~ fpaarzaamheid
fpaarzaamheid:: en
en zeer
zeer ernftig
emftig daar
•" bedacht zyn
doen dan bet
" op bedacht
bedacht zyn,
zyn, niets
niets hebben en
en niets
niets doen
het
„
Gy, dat
groote menigte
menigte van HoofdHoofddat die
die groote
" noodige.
?,
noodige . Gelooft Gy,
bevelhebberen een
eenfluk
fiuk van
vanfpaarzaamheid
fpaarzaamheiden,
elJ;eene
eenenuttinutti~
• , bevelhebberen
ll,
zaak zy?
zy?Allen
AIlel}zullen
zullen zy
zynaar
na::tr reden
reden luisteren,
luisteren, wanwan• ge zaak
zy zien,
zien, dat
dat bet
hetuit
uitfpaarzaamheid
fpaarzaamheidgefchiedt,
gefchiedt, dot
dl\t
" neer zy
„
~,
zy niet
niet gebruikt
gebruikt WOl'den:
van dit
dit oogeriblik
oogeriblik of
af is
„ zy
worden : van
is hunne
hunne
:,
en misfchien
misfchien zal
zal men
meneen
eengoed
goedaantal
aantalviavin~, eer
eer gedekt, en
den, die
die hierover
hierovel' niet
niet droevig
, den,
droevig zullen
zullen weezen.
weezen .
Wygedraagen
gedraagenons
onsniet
niet wel
weIomtrent
am trent de
de Zwitzers,
Zwitzers, en
en
, " Wy
Wy
moeten
,
de
vyanden
doen
daarmede
hun
voordee-I.
de
vyanden
doen
daarmede
hun
voordeel
.
Wy
moeten
„
nog meer
meer vreemde
vrcemde Regimenten
Regimenten hebben
hcbben.. E6n
Een DuitDuitook nog
•" oak
" fcher
fcher verflre.kt
verftrektons
onsvoor
voor drie
drieMannen:
Mannen : hy
by befpaart eenen
„
, aan
hy beneemt
b~neemteenen
eenen aan
aan onze
onzevyanvyanaan het
bet Koningryk,
Koningryk, by
en hy
by dient
ons ,"oor
voor eenen
eenen Man.
Man . Men
~: den,
dient ons
Menmoest
moost deded
en
,
"•„ zelven
zeiven wel
weI betaalen, en
en ze,
ze, by
by den
den Vrede,
Vrede,alleen
aIleento
te rug
rug
met drie
maanden wedde,
"„ zenden
zenden;; met
drie maanden
wedde,zozoBevelhebbers
Bevelhebber~als
als
"„ Gemeenen.
kan de
de Overflen
Overll:en behouden,
behouden,enenopopjaar.
Jaar..
Men kan
Gemeenen . Men
kan ~een
geen groot
nadeel veroorzaaken : den
den
.?'
geld flellen
flellen : dit
dit k~n
groot 1!adeel.veroorzaa~en:
~, geld
dIe in
In des
des Konings
Konmgsdienst
dlenst verminkt
vermmkt zyn
zyn
krygskneehten, die
„, krygskneehten,
;, g~worden,
meneene
eeneplaats
plaatsgeeven
geeveninin bet
het Gasthuis
Gasthuis
„
geworden , kan men
der Venninkte
Verminkte Krygsluiden
(*). Met
Metdeeze
deeze handelwyze
handelwyzc
"„ del'
Kl'ygsJuiden (*).
zult gy
gy zo veelen
Gy hebben
en zy
zy
"a, zult
veelen krygen, als
als Gy
hebben wilt
wilt;; en
,~ zuBen
zyn, zo
zo ras
ras de Regimenten
zynopgericht
opgericht;;
zullen goed
goed zyn,
Regimenten zyn
,,
want bet
het zullen
zuBen oude
oude krygsknechten
kFygsknechten zyn,
zyn,enenBevelhebBevelheb•" want
" bel's,
bers, die
die van
van de
dewapenen
wapenen hun
bun beroep maaken.
maaken . Zie
Zie claar
daar,t
„
"„ myn
myn waarde
waarde Meester,
Meester, den
den raad,
raad, welken
welken .ik
jk UU geeve;
geeve ;
"„ en ik
ik gelodve,
geloclVe, dat
dat Gy,
Gy,als
alseen
Bellgoed
goedBurger,
Burger,vetplicht
verplicht
op denzelven
denzelven aan
aan tote dringen
dringen.. Gy
Gykent
kent mynen
'myneneereer"• zyt op
bled en
en myne
myne aankleeving
(v)."
"• bied
aankleeving (,!)."
fraaiden
den Maarfchalk
Maarfchalk van SAXEN, na
" Het
Het is
is fraai
na zo
zo veele
veele or
0.„
ver=
ver(*) Invalides
InvaHaes..
(*)
X EE Jl',
S, 24
24 Jan
(v)
Maarfchalks van
van $A
SA x
Jan..
(r) Brief des Maarfehalks
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verwinningen, eene
hoogachting to
re zien bewaaren
vervvinningen,
eene volkomen
volkomen hoogachting
bewaaren
vriend, wiens
dikwyls zyne ononvoor eenen vriend,
wiens kundigheden dikwyls
derneemi-ngen beftuurd
befruurd hadden.,
fraaier is het
te zien
~ien,,
derneemingen
hadden .,Nog
Nog fraaier
bet to
hoe de Maarfchalk van
hI flilte
fiilte zich
hoe
Van NOAILLES in
zichbeyvert,
beyvert, om
om
v~or denzelven groote
en hem
hemalalvoor
groote lIntwerpen
ontwerpen te
to beraamen,
beraamen, en
len roem
van den
dengoeden
goedenuitllag
uitfiag overlaat
overlaat.. Het gemeen
heeft
ien
roem van
gemeen heeft
onderneeminKetegen
tegenMaastricht
Maastrichtalleenalleenin de
de verwonderlyke
verwouderlyke onderneeminge
Veldoverfren gezien,
gezien, die
die ze
ze uitvoerde
uitvoerde.. Ik
Ik zal
zal bet
het
lyk den
den Veldoverflen
Heer van
van VOLTAIRE
VOLTMREhiexw.ll.
verhaal
aflchryven,, dat
dat de Heer
-hiervan,
verhaal affchiyven
geeft,, op dat
dati men
mendedeverrichting
verrichting moge
vergelyken met
met bet
het
moge vergelyken
geeft
ge[cnetst was.
ootwerpl, dat
dat door
NOAILLrS gefchetst
was .
ontwerp,,
door NOAILLKS
toebereid
elen tot
De Veldtocht
Veldtocht werd
werdgeopend
geopendmetmetde de
toeberei,xelen
tot
"„ De
belegeringe. Men,
Men, moest bykans
bykans het
het
"• deeze gewichtige
gewichtige belegeringe
toen men,
men .Na1llen
Namen had
'" . zelfde
zelfde dqen,
als, toen
had belegerd
belegerd,, zich
zich
,,
doen , als.
b'eveiligen , een geheel
"• zelven
z~i,v(tn_ alle
aUe toegangen.openen
el!:b'eveiligen,
toegangen .openen eu
,; .Leger
.Leger noodzaakentot
,,
noodzaaken-tot den
den aftocht,
aftocht, en
en het
bet de
de macht
macht bebe.
Men konde
konde deeze
"„'neemen
'neemenvan
vaniets
ietsuit
uit to
te voeren.'
~eeze onder
ondervoeren . -·l\Jen
necming niet,
niet, ten
~onder de
de vya}iden
vyapden to
te
"„ neeming
ten einde
einde brengen
brengen zonder
"„ misleiden.
noodigtote·gelyk
gelyk hen
hen to
te bedriegen,
bedriegen,
misleiden ._ Hetwas
Het was noodig
ktygsknechten_ van
van het
bet geheim
geheim onkundig
onkundig
"„ en onze .eigen
.eigen krygsknechten.
laaten, De
De tochten
moesten zodanig
zodanig bera.amd,
beraamd wee" to
te laateu.-,
t09.Q.ten moeiten
wee·
„
zichzelven
zelvenn
"„ zen
zen ,da,
den vyand
vyand in
in dooling
dooling
, -dat elke
elke tocht
tocht l op zich
den
en dat
dat zy,
,zy, alien
allen op
befremdeplaats
plaats uitliepen.
uitIiepen.
"„ bracht
bracht,, en
op de beffemde
,., Dit was`
was' he~,.
vaQ sAXEN
SAXEN ui~~e
,,
bet,, gat
dat 909r
door den
den Maarfchalk
Maarfchalk van,
uit~e" daeht,
dacht ,..en
en door
aoor den
den Heere van CREMILLE
CREMILLE in orde gefchikt
gefchlkt
„
„
werd.
" went.
Mendeed,
deed,initt den
denbeginne,
beginne, de
de vyanden
yYanden gelooven,
gelooven, dat
dat
"„ Men
;, men
men bet
het oog
oog had
had op
op Breda
Breda.. De
DeMaarfchalk
Maarfchalk zelve
zelve ging
ging
,,
een woot
groot Geldde
Geleide na
na Bergen
Bergen op
op Zoom
Zoom aanvoeren
,., cen
aanvoeren,, aan
aan
hoofd van
van vyf-en-twintigduizend
vyf-en-twintigduizendMannen,
Mannen , en
" bet
het hoofd
„
en fcheen
fcheen
;,
rug toe
toe to
te keeren
keeren;. Eene
Eeneander6
andere verdeeverdee,, Maastricht -den
den rug
"„ 'ling
ling trok
trok ttr
terzelf~er
zelfdertyd
tydnanaTirlemont',
Tirlemont',opopden
denwech
wech van
van
eeneandere
anderewas
was te
to Tongeren,
Tongeren, eene
':"
Luik;.;,eene
eene andere
andere dreigdreig,;,, Luik,
„
na Maas,,, de Luxemburg,
L~lxemburg,eneneindelyk
einqelyktrokken
trbkken" zyzyalle
alle nil
,~,tdeht'
ter
reehter
en
ter
linker
zyde
van
de
Maife.
De
tric'ht'
ter
rechter
en
ter'
linker
zyde
van,
de
Maafe
. De
•
" Bondgenooten
Bondgenooren,, in verfcheiden
ve11cheiden .ho012el1
verrleeld,, zagen
zagel1
„
hoopen verdeeld
"„ het
oogmerkdes
desMaarichallcs
Maar(chall~s niet
niet dan
dan toen
toenbet
hettote laat
laat
bet oogmerk
,,,
om 'er
'er zich
zich tegen
tegen to
te verzetten.
verzetten. De
DeStad
Stad zag
zagzich
,, was,
was , bm
.zich
",, ingefloten
ingefloten van
kanten der
der Riviere
Riviere;; geene
van beide
bede kanten
geene hulp
huip kon..
ken .
" de 'er
'er inkomen.
De Hertog
Hertog van
van CUMBERLAND
konde
inkomen . De
CUMBERLAND konde
" verder niets
„
nietsdoen
doen dan
dan getuige
getuigezyn
zyn van
van het
bet inneemen
inneemen van
van
„" Maastricht
(v) ."
Maastricht ('W)."
„ Een
Een
Kort Bericht
der Eeuwe
Eeuwe Van
(w)
Bericht der
van LLOo DEW
~N
(w) Kart
uE WY
Y K
K DD Z
N XV.
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I? enzozorechtmaatig
rechtmaatigbewonderde
bewonderde tacht.,
tocht, begon
begon op
op den
"• Een
vierden
NOAIl-LES fchreef
den elfden
elfden
vierden van
van Grasmaand.
Grasmaand . NOAILLES
fchreef op
op den
3ltn
-den Veldoverften
Veldoverfien.,, dar
meester van
aan den
dat hy
lry hoopte
hoopte hem
hem rneester
van de
Vestinge to
in de
de eerfre
eerftedagen
dagenvan
van Bloeimaand.
Bloeimaand . "„ DeeVestinge
te zien in
Deeby, "„ is
.,., ze verovering,"
verovering," zeide
zeide h~.,
meer belting
belang vooc
is"Van
wan meet
voor
."„ den
den Vredehandel
Vredehande1 tote Aken,
Aken.,dandande detterkfte
fierkfie en
en best
best voorvoor.,.,
gellelde redenen.
Ik bekenne,
bekenne, dat
darik
ik zeet
zeet zal
zal aangedaan
• geftelde
redenen . Ik
aangedaan
.,.,
zyn., dat
dat men
menUUden
denVrede
Vredeverfchuldigd
verfchuldigd is,
is., na dat
dar men
• zyn,
men
."• de hernieuwinge
hemieuwinge onzer
onzer oude
oude meerderheid,
meerderheid., over
over onze
onze vyvy..
U heeft
danken gehad
."• anden
~ll(len,, aan U
heeft to
te danken
gehad/'
."
voorzegging werd
werd wel
weI ras
ras vervuld
vervuId.. Maastricht,
•." De
De voorzegging
Maastricht, op
het
zynde van
van to
te moeten
bukken .,enen Holland
Holland gedreigd
gedreigd
Yet punt zynde
moeten bukken,
werdende
met eenen
eenenkort
kart aanftaanden
aanftaanden invaI.,
tverdende met
inval, wenschten
wenschten de
LODEWyt{ DE XV
XVhun
huntot
tar nog
nQg
v·yanden
welken LoDEWVk
vyanden den Vrede.,
Vrede, welken
(*). Men
t~e
tekende de
de voorvoortte vrl1chtloos
vrnchtloos had
had aangeboden
aangeboden C*).
Men tekende
'afgaande
wapenfiiIfiand werd
bepaald op
op den
den
-.fgaande punten,
punten, de wapenftilfland
werd bepaald
-eemen
van Bloeimaand,
Bloeimaand., en
en bet
het Vredesverdrag
Vredesverdrag van AA.
veten (t) van
ken maakte.,
jam..
maakte, in
inWynmaand
Wynmaand (§).,
(§), een einde aan deezen jam
m~rJykenOorlog,
OarIog,waarvan
waaryan
Frank.ryk
byJ~iws:alleen
aIleen bet
het gegenerlyken
Frankryk
byl~ans`
had gedragen,
gedragen.,zonder
zandereenig
eeuigrechtftreeks
rechtlrreek-s belang by
WIcht had
wicht
by
denzeJven
te hebben.
Het ..off0rdealIe·
zyne verov6ringeft
veravtfringen
denzelven to
hebben . Het
.iofl"orde alle . zyne
op aan het
het belang
belang van zyne Bondgenooten.,
~elfs zaude
de
Bondgenooten, zelfs
zoude de
Staat van
het vaomaamehedoelde
des OorOorPHILIPPus bet
voornaame bedoelde des
Staat
van Don
Don PHILIPPUS
logs, waarfchynelyk,
waarfchyneIyk, beter
beter zyn
zyn geweeSt,
geweest.,indien
illdienmen
menterterflond
ftond

C") Lo
~V
had. ja,
ja. al
al eerder,
eerder. den Vrede
Vredc wilwilL o J)n E W
w Yr K D!.
DE X
V had,
(")
lell
.Ouiten. Maar
Maar bybywilde
wilde de
de voorwaarden
voorwaardeD voorfchryven
voorfchryven.. En
Ell
lon fluiten.
\IQ!i bet
bet' den
den Bondgenooten
Bondgenootenkwalyk
kwalyktote neemen,
neemen.dat
datzyzydeeze
deezeniet
niet
uns
g~feedJyk omhelsden,
Qmhelsden.indien
indien zy
zy onbillyk
oilbil1yk waren?
Om niet
niet weder
te
gereedlyk
waren? OEn
weder to
van bet
hat fcbenden
fchepden der
der Verdragen
fpr-eeK"en . vall
V.erdragen.. en
fpreeken
en het
bet aalltasten
aantasten der
Xoninginne van
bet was nu
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deelert van 't hoofdzaeklyke, van 't, geen ons de Autheur
desaengaende in zyne Voorreden meld:. dat wy het gefchiktfte middeloordeelen, om een duidelyk rlenkbeeld van den
aert dezes Werks te Vormcl'l.
Ene aendachtige bef~hbuwing van veler V olkeren vel'has.:
terde denkwyzen, in zaken ·v.an den; Godsdienst., met het
invoeren veler verrichtingen en pl~tighe!i~n yan hunne"ei..
gen uitvinding., noopt ons, gelyk de Autheur aenvanglyk
opmerkt, am te onderzollken,· wat toclr zommigen, kan hewagen, om zo onbell:aenbaer met ',de waelldigheid hunner
~igennatnre te handelen. Dan,ztlllCfl,wy hier in flagen, zo
bebooren ...v y, zegt hy, te letten op':de"volgenDc byzonderheden.
.
." I. Wij moetert' onaerioe~ dOCl;l , ria' "de' 6oi'zaaken, weIken aanleigi~g,ga.v~p, ,',tp,t die verrIO'~in~e!l, ,e,n ple[tigh~den
van menscbllJke iutvmdlllge; en d6%r dezel\'1:e te ~rgellJken
met, den fiaat van 't Menschdom, en de Eigenfchappen vall
het Godlijk Opperweezen, zullen wij e~nigermaate feden
ltunncll gooven van derzelver bell:aanlykheid.
" II. Wij behooren agt te geeven; we.lke dfl begr,ippen
waren van het Volk ,'t wctlk dezelve omhelsde', wegens
dat gewigtig Vraagftuk in de Gadgeleerdbeid, deV()J}1'J
1Paarden on'1,er annnetm'i?Jge'bij' de GODHErD, 't welk, in ze..
I{eren opzigte, aFs het neerfchende begin~l'van den .Gods. ,
dienst in 't algemeen kan worden ,aangc1:herltt.
" III. Wij moeten zodanige plegtigbc4en befchrijven, die;'
In haaren eigen aart otlbell:aanbaat e11 ongel'ijinq tift\,; t\~;
dat de Leezer moge opmcrken, het onderfdieid tlisfc"hew'
dezelve, en de eenvoudigheid del' zuivere Euangelifch.e,plegtigheden, welke, als een, gede,~ltt;. cel)er Godlijke Qpe1l-:'haaringe, ingerigt zijti, ·om de ore'n(cneri'· i:ti:C1it leexen totV
dengd, en in de toekom~nde waereld tot gelukzaligheid \te

leiden.

'

" IV. Ten laatll:e moeten wij z{)danige zeaeIijk~ gevolg~n

afleiden, nit onze berigten aangaande d~ verfchillenlle
Godsdienfien, als dienell kunnell om den Leezer aan' te
f\'>ooren, tot de betragiing ~an D.:ilgd~ en 'GoqiaIigheid, ~lf
het grootll:e fieraad des menschhJken leevens, de regelmmtt
del' Zeden, en de" zekere grond, van' altoos duurehde~'heer.~
lijkheid."
Dit is het algemene Plan van een Werk, waerin de
Schryver bedoelt ene beknopte en duidelyke ontvouwing
van aIle de Godsdienll:en del' onderfcheiden Volken~n de
Waereld te geven, zDllder zich; door .eriig.e Gezindheid-s·..
voor-
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;VOQroor~elen,

ten voordeflle

1I7

~an

deze of gene .hijzondert'!
~ " Her Werk ~al.des,
gelijk ,hij ¥~ryo1g~" bevatt~.ll; ee,n omfiandig berigt van aIle
de, verJc#,~i(len~~e1Z' . van btgrippen" welke;, ten aanzien
van het ..y.oorwerp des Godlljken Eerdieusts" i;lt aUe oor~
~en der wa~reld". geheerscht ..hebben..,. en. van~de':gezinth6\"
den' en Aanbflngen" ingevolge 'van deeze' begtippen.Qntiht.3n ~
zin~s de vro~Ue, tijden, .tot ,01' deezen pag.. . ' D.e ,pttigtighulen. en "Q~'¥'Mntm der Afg(Jdifeh'e,,!V()lke.n_z.t!\\~l1:, qa.arill
worden g.1lngew~e~;el1;, nevens -,den ,!angtaam gfpe;~Ud~n wasll~m. ~r Arg9.d~~~~, en de' o.ngenjUldeen ,bl~~lJ)OYlge \begnppoo~, weLke: m. de rverfcblllende. woeS.1e ~nd}arb\tarfche
Ge~esteu;;Jll~l).f;~l~~1;1:$ zijn illgevoercl.·
,J .y~IHie ')oodJ(!h~ i ell: Chr1S'(~ Ked.en. wordr I hi~r bijze)ll<wr{tjkrgt:llandeld ,
en ceo "omf1:ancl,g :h~rlgt gQgefV1eo, van de verfcmll~Ild~ godsdien~ige: ge~inthe1en. ·in; Am~riku'~~ Eur:.apa ~!:b~iz.oH.der1ij~
Qok In .de .K9&~gIJlJkell ryan G,raot Brtt.anme. DecaU~ngsken~
toeneemendtt wasdQm.\1an het "v,erln~tJ. eJl, d.ellduvl.Qe!l d.e$
RQ()mjcI1,en ',SrQ~Is-: W9rdt hieiJ',aangew:e~ew, .ne~.ns d~ Staat.
kunde, het belang en de Regeeringswijze der Paus!en''Y~
Rom-e ;:daar, w;ij I¥:vens .voe,gltll' eeu,~1 befchotlwing :d.e{ Vaor~eggingen,; lwn: OOtrJ:ffen~.;':~~ I'lk, ve,rfchjl1e)lde gevoelens
~er"Gdeer~lJ", :raalj:en,de: d~z.e VQotfpelliugell J'
Ten eiJl~I' ,dit a,Ues ,ollpartydig ;en'. ten..zelwrfie yo~",~
d$a.gen" hetlft ~~' Heel' Hurd il;ged).Wr.en.de.. ~Jl~r~'S·~\j"UJ jar
leu,' weUicn h.y.,aen ,'t opfiellmi'van r ditWerk!bdleedhe.ii:ft.,
geell: rp.oeite. J gefpaerd , om " hU}te6 ihe.t ,geen hnm. ~ig~.ll:~~~
begrippen, te laten ilingen:n.

ning en, WIqefvlntiipg ·kon, le~r~n'de gctr~ut61l:ef~i~tt~n
y,an d~s,l\l.H1'plg~ll ,'byeen te venzam:elen::; en llLor«;·te bren,
gen. Di}erben~v~V$: is,he,t,;Werk. vercierdr, J1let~ehaet1tal
van. Kuustpl~te'l1" die ous.· flne natuwkeuri-ge afbeeldil1g va.n
ver(cheideij !G.:oQsd~enfiige Gewooitten en Plegtig~den on·
del' ~~ oog '.l?\"~g.en.
Nae~ dit, Platl:li- -en voJgens de·ze inrichthlg, levet.t 'oRS' de
He;er Hurd'.J)11. ~it ·Werk. een,leerzaem vll:rl1ag, van, de vcr.
fchill(lnd~ (:\odedienfiel) op den Aerdb~dem;; 'f:w~Jl\'JVeTJ"lU~t
nuttighe~(M{aq c;J;Qorbladereu. :En~ oPJettende ov.}r''l~iqg tQch
yau "t ~~lye .l,an diene\l zo ter ,vermeeIdet;inge .vmKk.'\tnd~.,.
heid;, ,i\} :Vtl~wetenswaerdig;e, by.,wnderhedtn 'ibe,tr~fende
dit onderwerp; als. t~r ~ aempoormg~ tori: btr 'i'c:c~'adge
waetdeereo.- van die gunfiige gelegenheden, wel:k~: wy ill
OIlS Vaded~nd be~ittel1, om den Godsdienst H~,meer
in zyne ~uiverheid. te leereij.,kennen; .'r welk ons woet opleiden, om 'er.;e~~ p,es te, ern$riger gcbruU< van te ·rliaken.,
III. DEEL. aLG. LETT. KO. 3.
I
ten

T1S

W.
W.

H
H

t1
R D
D
11 R

ten aenzien
aenzien vain
Va.ll 't
't kenlyke
en van
van't't bctrachtlyke
1Jctrachtlyl{e.. Irt
Itt
kenlyke heiden
beiden en
't
opzicht verdient
vcrdiallt dit
dit Werk
W crl{in
de~ento
te meer"
meer...
't ene
ene en
en andere opzicht
in dezen
der aenpryzing;
dat de
Hurd, in de
aenpryzing ; om
om dat
de Heer Hurd,
de uitvoering,
uitvoering,
~llleszins blyken
geeft van
van ene
cneoordeelkundige
oordeelkundigefchifting
fehifting der
del'
alleszins
blyken geeft
min of
of meer
meergewigtige
gewigtige onderwerpen
OlJderwerpen en
en byzonderheden
byzonderheden;;
min
mitsgaders een gees
geestvan
vanbefcheidenheid,
befcheidenheid, in
in de
de'-6pgavc
der
opgavc der
hem, onder
onder hot
h~t melden
mclden
vcrfchillertde Godsdien1l:en;
verfchillende
Godsdienlten ; welke hem,
lllekbarc', pet
het goede
goededoet
doet pryzen
pryzen,
en nog
nog alal etlyke
etlyke
van 't't laekbarc',
van
, en
fiukken met
een verfchoonend
verfd100nelld oog
oog doet
doet befchouiven
befcbouwen;; nit
uit
flukken
met een
overwegingder
der omilandigheden
omHandigheden,','in
zyplaets
plltets gegregegreoverweging
in welken
welken zy
pen
Wy hebben
pen hebben,
hebbcm, ofof !land
1l:and houden
houden.. Wy
hebben ons,
ons, om
rede bier
Mer boven
wat to
te breed
met
de rede
boven gcmeld,
gemeld, wit
breed opgebouden,
opgehouden, met
aenduidi~g van
vall: den
den aert
aert dezes
ons-,sgezegde,
de aenduiding
dezes Werks,
Werks , om
om 6n
gezegde ,
nopens dc'
de Ultvoermg,
een ofofander
andervoorbeeld
voorbeeld to
te
niopens
uitvoering,nag
nog door
door een
·Haven.
Met de'
de' afgifte
afgifre van
volgend Deel
Decl.'zullen
haven . Met
van een volgend
-zullen wy
wy
daer toe wel
weI nieuwe
nieuweaenleiding
aenleiding vinden
vinden;; 't
't welk
otis ~te
'te ge·
welk otns
gereeder
vaol' tegenwoordig
tegenwoordigbier
hier van
vandoet
doetafzien
afzien.. Genoeg
Genoeg
reeder voor
zy
darhalve nunualleenlyic,
aUeefllyk., -- met
met betrekking
betrekkillgtot
t'ot dit
dit Dee!,
zy 't't derhalve
Deel,
110g
te melden,
melden, welke
welkeGodsdienflen
Godsdienfieninin't't zelve
zelve ontvouwd
nog to
ontvouwd
worden.
worden .
Aartsvadsrlyken
De
Authem begint
begint natuurlyk
natuurlyk met den
den Aartsvaderlyken
De Autheur
Godsdienst.,
eerst voor
en vervolgens
vervolgens zints
voor den
den Zondvloed,
Zondvloed, em
zits
Godsdienst, eerst
Noach tot
de roeping van 4b,
aham ;
den leeftyd
leeftyd van Notlc.h
tot aen deroeping
/ib1aham;
den
waerop by
yoodenbefchryft,
''faerop
by verder
verdel' den'Godsdienst
dell' Godsdienst deroude
del' oude Jood,n
befchryft ,
en voorts
een bericht geeft
.dien der
der hedendaegfehe
hedendaegJolte .Ioo~
.'tOo"
voorts een
geeft van
van lien
dm.
. Na
deze bcfchotiwing
befchmJwing van
den.
Na doze
van cen
cen Godsdienfiig
Godsdienfg
aIleen tot
tot een
een voor=
voor~
Leer1l:elzel; T dat
Leerflelzel
dat den
den :eenen
=Uneit Wln"en
waxen G'od
God alleen
werp van
do
werp
vail'Eerdienst
Eerdienstheeft,
heeft, keert
keeft de
de Heer
Heer Hurd
Hurd zich
zich tot de
der verlchillende,
Lecrtlelzels, welk~n
welken tot den
overweging.. del'
verlchillende Lecrtlelzels,
overweginng
Afgodendienst behooten,
behoorel1, zozoals
:aIs dezelven
detelven by
by vole
vele-, Volken
in
geraekt zyn
zyn.. Hieromtrent komen
in de
in zwang
zwang geraekt
komen by bern,
hem, in
eerae plaets,
de Egyptenaers, benevens de
de
eerfte
plaets, inin aenmellking
aenmerking de
Karthagers
mjtsgaders de Druiden,
Druzt!en" welker
Karthagers _en Tyri~rs.,
Tyriers, mitsgaders
zamenfielzel,
onder alle
alIe de
Heidenfche Godsdtenftige
Godsd1ent1:ige
zamenftelzel, onder
de oude
oude Heldenfche
Zamcnfrelzels,
a.en dat
dar der
der Karthagers
Karthagers fehynt
til ko.
Zamenflelzels, naest
west aen
fchynt to
koA$jyriers, Babylo71iers,
men.
men . Verdedluet
Verder fleetby
by hetoog
bet oog op
op de Asjyriers,
Babyloniers,
Illeders
lWeders en Irerfen,
J!e~ren., zamt de
de aloude
aloude Kanainieten,
KanaiinietrJ1}, Syriers
Syrien
ArmenFrs,
en Arabiers
Arabiert.. Op
Op deze volgen de Ethiopiers,
EthioPii!rs, Ar1!leniq"rs,
Ceorgiers
Circasfiifrs, met
opzicht tot
CeorgiiYs en Circasfiers,
met opzicht
tot hunne
hunne denk-en han·
handelwyze als
c:Jelwyze
als Christenen
Christcnen~. Van
Van dezen
dezen gaet
gaet byhY'over-tot
over·tot de
de
van deLeel'
deLeer
,Afgodifche
Mogollen, handelende inzonderheid
inzond'erheid van
Afgodifche Mogallen,
by die van Muhammed tot
ene andere
del'
tot ene
der Bramins;
Bramins ; terwyl by
111acts in dit
dit zyn
zyn Werk
\Verkuitflelt
uidl:elt.. Wyders
\Vyders ontvouwt
ontvouwt by
hy den
den
plaets
C1z nezen, der
GQ~s~ienst der
cler Chil1?~en,
def ir.Woonderen
inwoOlldercn van
Vail do
de ProvinProvin.
+G4dsdienst
cieq
eietn
j

GESCHIEIENIS ALLER
GESCHIEDENIS
ALtER GODSDIENSTEN
CODSDIENS'rEN..

119
If -*

den Carnate,
Carnate, Golcondo,
Golconda, Bisnagar
Bisnagar en Decan,
Decan, benevens der
der
Verder dien
illwoonderell
dien der
inwoonderen van
van AJem,
Afe"m, Ava
Ava en Ifracan.
iracan . Verder
Peguanen,
der Siammers,
met dien
dien der
~r inwoonderen
y:m
Peguanen, der
Siamaners, met
inwoonderen van
Laies,
dien der Tonquinezen, en ,der
der
Laies, Langiens
Langiens of Laos,
Laos, dien
Inboorlingen
Cochin- China en
Cambodin.. Daerby
inboorlingen van
van Cochin-China
en Cambodin
Daerby komt
komt
nog
der bewoonderen
bewoonderen van
van de
de Philippynfche
Philip'Pynfche
nog de Godsdienst der
Ceilonnezen„
en MolukJche
mitsgaders die
die der
der Ceilotmeozen'1
en
Molukfche Eilanden, mitsgaders
der inwoonderen
inwoonderen van Corea en Yes/o
')apanneozen ,en
'JesJo.. --.;....
7apannezen
, en der
Ieder dezer Artykelen
behandelt de,
de, Reer
bet
Ieder
Artykelen behandelt
Heer Hurd nacr
naer het
voorgemcldc
Plan;; des
voorgemelde Plan
des de
de aldaer
aldaeropgenoelnde
opgenoeinde hoofdbyzonhoofdbyzond~rhedcn gemeenlyk
gcmcenlyk in
in 't
'toog
't welk`
welk'
derheden
oog gehouden
gehouden worden;
worden ; 't
aenleiding geeft,
geeft, om
oin zyn
zyn gefchiedden .Autheur
Autheur Ineea'maels
mecjmaels aenleiding
gefchiedden
iW,ndig ep,leeritellig
ell.leeri1:ellig verllag
verflagvan
vande
de verfchillcnde
verfchillendeGodsdien..
Godsdien'lmindig
fren,
door le.erzame
van onderfcheidcn
onderfcheidcn foort,
roort,
ffen, door
leerzame opmerkingen
opmerkingen van
te veraengenamtn.
veraengenamln.
to
De eerfle
eerfle voorlf~zi1Jg,
SONNENVELS , na
De
voorleezing, die
diedede}leer
Heer Hofraad
Hofraad VAN SONNENrELS
na
.den dood
MAll-IA THERESIA
THEREsrA hield.
hield. Rehelzellde
de gefchiedegefchillrle,den
dood V~1l
van MARIA
Behelzende de
nis der
,leevensdagen, en
der laatfiz
laatfl~ ,leevensdagm,
en eon
een fchets
(,hets van
vanhet
het charafter
charafler dier
Porflin.
PolgenS' de
uit het
het Hoogduitsch
lloogduitsch
Yorf
in . Ilolgenr
de uitgaaf
uitgaaf van
van Wmlen.
Weeden, uit
over~ezet.. Gedr
Geai~tt voor
vOl)r den
den Vertaaler,
Vertaaler, enentote bekomen
bekomeninin's
Graovergezet
's Gra'JIenhage,
1781.. Behalven
Behalven het
lIet Voorberigt,
JI'(jl)rberigt, 32
ven hage, by.
by. B.
B . Wittelaer,
utelaer, 1781
oClavl).
bbt~dz.
ladz . ii n11 oaavo.
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Retetongevallen
verboci der
der Oostenrykfche
OostenrykfcheVorftirme,
Vorf1:inne,beroemd
beroemddoor
doorliaare
llaare
verbod
N
venuaard door
door haare
haore fandvastigheid
ftandvastigheid inin dezelven,
dezelven,
ongevallen,, vermaard
}uisterrylc
door haare
Juisterryk door
haare herftelling
herfteIIing,, ,-eh
hooggeagt, zo
zo door
door haare
haare
eh hooggeagt,
Vorstlyke beftieritig
beflieril,g,, als
als doorhaiJren 'byzollderen
fneed
Vorstlyke
door haarbn
'byzouderen wandel, (need
de gelegenheid
gelegenheid ofaftot
tot het
hetdoen
daeneetxsr
eener itaatlyke
ftaatJyke Lykreden,
haarer
de
Lykreden, haarer
gedagtenisfe
waardig. Dan
gedagtenisfe waardig.
Dandit
dit benatn
benam·• den.
den . Hofraad
Hofraad van.
van. Sonnen/elt
Sannenfels
de vryheid
vryheidniet,
nier, van
vanzig,
zig,bybyzyne
zyneeerfte
eerfteVoorleezing,~
VoorJeezing,· na
na haaten
haaten
de
dood, opopeene
eenehaarer
haarerMajefteit
Majefleittot
totltff
1m' ftrekkende
ftrekkende wyze,
wyze,uit
uittote
dood,
En daar
daar zyn Ed
Ed.. vriendlyk
was, om
omhet
hetafCchryaffchrybaten.. En
fasten
vriendlyk g,enoeg
genoeg was,
ven diert
dierl voorleezinge
ven
voorleezinge niet
niettetoweigeren,
weigeren, hecft
heeft de
de Hoogduitfche
Hoogduitfche
Vitgeever niet
niet gefchroomd,
dezelve voor
voar het
het algemecn
algemel.:n tote ververUitgeever
gefc roomd , dezelve
rneerderen;; naar
naar welke
welke vermeerderde
vermeerderde Uitgave
Uitgave deeze
deezeNederduitNederduitmeerderen
fche Vertaaling
Vertaalilighet
hetlicht
Heht ziet
ziet.. Menvindt
vindt'er
'er het
het uitfteekende
uitfleekende
fche
Men
A R I.l
I A TilE
T H E R
E S
charaCl:er van MMAR
R F.
S rI A,
charaiter
A, zonder windrisen
windri&en woorclenwoordenof laffe
Jaffe vleiery,
meesteragtig in gefchetst
gefchetst;; en
't behelst
praal of
vleiery, meesteragtig
en 't
heheist een
cen
gedenk\Va~rdig berigt
bedgt van
van de
de bedaarde
bedaarde kloekmoedigheid
welke
gedenkwaardig
kloekmoedigheid met welke
die Vorftinne
Vorflmne den dono
te gemoete
gernoete zag
zag;; waarvan
waarvan de
de volgende
volgende
die
dood to
Anecd~te inin deezen
deezentot
tot een
een byzonder
by7.0nderftaal
ftaal kan
ltan ftrekken
flrekken..
Anecdote
by dedef ftervende;
zagenhaare
haareontbincling
ontbinding
„" Die by
ervende . Vorttin
Votitin waren,
waren, zagen
met vrees
vrees enen fchrik,
fchrik, ma
rna lr
het betrof, met
met bedaardheid,
bedaardheid ,
met
ir zy,
zy, welke
welke het
~n. Daar
Daar alles
alles rohtsom
haar hooploos
hooploos was,
was. eneninintraanen
traanen ver~
vcr;'
rontsow hear
Oan.
1I z2
fUUllt,
fmolt,

1
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VAN $ONNENFELS
SONNf.NF£LS VOQRLE.E2ilW
VOOIlLEJlZJNO..
VAN

(molt en zy
(mpl~
zy aan
aanheutzelve
heu~zelvegelaaten
ge.!:Jatenwerd,
werd,Jrno$tte
.trtlo~ttezyzyseder
ieder een
~en ~
't'rcnee:1
l1aar zyne
fchriklyk,e geftalte
gef!;itlte had
had afgelegd
afgelegd..
't'fctieen of
of de
de <lDod
flood by
by haar
zyne fchriklyke
- - - 'Er
'Er .wierd
uit een
een,, op
op de
de omftandighe,id
omftandigl;Hiid pas
fend , wcrk
wierd nit
pasfend,
werk
voolgeleezen : men
VO?lg!!leezen:
men flockfloeg een
een plaats,
plaats, over den'
den- 'dodd,
·.over;- die
doad, over
men
voor dedegefteldheiit
gelteldeeiCi'- •d
:der
te aandoenlyk vond.
Maar
then vent
er Kranke
Kranke to
vond. Maar
zy,
wordenda ,,,beval julst
deeze plaats
-wonder verkorting
zy, 't't gewaar
gew:lar wmdende\'beval
jUlst deeze
plaat&zol'ider.
verkorting
to
leezen.-,Der
, leezeres, die,
te lee~ell.
",Der'leczeres,
tot ·toen,
die, tot
toen, haare:fmerte"
haare •fiiierien lw.zig
in •.zig bebeBoatel), bad
zy zoude
zoudevoortgaatr
v()ortgaab;';' de
ulootei>,
bad:gehouden,
,gehouden,uralien,'
braken, rill
du zy
de traa..
traa.,
nen onweefftaanlyk
. „ - - - Gaa been!"
„ an
onweci'£hanlj'k door
door."
heen 1" zeide,
~e,icle. zy,,
~y" ..
en
•" als
d,m wear
weer om
omvoor
VOOltotelleezen
leezen."
ais gy,hebt
gy .hebt nitgeweend,
uitgeweend, kWIll
koom dun
."
"„ Gy
zyt alle
aUe zp
zeide zy
of eent
tent;;
Gy zyt
zo kleinmoedig", zeidle
zy,,by
-by deeze'
deeae'of
~rgelyke gelegenheid,
d,frgelyke
gelegenheid, -tot
-totdedeweenellde,oppasferesfen,
weenende,oppasferesfen, "„ ilt'Vrees
ik vrees
,,~niet
fints vyfti~n
jaaren,heb
ver·
,,
niet ',t't min!1:e
minfte voor
voor den
den dood;
dood ; riots
'vyftien jaaren,
heb ik vet,
;'tr.ouwde kennis
kelmis iuet
illet hem"
- en
en toen
toell zy
zy na
na ee'ne
eene :korte
flulme~•
,,"tr.ouwde
hem" .korte fluime
j-1ng 'o.1J'twa~!;te
niet
!1aapem!
ik" w1l
~1I 'den
dood
ring
'olitwaakte - ' ,;;-; L-aat
•d en dood
Laat my togtog
niet
flaapen
1 ik''
zien koomen,
koomen, en
. voegde zy 'er
hem,"
glimlagtchend'e b5T,
by, "„ ZO
zo
"• zien
en H&tn',"'voegde
'er glinllagfhend'~
•" !1:rak
ftrak ik
tk kan
kan in
in de .oogen
,oogen zien
zien."
- Dooze
ft~tfende nit,
uit.
." - Deeze
tlhlertfende
drukking, opopzulk
zulkecn
eentydfl
tydfbp,
is verhe\1en."
drukking,
verheven ."
: :p, is

my

Rc.pe door
door bet
het 1Vonderlhnd
W01!rlerl'a~d en
en, eenige
~erige andere
geRcize
andere ."re'em#e
vretinde ~anden,
Landen, gedaan door
door DIRKDENKl!R,
v~r;.ameld en
en "uitgegeevgn`
"..t'gegee'l(~n door
door J.
A..
idaan
DI RK -DENKER , verza»teld
J. A
SCHASZ;'1I:
Dr.. TwPe
1w.~ir'tJeel\~.
Te 4mfefdam'by
4mftel~arn by' I1.. de Jongh,
Jongh.
scHASZ;'M .'Dr
•' 'f)eel
Te
1 oorlie
1780. Behdlven
Bdzrilven bei
het 'Voor'lNmbt
3I 8 1lladz
iliad;..' *i grout
groat oEJavo
ot'tavo..
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Een
ongeval, dat
dat veelen
veelen in
in deezen
deezen tyd
tyd overgekomen
overgekomenis,
is, heeft
heeft
en ongeval,
E
ool~~~n.
glttr9ff~\l1i en.
heeft .hem
,hem in
in 't't
ook *egen. Reiz,igel\
Rcizige; $etrofFen
on, 't
't ;lelve
zelve heeft

Wonndea-lapd
, gebragt,'
zynde,. 0ll}
om lJaaf
naar de
do
Wond~tl""d,.
gebl'agt. Van
Van ~a!l,d
ge!1:ookell, zynde,
,and geftooken,
Spaanfche kusten
K\1Sten totc ftevengp,,
fiev,ep(j~, .werd
S~h,ip, waarin
~aarm by'
hy' zig
zig
w~erd he~
bet SFhip;
bevond,,
. .yvelQrjl
4ra,oyermee.llter~.,door
overmeeAterd-diver.een
ten Roove~,
Roover, die
qevond '1"~-+'-!
diezig
zig.ininalter,
aller ..
leie opzigten
opz,lgten gaptsch
gamsc.h on.t!J!tQ@l+ht,gedroeg.
Dirk; Denke~ deelde
in
leie
onturen~ht,gedroeg . Dirk.Denker
decide in
't
lot zyn~r.,$~~epsgez~l\en"
zyner 'Schq,epigezellen,, viel
vigilin indoodlyke
doodlyke onmagt.neder
onmagt .neder,,
en
't lot
"en
zonder te
to }'!ltete~
ygeeten wa.t
water
bev:on,dz,l~.
herko!IWD_zyt~dg
_z.y~~~,;, zondar
'er
beyond ,vg", ,~ae~
wes ec herkomen
ibtuSfche11 gcbe~lr;d
Wf!s. vim1\lles
voorts
voorts futusfchen
gebeurd Wes,
van .gllasberoof~:op'
beroofdop .,ll:rand
1rarid liggell.
liggen.
;viei~.in de
Zyne
eer1l:c .antwoeting
,oDtfIlocting was
was ongelykkig
opgel"~kig;; by
vervi«;.Vn
Zyne eerlfie
by ve
de handen
handen
van
UlcnfcheD,, die
die hem,
pndes den
~rjendlyk Bond.
van menfchan
teem ,tinder
dep repyn
fchyn van
van een
een vriendlyk
Bondman van
gel1oo!fchap,
mishanrtelden
.van een,
,een ..agtbaar
~gtba8r ge
ge..
genootfchap, mishandekj
n ;;do.ch
.docla .eeo
een : mall
laat r,edde
Deeze, een
eenL,andgenoot
L:mpgeoo~ yah,
yah,h'em
h~m zynde,
zynde, narn
n,IIIl
laat
redde hem.
hem . Deeze,
hem
in zyo
2.yll huis,
huis, en
en leerde
leerde hem
hew... .vervplgens
verv.9.!gens het
waarin
hot Land,
Land, waarin
hem in
by
Wi\S, mitsgaders
m,itsgaders deszelfs
deszt1ifs Inw90nd<:rs,
.
by was,
Inwgonders, kennen.
kennen .
Veelen
h~t Wonderland"
maar deszelfs
deszelfs eigenlyke
clgenly1<e
Veelen noelllden.
noemden . het
bet hit
Wonderland, maar
naam was
was Re
Re Ladronos,,zo
Ladr~llos ,.~ zo. 'veel
'veel als
als bet
het hoofd
l!oofd der
der Dieven
Dieve.n Eilan.
Eilan.
naam
den,, to
te weeten
in Europa.
deszelfs inwbonders
inWOO!ldersbeireft
veneft,
de·
Wat deszelfs
, deden
weeten in
Europa. •,Wat
worpen uitvoeiig
uitvocdg in
i~ hun
!lUll chara&ter,
charaCl:er, zeden
en handelingen
handelillgell
2elven
zelven worden
zeden en
befch;.eeven
eeven;; waarvan
waarvan wy,
als eene
cene hoofdbyzonderheid
hoofdbyzondclheid,, hier
wy , als
bier
befch
vleesfchige zelf!legIs
Qat zy
llegts melden,
melden , flat
zy veel:jl
veelhi geen
gecn hart
hart van
van eene
eene .vleesfcbige
fundi&h"id.
~ andere
andere menf<;llen,
hehben. Hun
Hunhart
hart is
is,van
, van een
apdigheid, a1s
menfclien, hebben.
ZOl1zc
n-

lI.EIZEN Doon
REIZEN
DOOR BET
HET IVONDERLAND.
WONDERLAND .
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tonrlerling hard
hard knarsbeen,
knarsbeen, waar
waar door
dQor zv
zy ongevoelig
ongevoelig en
en onvatbaar
om·atbaar
xonderling
Zytl , ' 'voor
Hefde,-, medelyden
medelyden,, weldaadigheid of andere
andere tedere
tedere
zyn
vobr liefde
aandoenii1gen..
aandoenitigen
De vriendelyke
vriendelyke Hbspes
Hbspes van
vanonzen
oozenReiziger
Reiziger geleidde
geleidde hem
hemvoorts
vonrts
De
nnar de
de Hoofdl'ad,
Hoofdftad, enengaf
gafhem
hemsevens
tevensdedenoodige
Iloodig~onderrigtingen
ondcrrtgringen
naar
omtrent
omtrent bet
het·. inerkwaardlge;
ftelde hem
vervolgens vobr'
vOO'r ;~ ont
om.
inerkwaardige ; en
en itelde
hem vervolgens
met een
een Vaartuig
V<tlartuig over
overtotefteeken,
fieeken,naar
naat bet
het nahuurige
nabllul'ige Waterland.
t.J!aierlilnd.
met
Een
bm om
dat dat
deszelfs
Een Land
Landzozogenaamd,
genaamd,
deszelfsvoornaamfce
voornaamftegedeelte
gedeeltederderlJIaate met
met water
wateromringd
omringdis,is,dat
datbet
hetzelve,
zelve,indietr
indien' bet
het vernuft
vernufe
maate
der inwoonderen
inwool1derenzulks
zulks niet
niet door
dot'lr kunst
klltlst en
en vlyt
vlyt verhoed had,
had I •e-eene
ene
eeuwigduur'ende zee
zee en
en moeras
moeras zou
zou zyn
zyn.. Betreffende
Betreffende deszelfs
deszelfs
eeuwigduurende
Inwoonders, ze
ze tyn
zyn pryzenswaardig,
pryzenswaardig, doch
ze hebben,
hebben, door
door de
de
Inwoonders,
doch ze
ook is
hun
weelde enenpragt,
pragt, feel
veel van
vanhunnen
hunnenluister
lLlister verlooren
verlooren;; oak
is hun
weelde
hart', ongelukkig,
VaJerlandfche
zyde,, maar
maar al
al to
te veel
veel
hart',
ongelukkig, :Ian
San de Va
erlandfche zyde
1knarsbeenig.
it\1arsbeenig. Dirk Denker
Denker hefchouwt
beichouwt deeze
deeze Natie,
Natie, even
even als
als de
de
voorgaande I under
ender het
bet geleide
~eleide van
zynen Landsgenoot,
Landsgenoot, met
met opopvoorgaande,
van zynen
'merking;; ell
keert eindelyk
te Scheep
Scheep naar
naar zyne
zyne geboorgeboorinerking
en keert
eindelyk weder
weder to
replaats.
teaats .
Zyne ontmoetingen
ontmoetingen zo
zo in
in 't't Wonderltm¢,
als in
in Waterland,
1P'aterland, de
Vyne
Wonderland, als
zeldzaamheden welken
welkell hem
hem daar
daar inin voorkomen
yoorkomen,
gec\'ell hem.
zeldzaamheden
, geeveii
hem
veel'\uldi/!e
a~nmerki~gen over
~ver de Staatkunde
S~atkunde,,
veel ~uldige aanleiding
aanleiding tot
tot aanmerkingen
Handel en
en dedeZeden
Zedendier'
dler' Natien
Nanen;; fusfchen
t\.!sfc11en bciden
b&den gaan
gaan
den Handel
d , tedezelven
oak over
over eene
,eene derde
derde Natie
Natle',- , die
die bet
het SSringe*tb
SpfingeHtMtl,
re·
dezelven ook
met -welkeIde twee
twee
gen
over bet
het Wonderland
Wonderla,,!d gelegert,'
gen over
gelegeri, bewoqnt;
bewoont ; metwel!il::de
eerstgemelde Volken
niet weinig
-doen hehben.
011.•
eerstgemelde
Volken niet
weinig te
to-doen
hebben . - ' - -. Oti
ze Reiziger
Rciziger isis nunueens
eensernstig,
ernstig, dan
dan eens,
eens, enenwel
weimeeret
meererldpels.
ze
ddels,
in
een vrolyken
vrolyken luim
luim;; het
welk hem
hemzyn
zynvethaal
vel baalmet
metgeestige
geestige
in een
bet welk
en fnaakiche
invallen doet
doet doorvlegtdn.
doorvlegten~ In
,Inveele'
veele' gevallen
gevallen',, zegt
~gt
en
fnaakfche invallen
hy, al
al lachegde,
lacheqde, duidelyk
duidelyk de
de'waarheid
w:larheid;; en
de Inwoonders
Inwoonders van
van
by,
en de
Waterland,
die by
hy inin verfcheiden
verfcheiden'opzigten
'opzigren naauwkeuriger
naallwkeuri~cr 'be'beWaterland , die
fchryft
fchryft,, dan
dlln die
die vanvan' 't't Wonderland
kunnen 'er
'er inzonderheid
inzDn~etbeid
Wonderland ,I kunnen
veele leeringen
leeringen uit
uit haalen,
inagtneeming tot
tot hun Eer
ttr ea
ell
veele
haalen, welker
welker inagtneeming
voordeel zou
mogen ftrekken
ftrekken..
voordeel
zou mogen

EC011Gmifche Liedjes,
A..
Econemifche
Liedjes, uitgegeven
uitgegeven dtillt
doW aE.. 'BEKKER,
BrXXER, Weduwe A
v. {;leef
Cleef
WOLF!',
en AA.. DeKCEN
mmRN..
'•.Graavenkaage,
Graavenifaage , by JJ.. v.
WOLFF, en
In 's
1781.. Jiehalven
l1ehalven bet
het Voortverk,
VoorlVerk,
1781
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. eftavo .
bladz.
gr.•£lavo.
bladz . iinn gr

leext, zo
zo
zegt ,bier,
conomifthe Liedjes zegt
hier, mutr
near .de
OdeVoorreden
Voorreden 00$
on; leert,
E conomijc1Je
tnl.lakzel, ofof Nederlandfcbc
Nederlandfcbc
veel
veel als
als Liedjes
Liedjes van
van ECG)\'}()misch
Economisch maakzel,

Verzen,
bymanier
malliervan
vanLiedjes,
Liedjes,van"
van'Inlandfche
StoffitD gemaakt.
Verzen, by
Inlandfche Stoffen
gemaakt.
vdigens haar
Onze
Noordr.0llandrche Dichteresfen
Dichteresfen hebben
hebben zig
zig., vOJgenshaar
Onze Noordhollandfche
zeggen',
Weefgetouwgeplaatst,
geplaatst,eneneene
eeneFabriek'
.Fabril!~) $pgeregt,
~'p~eregt.
zeggen', aan
aan t't Weefgetouw
ro ge.
geter
ven'aardiginge van
van Liedjes
Liedjes van
van Inlandfche
Inlandfche Stoften„Stoft'~n~.- ~
ter vervaardiginge
maala, dat zy ook
oolt door
'doorgemeene
gemeeneBurgerluidjes
Burgerluidjes gebruikt
gebruikt Iwnnel1
maakt,
kunnen
thins voor
eetfte afleveworden.
dendag
daggebragte
gebragteisis hasie
haalC', eerfte
afteve.
worden. Het
Het than~
voor den
ting;; en
%0 haar
banr Fabriek
Fabril!k een
eengoeden
goedenaftrek
aftrekheeft,zullen
heeft, zuUenzyzyaan
llan't't
ting
en zo
1 33
wert
werk
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E . BEKK.ER
BEKKER EN
EN It.
A . DUES
DEBEN

werk
blyven, Om
om meer
voorrlladtote leveren
leveren.. WyVertroKvertro\{werk blyven,
meer voorr2ad
Wy
wen
dae dit
die wel
weI gelukken
gelukken zal
zal;; men
kan uit
uit de
genoegwen dat
men kan
de .bewerkiDg
bewerking genoegzaam..zien,
arbeid;; en
zaam
zien, dat
dat ze
ze zeer
zeer weI
wel gefchike
gefchikt zyn
zyn tot
tot deezen
deezen arheid
en de
do
wyze opopwelke
wcelke
haare
ftofTen,zozoten
tenaangien
aanEiel1van
'vanfcheering
fcheering en
en
wyze
zy zy
haare
ftoffen,
inflag als
beantwoordteigenaartig
eigenaartig aan
aan
inflag
alsvan
vanpatroonen,
patroonen, verwerken,'
verwerken, "beantwoordt
den
fmaak der
der Natie
Natie;; voar
zo verre
verre dezelve
dezelvenog
nogniet
niet verbasterd
verbasterd
den fmaak
voor zo
is;
ons zelfs,
zelfs. dat
dat haar
baar arbeid
arbeid eenigzins
is ; ja
ja wy
wy vleien
vleien ons
eenigzins zal
zal kunnell
kunnen
die verbastering
verbastering tegen
tegen tc
ouden VaVa.
ftrekken,
ftrekken, om
om die
to gaan,
gaan, en
en den ouden
derlandfchen fmaak
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H~ dikwils zeg ik: " &oed~ GtHl~
" Die in den'hemet woont.
" Wat hebt ge i". 't fcl~ikken van m1n lot
Vw iUTIst aan my ge~olmd 1"
)J

at,

iV, hangen weI van andren
Dat doen oak ryTcJ Lien:
Mevrouw kan weI eens flr()ef, en jll'aj ,
Maar ook wet vriendlyk zien.
1k gee! haar nimmer hvaad beJcheitl,
Maar zwyg, en ga myn gang:
En denk: " 't Is maar een haastigheirl,
" Haar prutlm duurt niet lang."

n heb maar 'lVeinig leets ontmoet,
Schoon die~stbaar van myn jeugd ,
'k Zeg dilewils: " Fy, gy Tiebt het g,ed."
[kIchuur en jchnb met 1reugel.
'It. Las gistren f1(Jg, by 't !ch"mrend licht.
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tdle1 'Wel beziet ~

huis tot huis ,

De grootm hebum 't mem verdriet ~
En kwellingen, en kruis.·

'k Heb fleeds de 2ui1'ligheid betragt.
In huisraad I {pys en drall~ :
Van al wat (legt is my gcwagt;
'k Weet dit myn Maeder dank.
Ik word van bra ave Ii en bemind.
En {choon ilc dienst baar ben.
fit htb 't 'in huis gel~lt., ten kind;
't Gem ilt me~' dank erken.

Tom ik myrts Moedersliuis verUet,
Pas ..,yjtien .Jaattjes owl ,
Spf'ak z'Y: " M'Jn 1{in~ 'Verged toch
" Wat I;y llier hebt bejchou,vd.

nie~
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mend, wees zoet van aart,
"• Wees
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St;h Ofhv burg. Mg~n4e V~l.
Meijer, lY80. .In otlaYo 331 btodt.

n

Amflerrla«

b1

p.

Het'driet~1

Tooneelftukken, in dit J'ee!"vet\fllt, beefr zynegeval.
Iigheid in het leezen, daar ieder Stuk, van ~tl1 verfchillflJl'l
den :Jan, in de uirvocrifJ~ ze'er weI' getegelLl is. en eene verfcheirlenheid van weI gerroffcn characters voorttelt. --'- ·Miflnll
yan Br.rnhelm of het K7g~ma"s' geh~k .. een Hoogduitsch To()n~el
fp~I', 'b~haagt door de verwarting;etl'de g'eltikkige onrKDeJOpillg.
julie ,'een Hoog9lii&c}i:BiJrgetly~ Tt'e,lir,'pel, '+.I' gefchikt om bet
hart te trefFeD;' daarJulie 'de',tlampzarfge'gevo!gyn eener~c!vestfg.
de:U~fde. dOElt"'den:'lltitMeUigeri::~e~iriq 'batrts OQPtS'., die
haaren Vader'o~ldf~, 'ondergilat ; i~lEe~t1elyk, reeD metl'''alle
zwaarigheden [cheen te hoven gekomen zyn. haaren MiJJllallt:;
door zyne "onbedagte woede, regen.,~ell ,iewaa!lden mededinger.
doodlyk gekwetst vindt; 't welk haar in ylhoOfdigheid 'oen"geest
doet: geeven. En, de ~MrM taaa, till KJ6k. elnaelylq ·,een, ,l;\Q'l.It
duitich Blyfpel, is ellD tvrolyk StlJkje, dar' qps het, chara~!yan
c:en~n, die tot l>~itel)(p(lOfigheidtQe,mau.w g~er is,. DP.~'lMC
waone le~venswyze, geestig affchetst. Men,leert= IdicnJi~r .orliil
eenigerl1l:l;Jtc kcnnc:n uit een gedeelte van zyn gefprek, tot zyne
DoglC:r WWI:Jmina,; ~V4r haaren M.i.nnaar P4ltrius.
o aB I L•

.Myn fleer V3f~lu.s knn, w~ een P1iQlJ~,al' ~Qor U, zyn; lJl~at hl!
is~aarom gc:en fChoollZ9on voor my':,: :pe ~~,ere~eldheid zelve.
Hy JJ"at 9P, Ills 't,hem 10 't poofp' kptii~i' Q.~! ~ev~n. om agt, ~ni
negoo, uur.. Ook beeft ,hy, niet, ge1Xk andeJ;~ LUaave 'Juiden, ~~st~
ko~y~ en \Tast~t~p~g~n.,",N~n; n~ "y*eLpa.S,een halfyUf \1'?9raf»
of hy thee ofk9jfy,diin~ zal. 's ~da~.Tc~.kt hy'zlg.'Paar',Ji:laI'
zyn, hODg~r. ,ij.Jt-;g~t om twaalt, 9tri: een:, QIJt'twee ;uti,r'a~ri' t'~fet;
ell eet niet '~ l.e~ :v.oor.il:tierdag, vQlgeos '$ I~nd~ iuns:lllng~n',eq
loitelyk.e geb~.lJi!QelJ, -,p~~t, mal:lr 't, gec,~ *yti h(;sp~ ,op'di,scht. Ik
geloof dat 'er m~l1ig: l\Qnqag vOOfbyg;uf, >7.Qoder dar py, roo'qe' kOl'll
eet. Misfchieo :wC!ec hy zel~s ,nie,t , di~de W~lisd~g e~; ~.l'ydag.
't geheele kO,niQwyl" door, vl~clldagep,~yo., En. zo als tiy'W'a:lkt,..
20,Oaapt hy ook. Heden OlD til;ll UUI 's avoods zit ,by allu .ae Om·
bretud i en morgen om dellzelfden ryd'1igt '(ly te bee.t.
WI LIUL1I1IN,A.

Vader L ..
OR nIL.

Neen, neeo. Myn Heer. Val~rius, _gy zyt goed aan ~t lhof.. daar
men v:m dag nagt, en van nagt da~ J,1l:iakt: ma:Ir niee In,.eeil ordemclyk mans huis: . Gy weet, hoe lk I(:ef. Wilhelmina: 'lit fiaa
op j niet am dat ik uitgeQaapen heb, maar. OIJl dat het zes ,uur Is.
Ik gaa all1 tafel; niet, om dar ik'bovger heb, maar arodat het
lw,llalf Oaat. Ik begeef my ter rust; niet' om dat ik f1aaprig bell •
lDaar lJUI dat het tien uur is. lk wl.:et, wat lk J :tIs 't God beha llit ,

rl*
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by elvoorfchyn
brengt;; doch
eldock die
dit is
is zeker.
zeker, datny.
dat by . ('t
voorfchyn brengt
ptaetst, dat
dat
itander
zynde.) apes
alles in
licht phletst.
kander genomen
genomen zynde,)
in eell
een zo.gunfiig
zo .gunftig licht
die uit
uit de
de
'er
'erfiellige
ftelligebewyzen
bewyaen ten
tennadeelc
nadeele van
van het
bet Gellootfchap
Genootfchap die
en hanclhaving
handhaving ontleend
ontleend zyn,
zyn, vernatuur
desz<:lfs iuiichting
im ichting en
vcr·
natuur van
van deszp(fs
dea
Metzclaers, als
ais nadeelig
eischt
de Vrye
Vrye Metzelaers,
nadeelig voor
voor dea.
cischtwOlden,
woiden, om
om de
Kerk.Ker!t-

c.

REDENVOEllIBG..
C. CAlt)J~W,
CARfEW, RLTEPI'OERING

22y

't is
Kert- of
of Burgetftaet,
Burgett1:aet, to
te veroordeeien
veroordeelen.. En
En!t
is vaor
voor 't
't overige
overige
Kentdat~ die Leden
van 't
't Genootfchap,
ontegenzegg
ontegenzeggelyk,
Leden van
Genootfchap, welken hun
ef1k , dat,
f' naer,
lesfen, welken
gedrag regelen
regelen,
naer de
de Uefderyke
iiefderyke en
en deugdzlme
deugdzime lesfen,
bun
hun door
door doze
deze Redenvoering
Redenvoering ingeboezemd
iligehoezemd worden
worden,, ten dozen
dezett
opzichte
opziehte der Mehachlyke
lIIeoo:b1ykeMaetfchappye
Maetrchap~eter
tereere
eerefcrekken
ftrekken,. -- •~ •
De Redenaer
hen,
omzigtig
to te
zynzyn
in in
't'tvereiezen
De
Redenaertocb
toebvermaent
,'ermaent
hen,
omzigti~
v6rRiezeJII
"Van
nieuwe Leden
Lcden;; nict
Heden van
van 'beproefde deugd
nen to
te
niet dan lieden
deugd aen
van nieuwe
van 't
't pad der
der Deugd
Deugd
neemen'; en
agt to
tegeven
op dezulken
dezulken .die
,die Van,
•geven op
en agt
neemen
wyketl.;'zicb
in Deugd
Deugden
en Wetenfchap
Weten[chaptotevor%
VQ1'J.
zich te
to benael'ftigen
benaerftigen am
om in
wyken
de algemene
to waerderell.
waerderen ,
dereo;; 'de
algemene Liefde
UefdeofofGoedwilligheid
Goedwilligheidrefit
rege te
deren
in hunnen
hunnen gantfchen wandel
en dat in
wandel to
te Loonen
Loonen..
en

Zedely&e
ZamenfPraakm,Tooneedfttakfes
Toormiflukje.r en
en Pirtellingen
Pertellingen voor
voor KindeKinde-Zedelyke Zamenfpraaken,
fen, dOD':
d~ la
Iii Fite.
'IIertaald.. ,Te
Fite . Uit .het
het Fra'/1,sch
Fransch vertaald
Te
een,
door Mevrouwe
Mevrouwe de
Utrecht
W.. Holtrop
e'itetoAmflerdam
Amfterddm by W
Holtrop
Utrecht by
by A.
A. v.
v. Paddenburg, m
n OQ`dvo.
1780.
Behalvenhet
het Voorwerk 423
Cifllivo.
423 bbl.l . iin
x78o. Behalven
uitgave van
hebben wy
wy het zelve
By de Franfche
Franfcheuitgave
van dit
dit Gefchrifc
GefchTift hebben
zelqe ,•
By
en nu
nu bet
bet 09.k
ook
vaorbeen, als
als,een
voorheen,
een nutri~
nuttvtl{jnderboek,
$inderboek, aangepr,eezen';
aangepreezen' ; en

in 'c
'e Nelerduitsclt
,verta:lfd zy,
zy, kan
kanbet,
bet, buften
buftendign
di~n algetneeuetl
algemeeoen
Ne'erduitsch vertAild
dienst, ook
nuttigheid', hebben',
'er
dee2e-fe zondere nuttigheid"
hebben , dat ·men
meti'en
dienst,
ook nog
nog'C'deetli-61iondere
~ebruik van
gJaaken. ter
der Fran-'
Fran~
ter gevalliger beoefeninge
beoefeninge der
gebruik
van kunne
kunne jaaken,
rebe Taale.
Meil' z0a
zou<ten
Kinderen eerst
eerse een
Stukje In
"in ;t Nedei'den Kinderen
een Stukje
Neder!che
Taale. Mon'
rnogenIaaten
laatenlelezen,
~~zcn, en
en hun
hun hn
dtnbet
betFranfche
Franfcbe in
in handen
handen
duitsch mogen
duitsch
geeven, om
om zelven
zelven tote beproeven
berroeven hoe
hoe ver
ver ze
ze 't
't kunnen
kunnen brengen,
geeven,
~n hen
hen van
van tyd
tyd tot
cot tyd
tyd hunne
bunne vordering
vordering to
te do'en
doen bernerken.
DC'
on
bemerken . 1)e
Fransch, en
on de gefcbilttheid
gefchikiheid der
der Ne:'
NegetQaklykbeid van
van,ityl
ftyl)11
l~ Fran~ch,.
geruaklykheid
in .'t
vertaa~i,rige. ioopeu
loopeo 10
ditgeval
derduitfche vertaaliage,
in dit
_ gevalmet
metdede aangenaarno
aangenaame
behandeling
der oader.werpen
opderwerpen voor Kinderep
zamen, om
hehandeling der
Kinder~zamell,
om dat
dat ge
ge-'•
)Jruik
van dit
die Werkje
begunftigen.
bruik van
Werkje tote begunltigen,

:t

----------..

---'-~---------

pe vermaakelyke
vermaakelyke Tydkorter,
Tydkorter, opgefteld
opgefleltl 011I
by hare
hare uuUti,De
om der
der .'1eugtl,
leugd, by
,en van
van uitf
uit/panning,
fot een nuttig
nutHf! enenniet
niet min vermakelyk T'jd~
ren
panning, lot
Tydverdryf to
.
I781
'Verdry!
te verffrekken.
verfl.rekken. Te
Te Rotterdam
Rotterdam by
by f
J. de
de Lccuw,
Leeuw, 1781.
Behalven het POQrwerk
Nadz.. iinn 4avo.
oCtavo.
Behalven
P'oorwerk 236
236 bladz
Men
geefeons
onsbier
bier berigt
berige van cen
WYIgeer, die weeklyks ten
een
Men geeft
een Wyageer,
dag gefchikt
gefchikt had.
om met
meteenigen
eanigenzyner
zyncrVrienden
Vriendeneen
ceoleerleerf'
had, om
yaaui
onderhoud to
bebben . Zyne
:zaam onderhaud
te hebben.
Zyne Vrienden
Vriendenwaren
warenacht
achtiningetal
gatal::
~en Predikant, cen
Regtsg'eleerde. een Gineesheer,
Gtneesheer, een
cell SteatkunStiUUkunpeen
een Regtsgrleerde,
4ige, een
cell Krygsman,
Kr'jgsman. een
een Koopman,
J(oepman, een Reiziger en een Weetgie.
dige,
Weetgierige, die
die in
waarloosrl was,
maar
rige,
in zyne
zyne jeugd
jeugddoor
doorzync
zyneGuders
Ouders vel
veiwaarloosd
was,maar
een goeden
goeden inborst
inborst en
en zugt
zugtter
ter verkryginge
verkryginge van
van kundigheden
kundi~heden bebeeen
zae.
onderboud van
van dit
die gezelfchap
zat. flet onderhoud
gezelfchap meldt
meldt OCl:ze
deeze Tydkortef.
Tydkorter .
He~
He6
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VADERLANDSCHE
VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENING·EN.
LETTER-0EFENING-EN .
De
MESSIAS,Israets
Israels Koning
Koning:: oJte
Proeve over
over Itet
h.et Koning..
De MESSms,
ofte Proeve
Koningryk.
over zyn
zyn allerbyzonderst,
allerbyzonderst,
ryk lJan
-van Chrisws;
Christus ; ~epaaldelyk,
kepaaldelyk, over
erflyk en
en eigenlyk
eigenlyk gezegde Ryk
over het Land
Volk van
van
eriyk
kyk over
Lang en Volk
lsrail.
In's
Gravenhag~ by J.
BehalIsrael. In
's Gravenhage
J. v.
V. Cleef,
Cleef, 1780.
1780 . Behal~'en /Jet
2.66 bbladz.
in gr.. o&avo.
ven
het Voorwerk,
Voorwerk, z66
ladz . in
oEavo .
y het doorbladeren der luisterryke Godsfpraken nopens
B
het Koningryk van den Mesfias, heeft de Opfleller
van dit Gefchrift zich niet kunnen verenigen, met de ge.

J~ Byhet
betKoningryk
doorbladeren
Godsfpraken
nopens
van der
denluisterryke
Mesfias, heeft
de Opfteller
van dit Gefchrift zich niet kunnen verenigen, met de gelilnder de
de ChristeChristewoonemanier
maniervanvan
derzelveruitlegaing
uitlegg,ing under
woone
derzelver
nen;
die dezelven
dezelvenalleszins
alleszinsgeestlylkgeestlyK- verklaren
verklaren;; en
en alle
aUe
nen ; die
denkbeelden van
van een
eenbyzonder
byzondeiRyksbeflier
RyksbefliervatI
Val1 den,-Mesden"Mesdenkbeelden
flias,
as ,over'
over,hethet
Jo(glfche
Landen·
endedeJoodf~he
Joodfche N'ltie,
Natie, voor
JO(J.tfche
Lan4
voor
enkel
honden.. - ~Hy
enkel JoodfcheDroomen
Joodfche Droomen houden
Hy wraakt;
wraakt ; zo
lerk,
zo •f·fierk,
als
denkbeelden der
der
als die
die Uitl'e'ggers,
Uitleggers, het
het gevoeltn'
gevoelen en
en de
de denkbeelden
dryve'rs
van een
een driizendjaarig-R'y1
duizendjaarit::-Ryli;; maer
maer 't
'tkomt
dryve'rs van
'komt hem
hem
voor, dat
dat ze,
ze,alles
aUes vergeestlylcende',
vergeestlyl{ende', ongelul{kig·
het
voor,
ongelukkig- over
over het
hoofd gezien
gezien hebben,
hebben, het
het geen,
geetJ,zyiies
zyhes agtens,
agtens, zo
zo door
door
de Propheten
.Prophete~·: des
Oilden T'"estaments,
lestaments, als
als door
cloor Jezus
Jezus
des Ouden
zyn6' Apostels
Apostels na
na hem,
hem,voorfpeld
voorfpeld en
en
ChrIsms zelven,
zelven, en
Christus
en zyn&
is, we"ens
een Nationael-Ryk
Natianael-Ryk van
vari den
<~~n MesfiMesfiaengeduid is,
wegens een
dat bepaeldlyk
bepaeldlyk betrekking
betrekking .heft
.neefLtot
as, dat
_tot het
het Land
Land' eFt
en Yolk
Volk
zich,
Na~rzyn
zyninzien
inzien,moet
Ipoetmen
men
zich,volgens
volgens de
de
van Israel
Israel.. Naar
van
H.. SS.. ,, van de
de regeering
regeering des
des idESSIAS
MESSIAS over
over letT
lieffJl(nd,
'en
H
:I *d "e
volk der
jooden',, om
om dede zaak
zaaknet
netein
en .kort
.kOTt uit
juis:t
yolk
der 7ooden
uit te
to dru~ken,
drukken, juice
het eigenzelfde
eigenzelfde 'VOoTftel
het
voorftelmaaken
maakena~ als
als van
van de
de oude
oude 'Thef1cratie,
Theocrdtie,
'Waaron'derdit
4iteigen
efge~yolk
vulkenenland
landin-in'vToeger
dagett'jla1id)
waaronder
vroeger dage4'
f and ; toen
toen
Godzelve
zelve'letter
'letterlyk,
eenenallerbyzorarlerten
allerb'Jzomierjten
God
yk', eig~nly1c,
eigenlyk, enenin.ineenen
zirr, Koning
Koning in
in Israel
Israel was
was.. ---- Meer
Meeronctbrfcheiden
on~rfcbeiden ververzirr,
Autheur-dit zyn
gevoelell kortlyk
kortlyk nader-op
naoer-at> deze
deze
klaelt de
klaert
de Autheur--dit
zyn gevoelen
wyze..
wyze
MESSIAS zou
zoudedegeestelyke
geestelyke Koning
Koning van
van Jooden
Jqoden
De MESSZes
„" De
"„ enenHeidenen,
Heidenen,door
doordenden
christelyken
godsdienst
warchristelyken godsdienst wor.gezegde 'byzon .
den,, en
en daarbenevens
daarbenevens ook
ookdeqeeigenlyk
eigenlyk.gezeg'fftbyzon..
„" den
dere Koning'
Koning·van
vanPalestina
Palestina'en
envan
vanIsrael
Israel;; om,
om,byaldiett
byaldien
„" dere
"„ de
de Joodfche
Joodfche natie
natie hem,
hem, enenbyby'gevoig
ook
zynen
gods`gevolg ook zynen gods11 . oDEEL . ALG. I.ETT.
K
",, dienst
dienst~
1lII.iJEEL.l\LG.
LETT . NO.4.
NO. 4.
K
a
<
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DE MESSIAS
)[ESSIAS
DE

dienst, had
had nangenornen,
aangenO'lnen,en en
eenechristelyke
christelykenatie
natie ge
geeerie
,,," dienst,
walden ware,
ware,ininhoedanigheid
hoedani~heidvan
van
Israels byzopderen
byzo~deren
Israels
„" worden
eigenlyk gezc&.den
geenzins alle
alie dwaaze
dwaaze
„" en eigenlyk
geze den Koning,
Komng, geenzins
verwagtingell der
der Joaden
van het
het ryk
ryk huns
huns MESSIAS
MESSIAS to
te
Jooden van
„" verwagtingen
" vervullen,
verVllllen, (b
(b.. vv.. dat by
,by Israel
lsrael meeker'
meester,vali
de geheele
geheele
, Van de
„
" aarde
aarde,, en
en de
de Heidenen
Heidcnentottotdeszelvs
deszelvsflaaren
flaaven maakert
maaken
„
" zoude,)
zaude ,) neen,
neen, maar
ma;].r evenwel,'
evenwel,. om,
am,inill voorzegde
voorzegde hoehoe„
danighcid, dat
dat tyulyk
tyulyk geluk,
geluk,enendie
dietydlyke
tydlykeverlosfing,
verlosfing,
„" danigheid,
aan zyn
zyn byzonder
byzonderyolk
yolkDi1der
t>I\derzynen
zynenfcepter
fceptertotebefchikbefchik•" aan
"„ ken,
ken, dewelke
4ewelke zich
zich een
een gehoorzaam
gehoorzaamvollc
volk met
met recht
recht van
van
" zynen
zynen)' goeden
goeden Vorst
V~rst belopven,
beloQven, lli.ag:
hoew~l dit
dit din
dan in
in
mag : hoewel
„
geene ,,deelen
langs .de
dIe de
de Jooden
]oodenzich
zichververdeejen langs
_de wegen,
wegen, die
•.' geene'
" beelden, (b
(b.. vv.. door den
den vleeschlyken
vleeschlyken arm, en
en door
door
„
"„ eene zigtbaare
zigthaare hofnoudilig
hofhoudihg onder hen,)
hen,) maar
maarlangs
langs de
de
t, geheime
geheime wegen
wegender
dergoddelyke
goddelykevoorzienigheid,
voorzienigheid,enendaardaar„
aUeen."
door alleen."
•" door
Ter ontvouwinge
ontvonwinge van
van dit
dit denkbeeld,
denkbeeld, en ten
ten betoop
betoo~e
Ter
dezer flellinge
fiellinge nn
d,it .Gefchrift,
't welk
daer toe
toe in
In
dezer
nu dient dit
Gefchrift, 't
welk daer
vier
verdeeld is
IS.. In
In't
eerae Hoofdftuk
legt
't eerfle
Hoofdffuk legt
vier Hoofdftukken
Hpofdffukken verdeeld
Autheur bet
het 'er
'erop
toe, om
te toonen,
op toe,
om to
toonen, datf(1en
datoen MESde Autheur
SIAS,
behalven ene
ene geestlyke
geestlyke regeering,
regeering .. over
over meer
meer andere
andore
SIAs, behalven
Volken, in
in de
de 1-leilige
Heilige Schrift
iUDAS ScepVolken,,
Schriftbeloofd
beloofdword,
word, JUDAS
ter , DAVIDS
het tandfchap
tandfchapPalestina
Palestina , benevens
benevens
ter,
DAVIDS throon, het
het Israelitifche
Israelitifche Yolk;
men daer
daeruit
nitofaftote leiden
leiden
en_ dat
dat men
bet
Volk ; en,
oak, in
in een
een. eigenlyken zin
zin,, de Koning
heeft
dat Hy
Hy ook,
heeft ,, dat
van
Israel zal
Het tweede
tweede Hoofdfluk
Hoofdftuk ffrekt,
!trekt, om
om
van Israel
zal zyn.
zyn . --.--,. Het
te toonen,
toonen., dat
zyne opftanding
opflanding nit
nit de
de
MESSIAS, na zyne
Ie
dat de MESSIU,
dqoden.,
tot een
een onverganglyk
onv~rganglyk leven,
leven, van
van nit
nit .d~n
Hemel ,
dooden, tot
den .Hemel,
en
aileen, door
ouzigtbaer op
op Aerde, alleen,
door de
de gelieime
geheime wegen
wegen
en , ouzigtbaer
regeere* zal.
dei,
vporz~enigheid.,, regeere~
zal. -- Voorts
Voons
Godlyke v9orzienigheid
der- .. Godlyke
(£;tli!it.
bepaeldlyk. to
te handehande..
fchikt_hy,
by,hethetder~e
derdeHoofdftuk,
Hoofdfluk, om
om bepaeldlyk
bedryven, of
len.,
de Koninglyke,
KO,llmglyke bedryven,
of handhaving
handhavmg en
en oeoel:en, over de
fening
~MESSIAS, over
over zyn
zyn ~and
Land
fening .der
,der heerfchappy
heerfchappy,van
van den ~ESSIAS,
in onderfcheiding van
van 't
geen
~n
VQlk als
als Israels Koning;
't geen
Koning ; . in
en Volk
by,
als Koning der
der Christenen
Christenen,, over alle
aIle 'Volken
Volken doet.
by, als
-:--- En
daerop geeft
geeft de Autheur
Antheur ons
ons,, in 't
't laetfle
lactfle
En daerop
C HRISHoofdfiuk.,
FIoefdfluk, e;ue
ene kone
korte Schets
Schets van
van ·t
't Konillgryk
Koningryk van
van CHRISen bovenal
~n zyn
TUS
bovenal vv\ln
zyn,allerbyzondexst,
allerbyzonderst, erflgk
erflyk en
en eiei.us ,, ., en
ienlyk
gezegde' Ryk
Rykover
overPalestina
PalestinaenendedeIsraeliten
Israeliten.. genlyk gezegde'
}Jet:
komthierhier. op
op,. nit.
nit.
wezenjyke dezer Schetfe komt
1-Iet;~ez,e&lYke
dat hem,
hem , als
als den
Buiten
algemene Waereldryk,
Buiten het
bet algemene
Waereldryk , dat
nit kracht
kracht der,Schepping,
der,Schepping, toegee\gend
toegee~gend
.6J,VI),<
of het
bet Wo"ard,
Wo`ord, nit
Aovo.; of
word,
ovq zyne
zyne Kerk
Kerkonder
onderalle
aIle
en het
bet Geestlyk
Geestlyk Ryk
Ryk over
word , en
word
toegeVolken,
dat
hem
als
Koning
Cnristf1len
word
to,egeals
Koning
der
Christenen
Volken, dat hem
fchaerenre-
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ISIACLa
KONING.
tslACL$ KONING.

fchreven, heeft
nog een
eenallerbyzonderst
allerbyzonderst Ryk
Rykofofrege-rege'e~
heeft hy
by noring, diergelyke
diergelyke hy
in
by over gene andere
andere Valken
Volken en
en Landen
Landen in
de geheele
geheele waereld
heeft, naemlyk
naemfyk over
over Israel5
ISl'aeIs Land
waereld heeft,
Land en
Volk, aengemerkt,
dit Volk,
aengemerkt, als
Volk. Over dit
als nazaten
nazaten van
van JA~
JACOB, en erfgenamen van P.t\LE5TINA,
a15 ChristeChriste~
PALESTINA, (want,
(want, als
nen befchouwt,
befchouwt, zo
zo ver
vcr zy
zy dat
dat zyn
zyn of
of worden,
worden, behooren
behooren
zy tot
zyn geestlyk
Ryk, en
gelyk met
met de
zy
tOt zyn
geestlyk Ryk,
en ftaen
ft,aen in bet
het zelve gelyk
de
Christenen uit
nit de Heidenen,)
Heidenen,)isis Jezus
]ezus nog,
nog,als
als de
de MESSImESSIAS, in een
cen allerbyzonderften
a11erbyzonderften zin
zin,, de
Koningvan
vanIsrael,
Israel en
As,
de Koning
en
P
alestina, of'
Konir.g der
der Wooden
jooden..
In
die bebe~
Palestine,
of de
4e Koning
In die
l
Zoon , op DAVIDA
trekking
moest by,
hy, als
al5 DAVIDS Zoon,
DAVID& thraon
trekking'moest
throon
zitten,
regeering van
vdn Vader
Vader DAVID
over Israel
Pazitten, en de regeering
DAViD over
Israel en Pa~
lestina eeuwig
voortzetten.. Dit
Dit was
was bet
het erfryk van
lestina
eeuwig voortzetten
van den
:MESSIAS, welks beftier
heftier hy
AIESSIAS,
by moest
moest handhaven, zander
zonder den
throon
dood to
te ontruimen
onuuimen..
Vit
throon door den dood
Uit kracht
hier van
neemt dit
dit Ryksbefiier
bier
van neemt
Ryksbeftiervan
van Koning
Koning Jezus oak
ook geen
geen
aenvang voor zyne-opftanding
zyne· opftanding uit
uit de
de dooden,
dooden , maer van
dien
eerne regeeringslien tyd <if
of aenvaerd
aenvaerd hy
by dat
dat Ryk;
Ryk ; ell
en zyne
zyne eerfte
daed is
is de
deverflooring
veri1:ooring van
van Jeruzalem
Jel'uzalem,, met
met de
de verwoesve1'\:Voesting -van
Joodfchen Staet,
Staet,ter
ter ffrafe
firaffe van
van weerbarftige
weerbarftige
ting'
van den
den Joodfchen
onderdanen;; nR
dar deze
deze en
en gene
gene zaken,
zaken,die
diezyn
zyngeestlylt
geestlyk
onderdanen
na dat
Ryk
eischte, voorafgegaen waren.
Ryk eischte,
waren .
Om
moet men
men den mrss
Omdit
dir duidelyker
duidelyker to
te verftaen,
verftaBn, moet
MESSlAS
AS
eerst als
als regeerende
over een
a.enmerken
regeerende over
een geboorzaein
gehoorzaem
aenmerken , .. eel's!
Volk, en
Volk,
en ten
ten tweede
tweedeals
alsregeerende
regeerende over
overweerharftf
weerha.rilige.
;e On~
Onderdanen•.
Hadde'n de Jooden,
JoodeO', op de
de aenkondiging
aenkond'iging van
derd'anen . ' H'adden
J~zu's,
als hunnen
Koning, na
na zyne
zyneopftanding
opfianding uit
uit d~
Jezus , als
hunnen Koning,
de
dooden,, hem voor hunnen' wettigen
wettigen Vorst
Vorst erkend
erkend ,~ Z3
dooden
zo
hadden zy,
zy" volgens
volg,ens de
de.Godfpraken,
Godrp~aken,to
.te verwachten
verwa.chten 2 dat
hun ,Gemeenebest
gevestlgdenenin'bloeienden
III hloelenden
welO:anage-~
ge,;.
bun
.'Gemeenebest gevestigd
w'elftarzd
bragt zou
Maer wel
weI verre
vette van
van daer,
daet, zy
zy ver=
ver';'
bragt
zou wQrden.
worden. Maer
fmaedden, zy
verwierpen -hem,
doen 't
't iiog
l)Og ()p
den
.y vervvierpen
hem, en doen
op den
tegenwo<'.)rdigeri 'dag
',(lag.. Dit
Ditdoer'
doet;Beth
Hem als
als Koning
Koning-hen
fuaf1.
tegenwoordigeTi
-hen ftrafM
fen over
'hunne= *ederfpannigheid
overhutine:
wederfpannigheid;; dat hy
OQk ultdrukkeuitdrukkeby ook
lyk voorfpeld
to zuUen
zullen doen.
doen . Hun
voorfpeld ~heefr,
Lheefr, in
in', dit
dit 'geval
'geval 1!e
h cil '•hing
nunne geboorzairie
gehaorzime onderwerping,
.en· by
hcil
hing .af
of van hunne
onderwerping, -en-by
hier van
van ftonden
fionden 'zy oingelukkig
ongelukkig to
te 'worden
'Worden..
weigering bier
Edoch, niet
niet voor
v60raltoos!
de
Edoch,
altoos! niet
niet onijerroepelyk!
onberroepelyk!Neen,
Neen, de
gunfiige toezeggmgeu
R.yk
op de
gunitige
toezeggingenvan
van't't
Rykvan
vanden
den Mesfias·;
Mesfas; op
o:efielde voorwaerd~
houden ftand.
frand.
geftelde
voorwaerde vangehoorzaamheid,
van gehoorzaamheid, houden
n 't
Yolk heeft
hoopen,s
En
't Joodfche
Joodfche Volk
heeft dus
d.us ontwyfelbaer
ontwyfelbaer to
te hoopen
op dedeherftelling
herfiellingvan
het verlooren
verlooren Vaderland,
Vaderland, en
den
op
van bet
en den
geOoopten ftaet
{bet van
Gemeenebest,ingevalle
ingevalle zy
zyboetDoetgefloopten
van hun
bun Gemeenebest,
tot hunnen vetworpen
varworpen MESSIAS
MESSIAS den
vaerdig wederkeeren
vaerdig
wederkeeren tot
K zZ
VOR.ST.
K
VOR$r
.

en

van:

IS%

1):1
Da

MISS1Ali
MESSIAS

Zulks
ziet niet
v~
Zulks ziet
niet op
op de ellkele
enkele bekeering
bekeering vats
deze- en
en gene
gene byzondere Jooden;
Jooden ; maer
deze
op de
de nationale
nationale ononmaer op
het getal
getal der
der bekeerde
bekeerde Jooden
JODden tot
tot de
de
derwerping;
derwerping ; wanneer
wanneer bet
grootte
Volk, genoegzaem
genoegzaemter
terbezettinge
bezettinge van
van PaPagrootte van
van een Volk,
lestina,
lestina, aengegroeid
adngegroeid zal
zal zyn.
zyn .
Wat
eindeIyk aengaet,
aen~aet, de
de wyze
wyzeen
en manier
manier van
van regeeren,
regeeren ,
Wat eindelyk
Joodfche Natie
Natie zich
zich bekeert,
bekeert, geeri
geen
dezeive
dezelve zal, indien
indien de Joodfche
.zichtbare aerdfche
aerdfche l'egeering
regeering zyn.
zyn . 't
.zichtbare
't Zou
Zou kunnen
kunnen wezen
wezen,,
dat
zich, bby
d~n aenvang,
aenvang,eens
eenszichtbaer
zichtbael' vervel',:"
dat dt1
de MESSIAS zlch,
y den
toonde;
dit zal dan
verfchytoonde ; maef
maer dit
dan flechts
flechts ene
ene voorhygaende
voorbygaende verfchydie geen
zal houden.
Hy zal
zal voorts,
voorts, in
in
ning zyn, die
Been frand
Hand zal
houden . Hy
de handhaving
handhaving van
van den
denChristelyken
Godsdienst,als
als een
een
Christelyken Godsdienst,
leeft, over
over
op
aerde onzichtbaer
onzichtbael' Koning,,
Koning., die
die in
in eeuwigheid
eeuwigheidleeft,
op aerde
de Joodfche Natie
Natie heerfchen,
heerfchen, niet
niet door aerdsch
aerdsch", geweld,
maer ., door de
de geheime
geheime wegen
wegen der
der Voorzienigheid
Voorzienigheid , gelyk
heeft,over
overbet
het
JezllS
deze heerfchappy
heerfchappyreeds
reetJs aengevangen
aengevallgenheeft,
Jezus deze
wederfpannige Joodendom,
Joodendom , waeromtrent
wedel'fpannige
wacl'omtnmt onze
onze SchryVf;r
Schryvgr
verd~r indezervoege
indezervoege uitdrukt
uitdrukt..
zich verder
",, JEsus
JESUS van
van Nazareth,
Nazareth, de
de waare
waare MESSIAS,
MESSIAS, Israels
Jsl'aeIs KoKoheeft ook
ook niet
niet anders,
anders, dus
dus lang,
lang, over
overbet
hetland
landen,
en,
ning, heeft
der' Jooden
J00den geheerscht,
geheerscht, dan
dan alleen
aIleen door de onmerkelyvolk der
yolk
onmerkelybe[chikkingen en
en geheime
geheimewegen
wcgender
dervan
v:tnachteren
achtereneerst
eerst
ke befchikkingen
GODS, waardoor
waardoor by
hy tot
tot
zigtbaarwordende voorzienigheid
voofzienigheid GODS,
zigtbaarwordende
omkeering van
omkt:ering
van bet
het •g
..gemeenebesrzyner
oproerige onderdaaonderdaaemeenebest'zyner oproerige
nen ,I en vervolgens
vervolgens' tot
tot heden
heden toe,
toe, ter
ter weeriilg
van deeze
deeze
weerihg van
nit zyne erianden,
erflanden, om,'er
om. 'er bun
hungefloopte
gefloopte gemeeneRebellen nit
Rebellen
gemeenebest;. "nlet
wederinin tote konnen
konnenherllellen,
herfielIen, wat pogingen
pogingen ze
best
Wet weder
ten tyae
tyde van den
oak, ten
den Keizer
Keizer HADRIAAN
gedaan hebben,
.ookn
HADRIAAN gedaan
V olf)eren gebruikt
gebruikt heeft,,
heeft" en nog
nog gebruikt
gcbruikt.,, die
Volkeren
die nog
nog kennis
van;...--,
nog den
den wil
wil tot
tot bet
het ge
geen
hebben,, waartoe zy
van
; ---• nog
-en hebben
nQchtans, .gebrnikt
te weeten,
weeren,oni
ominin deezen
dee::entote
nachtans,
gebruiktwol'd~n.,
word6, to
zyn'
w:erktuigen in
in de band
hand van
van den
den onzigtbaaren
onzigtbaal'en Koning
I\oning
zyn • werktuigen
JOoden,ter
ter'handhaaving
handhaavingenenuitvoering
uitvoeringvats
,:anzyne
zyI,leregderegeeder jooden,
riIlg~;ever
het land
land en
e~. yolk
v-oIk Israels.
IsraeIs.'• Wat
Watmiddelen
middelen nu
nudeering.yover bet
deeze 'zelfde
JESUS gebrUlken.
om eens~op~~.nen
-zelfde JESUS
gebruiken zoude
zoude I~ onn
eens'op eenen gansch
Israel te
dan
anderen .voet over
over Palestina
Palestma .en
-anderen
en Israel
to reg,eeren,
regeeren, om
om dan
weder
bouwento planten
te planten
herfrelIen, wat, dus
Jus
weder tote bouwen,
en,en:
to teherflellen,
lang nitgero~idt.,
uitgeroeidt,verbrooken
verbrooken en
en bedorven
bedorven werd,
werd, kan men
men
-nu,ltgtelyk
van zelve
zelve nagaal1.
nagaan . Te
·uu Jigt~lyk van
Te weesen,
wee~en,'den
:deuvleeschly:vlees.chly.k'el1 ,menschlyken
arm zoude
zoudebyhydaartbe
daat'toeniet
met gebruiken,
gebrUlken,
,kfnl
menschlyken arm
.Ill:~ar,
befcbikkingen der
d¢r eigezelfde
eigezelfde voorzicnigipaar,d~de geheime
geheime befchikkingen
voorzienib
beiel, die_
die w~Ieer
bet fsraelitifche
Israelitifche yolk
nit de
de Biabylonifche
Babylonifche
heici,
weleer bet
yolk nit
geVlJngen~s
ookweder
weder
wi~t.t.f;herllellen
her.fielkn in
in bet
h,et oude
oude Va
Vageyamgenis ook
wist--te
.derland;; by
hy zoude
z~.)lldeonzigtbaar
onzigtbaar en
en van
van nit
nit den hemel,
hemeI, en
en
derland
inlet
)liet op
op aarde
aarde zigtbaar,
zlgtbaar, (ten \'iare
mogel;yk enkel
ellkel door
een~
ware inogelyk
door eene
vo'()r~
voUrVORST.
VORST .
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o orbygaapde verrchynin~
verfchyning VQor
voor eenen
eenen korten
korten tyd,
tyd, en
..oorby~aa.p.de
en in
in
den beginne
tel,) onder
onder en
en over
over hen
hen als
d~n
begmne vann
vi'Ji, hun'
hun heri1
her!tel,)
als Koning
Isra*I 'en Paiestm.a
Palestina regeeren."
regeeren ."
nmg van Isr~el'en
Vraegt men·
men. bier
op eindelyk,
eindelyk - , of dit
daedlyk zah
gebeuhi{i op
dit d'iedlyk
zal gebeuVraegt
ren?
Zal de )oodfcbe Natie zich
Karen Koning
Koning
ten? Zal
zkh eens aen haren
ondervverpen,,,en
pen' ; "en ene
ene Christelyke
Christelyke nati~
natie worden?
worden? Dit
onderwerp~;
Dit is,
is,
zegt de Aut1.1eur',
Au'heur', ene vraeg,
zegt
vraeg, did
die ene
ene opzetlyke
opzetlyke trreedbreedvoexige beantwoording
zou- vorderen,
vorqeren, welke
welke thans
dUllS buiten
buiten
¥oerige
beantwoording zouiou loopen
Ioopen.'
eenterr 4ier
ijie.r
zyri oogmerk
zyn
oogmerk zou
. , lntusfchen
Intusfchen geeft
geeft by
by ech
e'u daer
daer in 'dit'
Gefchrift genoeg
te kennen,
kennen, dat
dat hy'ftaet
hy'th.et
en
'dit `Gefchrift
genoeg to
in
v.e'rWa.qtting van
ene algemene
algemene -Jodenbekering,
}odenbekering, en
in de veYVVaehting
van ene
dae,rmede
verknochteherftelling'
he'rftelling' 'dier
~dier Natie
Natfe'in
in Palestina,
Palestina,
daermede verknochte
onaer
re~eJ.ling Van
CHl'tISTUS, als
als' -kunnen'aller
hunnen ' aller-'
order de re&erring
van JESUS CH1tISTUS,
byzonderfen Vorst.
byZOl1der'f!:en
Wy hebben'bet
dienitig
wat onWy
hebb~ 'her
dienftiggeoordeeld
geoordeelddit
dit gevoelen wat
onderfeheiderUyk
E op to
qerf~heidenlyk .op
te geven
geven,, om
dat het
het < veelligt in
in 't verom dat
vervolg ,nog
nog wel
.eens'nader
naderininaemnerkillg
aenmerkiiigkan
kankomen.
komen . Godweleens'
God\folg
geleerden,
''van oordeel
, dat
zyn,
dat de denkbeelden
denklieelden vim
geleerden, die'
die''van
oordeel zyn
van
ene"nationme
grand hebene, nationalebekering
bekering der
der Jooden
Jooden gansch
gansch geen
Been grond
ben, zullen
zuU~ndit
dit Gefchrift
Gefchrift natuurlyk
natu,urlyk niet
niet gunitig
gunfHg''aenzien
aenzien :
ben,
totdit
dit denkbeeld
-denkbeeldoverhellen,
overhellen,'en
,en
muer zy
zyintegendeel
ihtegendeeldie
aie tot
maer
op de
de ene
ene of
of andere
andere wyze,
ene
van daer
'Van
daer ook
ook gereedlyk,
ereedlyk, op
wyze, ene
oude Vaderland
Vade.rland to
ie.gemoete
berftelling der
herfelling
derJooden
jooden in
in hun'
hum oude
gemoete
kunnellIIiet
niet wel
weInalaten
nalaten des
desAutheurs
Autheurs
vdbrfiellingeh
zien, kunnen
vdbrftellingeii
- Dan, hoe
met
enige opinerkzaemheid
'opinerkzaemheid na
na to
te gaen
gaen.. met enige
-men bier
hier omtrent ook moge
clemen, als
als men
oribevooroormen
moge denken,
men onbevoorooris,, om
ombet
het Stuk
Stukbuiten
buiten enige
enige partydigheid
patfydigheid to
te
genoeg is
deeld genoeg
van voordravoordraonderzoeken, zal
zal men
mendes
des Autheeurs
Auth.eurs --manier
onderzoeken,
manier van
gen
gen zo
zo regelmatig
rcgelmatig en
en oordeelkun
oord~e1kundig
- ig vinden,
vinden , dat menzich
men zich
het doorbladeren
doorbladerenvan
vanditditGefeltrift
Gefchriftniet
niet zal
zal beklagen
bekhtgen.. 'Er
'Er
bet
4yn zekerlyk
zekerlyk ter
ter wederzyde
wederzyde'z*arigheden
'zwarigheden;; en
en'- de verfchilverfchil.
zyn
betreffende her
uitteggill gen der
lende uitleggingen
der Godfpraken,
Godfpraken, betreffende
bet Ryk
Ryk
van den
den MESSIAS,
MESSIAS, hebben,
hebben, op
opden
dep enen
;enen en
en anderen'grondandertngrondzyde . In
ilag,, hare duistere
duistere zyde.
In hoe
hoe verre
velTe een
herbaeld
Ilag
een l1ader
naderherhaeld
onderzoek
, - om
dienen,·
om bet
het Stuk
Stuk zelve
zelve op
op to
te
<mderzoek zal
zal kunnen
kunnendienen
he1deren, is
is niet
niet te
dan 'er
'er fteekt
helderen,
to ramen;
ramen ; dan
fteekt gene
gene zwarigheid
zwarigheid
in de verdere
verdere navorfching
navorfching.. „
"Het
gevoelen mag,"
gelyk
Het gevoelen
mag," gelyk
Hoogleeraer Michaelis
Michaelis, die een
een foortgelyk
fooftgelyk gevoelen
gevoelen bebede Hoogleeraer
gunfiigt, zegt,
zegt, „
" eenigzins
eenigzins vreemd
voert
gunitigt,
vreemd voorkomen;
voorkomen ; het
bet voert
;, nochtans,
no<;htans, in
in de overige
overige Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid, generhande
generhande
;,
de GodlZeleerdheid
Godgeleerdheid ,
" dwaling,
dwaling, zelfs
zelfs geen nieuwigheid
nieuwigheid in
in.. de
;, tog
tog heeft
heeft 'er
'er niets
te £l:ellen,
Kinderen Is;,
niets mede
mede to
ftellen, waer
waer de Kinderen
" raels
raels nog
eens zullen
Menzie
zie zyn
„
nog eens,
zullenkomen
komen te
to woonen."
woonen ." Men
Kort begrip
begrip der
der Christelyke
Chriitelyke Geloofsleere
Geloofsleere.. C.
Vill.. §S 108
lOS..
Kort
C . VIII
A
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HE
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H E Sa Z

Gefclti'cdenisjen
Schriften der
d~r Apostelen
Apostelendes
des. Heeren
Heerenininde'
de'
Gefchiedenisfen en Schriften
ee'rfle
Dolor j1.. J.
eerfievoortpJanting
voortplantingvart,
van,het
hetEuangelittm.
Euangelium. Door
j . HESZ.
HESZ .
Bedienaar des
des Godtyken
'te Zurich
Zurich.. 'Uit
het
Godlyken Woords
Woords
'te
Uit het
.,
Hoogduitsc~
vertaald.. Eerjk
t'Weed~'- Stuk.
Hoogduitsc4 vertaald
Eerfe Deets
Deels,;: tweede
Stuk . Te
groot oCtavo
o tavo ,~ 424
Haarlemb by
424 `bladz
bladz••.
Haarlem
y JJ.. Bosch.
Bosch . In {{root
l

.1e

vereenkomfrig met
het Plan,
de Eerwaerde
Eerwaetde .Hesz
met het
Plan, dat de
O
0. vereenkomftig
·zich,
't vervaerdigen
~voorgeJ1e1~
vervaerdigen Yah
van dit
ditWetk"
Werk, ;voorgefleld
z ich, in 't
HHesz

heeft, . waervan
onlangs gewag
gemaekt hehben (*)
heeft,'
waervan wy
wy onlangs
gewag gemaekt,hehben
(*),~
dit Stuk
Stuk zyne
zyne aengevangen'
~ervolgt hy
hy.. in
aengevangen' gefehiedkundige
gef,eIuedkundige
vervolgt
in dit
OlJtvouwingvanvan
ApostoIifcbe
verrichtingel~ter,
ter, verbreiverhteiontvouwing
de de
Apostolifche
verrichtingeii,
de Euangelieleer,
EuangeIieleer, zo
Z0 door hunne
hunn~ pTpd
pr.~~ing
'als
dinge van
van de
ing, ,a1
door·
hunne brieven.
brieven. ,Hetbegmt
de eerlle
eer.fre '.reize
door hunne
. Het begirt met
met de
.reize van
van
benevens 'Barnabas,
,Barnabas, door
Gijdiy"ke'
toephlg;
Paulus, benevens
door ene
ene Gddl
-yk: roepii
g t,
gefchikt am
om bet Euangelie
in de Heidenfc)O
gefchikt
Euallgelie in
HeidenfcjJ~ Waereld
Waereld to
te
verkondigen,
den Joaden,
jooden, maer
verkondigen, ten
ten einde
einde niet
niet alleen
aIleen den
maer ook
oak
den Heidenen
bekend 'te
maken ; en
Heidenen,.,- de Euangelieleer
Euangelieleer bekend
't e ma.ken;
en 't
't
Ioopt af
naar Jeru~alem,
Jeruzalem, voor
lpopt
af met
met's',s Apostels
Apostelslaetfle
laetfre reize
reize naar
voor
Hesz brengt ons
zyne gevangenis
gevangems te
De Eerwaerde
Eerwaerde Hesz
zyne
toRome.
Rome . De
dus
Lucas ,
dus bier
hier onder
onder't't oog,
oog,'t't geen
geell de
de Historiefchryver
Historiefchryver Lucas,
wegens
Kerke, aengetekend
wegens dedelotgevallen
lotgevallen der
der Christlyke
Christlyke Kerke,
aengetekend
Hand . XlII-XX:
XIII-XX : met
h'eeft,, Hand.
met mvlechting
invlechting der
d,er'- Brieven
Brieven
h'eeft
door
de Geineente
Gemeente tote
door Apostel
ApostelPaulus
Paulusinin dat
dat tydsverloop
tydsverloop aein
aei1 de
Thes.falonika,
te Korinthe, to
te Rome
RomeenenininGalatie,
Gahtie,mitsmitsThesfalonika, to
gaders.
Enebeknopte
beknopte opopgaders, een
eenaen
aenTimot4eus
TImotheus,,ge[chreven.
gefchreven . Ene
llrieven,, met
met nevensgaende
nevensgaende bebevan den
den inhoud
inhoud dezer
dezer Brieven
gave van
denl\ingen
over's
fchryffiyl? en
denI
ingen over
's Apostels fchryfftyl,
en de
de omfiandigheomilandigheden, inin welken
welkenbyhyfchreef,
fchreef,flrekt
firekt daedlyk
daedlykter
ter ophelderinge
ophelrleringe
den,
van derzelver
derzelver beloop
beloop;; en's.
van gefchiedkungefchiedkunvan
en 's,Mans
Mans wyze
wyze van
dige voordragt, met
met byvoeging
byvoeging zyner
~yner bedenkingen
bedenkin'gellover
overbet
het
voorgevallene,
ons verfchelden
verfcheiden byzonderheden
byzonderheden in
voorgevallene, flelt
fielt ons
in derderjuiste daglicht
daglicht.. Zie
Ziebier,
hier, ter
ter proeve,
proeve, op,
op hoed
hoedanig
zelver juiste
wig
Corinthe, ononzyn Eerwaerde
Eerwaerdebet
hetgebeurde
gebeurdetote Corinthe,
ene manier zyn
GaUio?, voordraegt,
voordraegt, door
door Lucas
Lucasge-geder den
den Stadhouder
Stadhouder Gallio
boe~( H
and.. XXVIII.
book
Hand
VIII . I". - 17.
" De
De yver
yverder
derJooden,
Jooden,tegen
tegendedeprediking
prediking van
van Paulus
Paulus
„
te Corinthe,
Corinthe, door
door verfcheiden
verfcheiden omfhmdighedell,
freedshe..
to
omftandigheden, Heeds
he,
viger geworden,
geworden, borst
borst eindelyk,
eindelyk, zegt
zegt onze Autheur,
onviger
Autheur, onder de
(le regeering
regeering van
van Gallio,
Galtio, Landvoogd
Landvoogd van
van Achajen
Achajen,,
met zulk,
~ulk eene
uit, dat
dat den
den Apostel,
AposteL, en
en zynen
zynengege..
met
eene woede
woede uit,
hee...
hee
('I!) Zie
Deel J ble
bl, 173
173..
(*)
Zie Alg.
41g. Letteroif.
LetteroPf. I.1. Deel,
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fleelen aanhang~
ondergang fcheen
H.:he.en gedreigd
gedreigd·, to
10 worden,
worden,
hreelen
aanhang, de
de ondergaog
flywerdt
werdtdoor
doordede·Korinthifche,Jooden
Korinthifch~J?oden. voor
voor den'1echtbank
deu'Rechtbanl<
Hy
„ dltt
Gallio gefleep~,
gene.ep~, en men
menbefchufdigde
betehuldlgdehero,,,
hem.""
d~t hy
van Gallio
van
by
eenen Godsdienst
Godsclienst predikte,-wolmaak
predikte ,'-YQhnaakt.t gekantt~g~lJ
gekant .,tegerl clien;
lien ;
•~, eenen
welken ahunne
'hunne 'Wet
Wet eischte,"
eischteo":"........,...
,hoopten,
•~, welken
•- -_- De
De JQoclen
Jooden,hoopten,
,dat de
hen niet
niet flechts
fiechts by
.dat
de Landvoogd
Landvoo tl hen
by hqnne.,.n
hunnen Godsdicnst
Godsdienst
(waal:toebyh.y.zekerlyk
zekerlyk verprcht
verpIicht;
'ook:
zoude handhaaven,
handhaaven ,.(waartoe
zoude
.,,en
en'ook
genoeg
genegen was,)
was,)maar
maarookook
eliteleere,
leere, die
die het
het ,,onge.'
genoeg genegen
elke
onge
hUll to
,te mi~haagen,
rni$haage.n, en,
en'}door
dooriemand
iernallduit
nit bun
hun
hlk hadt,
van bun
hik
hadt, van
baan
'gebracht,
onaerhen
henof of
overigeInIn..
middenopopdedebaan
midden
gebracht,
onder,
dedeoverige
wooneren
woonerender
derStad
Sta61verfpreid
verfpreid werdt,
wer.dt '} .tetfloiid,ondgrdruklten
.tedlon.d ,oncierdruld~en;;
het welk
welkgewislyk
gewislyk
niettot'
tor'zyn
zynainpt,
amp!. beho9rd~
M--bet
niet
behoorde,...
Dan,behalven
behalvendit
dit was
de man
m:\l1 met
niet;t om
om zich
,zidt
Dan,
was Gallio
Gallio (a)
(a) de
eenel1,aanklaager
aaRklaager, zoo
zoo gernaklyk
gema..klyk
door·
yver van
vaneenen,
door, den
den woesten
woesten yver
te laaten
en tegen
tegen eenen
eehen befchuldigderl
befchuldigdeq innaeliQ~l:!ol
to
laaten vervoeren
vervoeren ,, en
innee»¢n,
Bywas,
was,volgens
volgensbethetgetuigenis
getuigenisvan
vanzytien
zyilen Broeder,
Broeder'} Sene
Sene...
Hy
ea
de' zachtmoedig[le
zacbtrnoedigfie man:
en even:
even
van de
de ,waereld;waereld ; en
eye (b),
(b), de
man : van
df.arom
was
iedereeneenberiiind
bemiIid.. ByByzulk
znlkexile
(:l,me geagrtgea",rt4arom was
by hy
by by
ieder
konde by
hy niet
niet genegen zyn,
omaan
aan znlk
zuJk eene
eepe woeste
beid konde
zyn, om
leenetr ;;;te
meer,
00r...-tetole~ll~fl
~;te meet,
en onbeweezen
onbeweezenbefchuldiginge
befchuldiginge bet
het oor
en
-<lewyl
de Roomfche ·Bewindhebber.en
hniten dish
dien niet
ni~t veel
dewyl de
•B ewindhebberen buiten
.lust
am,zich
zichmet
metoneenigheden
oneenighedentotebemaleijen,
bem(jdj~n,.die
dit:
just hudden,
hadden, om
hethgndmeer den
van een
een byzonder
byzonderVolk,,
Volk,.dan.
sneer
den Godsdienst
Godsdienst van
.dan.het-l1~l1d·
h~aven van
van'Burgerlyk
Burgerlykrecht,
Iecht,ofofthet
lrcvcil~~e.n,tl~~:.Qpenba~
haaven
bet lbeveiliged,*-rs_Qpenbaar
iit .EIIltlt4 s egn
Fe
ruste, betroffen
be1Jr6ffeu;; ---waarva.n
wyzelfs
zelts iu,.£il.attH
re ruste,
waarvan wy
ear
voorbeeld
gezien,:hebben.
voorbeeld gezien,?hebben.
"Zooras
ras dan
dt.n de
de Jooden
en
„Zoo
Jooden hunnddachte
hunne - klachte gedaan
gedaan hadden,
hadden, en
Paulus gereed frondt'}
zich ..ter:vcrantwoor.den,
Paulus
flondt, om
om zich
. .terwerantwoorden, W\.}fdt
y rdt
hy
door Gallio gefluit. "By
aldien uwe
uwebefchuldiging
befchuldiging''',
by door
„ By aldien
dus fprak
fprak hy
'de ]ooden
van dien
dien aart
aari was,
dat zy
zy
by ,de
Jooden aan, ,.;.
,,. van
was, dat
;ander
";, deezenManne
deezen Manneeerie
eeneburgerlyke
burgerlyke misdaad,
misda.'ld,bet
het een
een of
oLander
ik uwe
uwe klachte
klachte
"• fuafwaardig
te last
last lag,
flrafwaardig bedryf,
bedryf, to
lag, zoude
zoude ik
~,
zyne verantwoording,
verantwoo'rding, gelyk
gelyk bet
het billyk
billyk was
aanhbo~
• en zyne
was,'} aanhoo„ ren. Dan
"ren.
dewylbethetverfchil
verfchil cene
eene nieuwe
nienwe leere,
leere, de
de bebe.
Dan dewyl
naaming van
(j) , ~ eene zaak .;.betr.eft
"g; naaming
yan zekerenperfoon
zekeren perfoon.(.(c),---eene
;,betreft,,
,.,
Wetten en
en uwen
uwenGodsdienst
Godsdienstaangaat,
aangaat, -.---~--..., - r, die
die uwe
uwe Wetten
"• moet
rooet gy
gy zelven
zelven weeten, wat
·zy,~ Ik,
wat . daar
daar inin tetodoen
doen-zy,
„
als
" als
4,
Annteus Novatus,
J\Tovatfts, door
door Junius
Galli{), die
• (a)
(a) Marr;us
Marcus 4nnuus
Junius Gallio,
die hem
hem
als
alszynen
zynen Zoon
Zoon hade
hadt nangenomen,
aangenomen, G4ll~o
genaamd."
Gallio g12naamd."
" (b)
Prrefat. ad
Dio Casrsus
Cas{ius pryst
pryst hem
insge.
(b) Praefat.
ad Nat.
Nat . Qurest.
hem insge.
Quamst. 4.
4 . Dio

yks:'
yks ;
(c) Of
Of JezlilS
Jezws de Mesfias zy."
zy ."
"• (c)
K4
K 4
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'",, als Rechter,
Rechter, wil
wilmet
metzaaken
zaaken
dien
~rt
nietstote doert
doen
vanvan
dien
aart
niets
Hy vergde
vergdeden
denApostel
Apostelnieveens,
niet,eens, zieh
zieh
"„ hebben
hebben."
." - - Hy
te verdedigen,
tegen de
de voorgeftelde
voorgefielde befchuldiging voor
tegen
voor hem
hem to
maar
klachtevan
maar verleende
verleende hem
hem en
en zyner
zyner legre,
leyre, door
door deeze klachte
van
de hand
wyzen,ten
tenrhinlen
Ihinfien zoo
zooveel
veel befcherminge,
befchenninge,dat
dat
hand to
te wyzen,
de Jooden
]ooden hem,
h.em, hoe gaarne
gaarne zy
zY'~ook
ook gewild
gewild hadden,
hadden, niet
niet
konden
Kokonden beletten,
beletten, dezefve
dezelve verder,
verdeI', gelyk
gelyk to
te vooren, to
te Korinthe uit to
te breiden.
breiden .
"„ Gallio
dit geval
Gallio deedt in dit
geval niets
nietsanders,
anders, dan
dan het
het geen
geen de
aIle vreemde
vreemde
fiaatsregel,
omalle
ftaatsregel,bybydedeRomeinen
Romeinen aangenomen,
aangenomen, om
Godsdienfien'toe
te laaten,
Dien'regel
'regel van
van ftaat
fiaat
Godsdienften
-toe to
laaten, vorderde.
vorderde . Dien
volgdeti
de Romeinen
Romeinen met
totalle
aIle overwonnenoverwonnenvolgden de
metbetrekking
betrekkingtot
Volken,, die
die zy, wel
weI verre
verre van
Volken
van hun
hun den Romeinfchen.
Romeinfch.en. AfAfgodendiel1st op
op to
te dringen
dringen,, by
by hunnen
hunneneigen
eigen Godsdienst
Godsdienst bebegodendienst
en dus
dus dedevryheid
vryheid van
van het
het geweeten
geweeten hunner
hunner
fchermden, en
(a), ongefchonden
ongefchonden
OHderdaanen,
in dien
dien tyd
tyd ten
ten minften
minfien (a),
Onderdaanen, in
En dewyl
dewyIde deJooden
]ooden
grootevoorrechten
voorrechtenenenvryhe,vryh~
lieten.. En
groote
lieten
in het
het Roomfche
Roomfche Ryk
Rykhadden,
hadden, was
washet
het,te
den in
, te mindel'
minder h~t
hqt
oogmerk
del' Romeinen
hun verhinderingen in
oogmerk der
Romeinen , hun
in hunnen
hunnen GodsGodsook zich
zich in
in ,'verd'eeldhedendienst
dienst toe
toe te
to -brengerr,
brengeit, of
of ook
verdeeldheden . tte
o
mengen,die
die 'er
'er,, over zaaken , den
den Godsdienst
Godsdienst betreffende,
mengen,
betrefende,
ond1:aan mochten
mochten.. En Gallia
Gallio
tusfchen Jooden
Jooden ontftaan
tusfchen
Jooden en Jooden
konde Paulus,
jJ aulus, en zyne aanhangers,
aanhangers, de
de Christenen,
Christerren, nog
nog
voor
niets anders,
aanzien, die
die van
voor nietg
anders, dan
dan voor
voor Jooden,
Jooden, aanzien,
van hunhunne landslieden
eenigzins in
in het
het fiuk
ftuk van
van Godsdienst
landslieden eenigzins
Godsdienst ververdoor hen
hengehaat
gehaatenenirervolgd
vervoIgd werden.
fchilden"
fchilden_,enen daarom
daarom door
werden .
WaItt
Christenenwerden
diestyds nag
nog met
niet voor
voor eene
eene
Want dedeChristenen
werden diestyds
byzondere foort
foort van
van:;menfchen
maar·•, als
als eelle
hyzondere
menfchen gehouden,
gehouden, maar
eene
Sette of party
Setae
party onder
onder deJooden
de Jooden aallgemerkt.
aangemerkt .
"Om
deezeredenen
redenenmoest
moestenenwilde
wilde de
de Landtroogd
Landvoogd hen
hen en
en
„
Om deeze
hun hoofd
hoof~by
bydezelfde
dezelfde rechten
rechten',-,- als
hun
als de
de overige
overigeJooden,
Jooden, befchermen,
en niet
niet toelaaten
toelaaten,, dat eenig
eenig Jood.,
fchermen , en
Jood, door zylle
zyne
om zaaken,
zaaken,die
die den
den Godsdienst
GodsdienstbetrofbetrofGeloofsgenooten, om
zyne
fen, werdt
werat aangeklaagd
aangeklaagd.. Waarom
Waaromzou
zou een
een Paulus
Paulus en zylle
aanhangeren
recht hebben,
hebben, het
aan anhet welk
welkaan
anaanhangeren niet
niet het
het zelfde
zelfde Techt
werdt, om
omnaamlyk
naamlykden
den Godsdienst,
Godsdienst,
derej')oden gegeeven
gegeeven werdt,
dereJooden
hunne bealso zy
te leeraaren,
zoo
zoo alszy dien
dien begreepen,
begreepen , to
leeraaren , en voor hunne
te zoeken?
Immers ftondt
fl:ondt
grippen Vrienden
Vrienden en Aanhangeren
Aanhangeren to
zoeken ? Immers
vry,, Profelyten
ProJelyten to
te maaken!
het ook den
den Joaden
bet
Jooden vry
maaken !
was; volgens de Ro" Nieuwe
Nieuwe Godheden
Godhedeninintote voeren
voeren,, was,'
„
Ro; dan hierover
konde men
men
Wetten,niet
niet veroorlofd
~roorlofd;
hierover konde
meinfche Wetten,
meinfche
imirn" (a)
Want naderhand
naderband handelde
handelde men
menminder
minderredelyk
rede1ylt met
met de
de
(a) (a) Want
Christenen."
Christenen
."
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imiVers
imIl}.ers de Apostelen
Apostelen niet
niet befchuldigen
befchuldigen;; zy
zy predikten
prediktenalleeii
alleeil
dienst in
den God
van I~raet
God van
Igaa,'J wiens dienst
in het
bet Roomfche
Roomfche Ryl\
-Rylc
frondt,, hoewel
met meer
rueer geest
gee:st federt lange reeds vry
vry ftondt
hoewel met
en~druk
·dan zulks
zulks in
in de Sy_paggge
Synagoze
waameid
waarheid - - en
nadruk dan
zy, wel
weI isis ws
wur
gefchiedde.. Door
,Doordeeze
deezeleere,
leere, wierpen zy,
gefchiedde
.ar ,~
den
mar edit
den Afgodendienst van langzaamerhand om
omverre
\Terre;; maar~it
hnmers,hoewel
hoewelniet
nietmetmet
denzelfdenuitflag,
uitl1ag,dedeleer
leer
deedt immers,
denzelfden
·fleclat$'
del'
Synagoge insgelyks.,
insgelyks., die
overal,, niet fieclam
der Synagoge
die nochtans
nochtans overal
toegelaaten, maar
maar zelfs
zelfs befchermd
befchermd.-werdt
\Verdt•.
DeAp~toleii
toegelaaten,
. De
AposteleA
befchimpten en
en hoonden
boondenden
denvastgeftelden
vastgefteldenGodsdienst'niet,
Godsdienst l1iet~
befchimpten
het geen zy
()of(fll'et noodig hadden
hadden:: aIle'
dien
bet
zy ook-filet
allede
de afbreuk,
afbreuk, then
zy denzelvendeeden,
dat zy
zy 'de
z-y
denzelven 'deeden, was,
was, dat
- de waare
waire Leere
Leere uituit
- - En
Endit
dit ftreedt
ilreedt niet
breidden.. breidden
niettegen
tegen de
de W-etten~
Wetten .
Gtlllio deedt
deedt derhalven
derha1verr bet
het geen
geen de
de voorzichtigheid
voorzichtigheid en
en de
de
Gallio
Wetten
'van
hem
eischtten,
hy
weigerde
de
befchuldivan
hem
eischtten
,
toen
by
weigerde
de
befchuldi
Wetten
..Toote neemen,
en de
de geheele
geheele zaak
zaak weder
wedel' aan
aan de
de Jooging aan to
neemen , en
den verzondt
Ver~ondt,
dat is,
is, aan
recbtbauk Nan
:nUB..eigen
aan den
den recbtbank
van hun
eigea
den
, dat
tel'beflisfinge
beflisfinge overliet
overliet.. Paulus
Paultts en de zyfien
zyrien waren
VoJkter
Volk
waren
dat, op
op hoedanig
h.oed~ig
-daardoor altoos
altoos in
in zoo
verre geholpen, dat,
daardoor
zoo verre
Gene
zaak
Eene wyze
wyze dedeSynagoge
Synagcigeook
ookover
overhunne
hunne
zaa}{mocht,
mochtoor'
001'''
-deelen,
liun leeven
leeven evenwel
evenwel nooit
nooit in ;gev;aat
deelen, bun
geyaar konde
konde komen:
komen :
de Stad
Stad zoo
zoo
niet alleen,
alIeen, dewyl
in de
niet
dewyl des
des Apostels
Apostels aanhang
aanhang in
was, dat
dat dezelve
dezelve hem
hemgenoeg
genoegtegen
tegenallerlei
allerlei geweld
geweld
groot was,
ook,dewyl
dewyl
zichbethet
rechtder
derSySy...
kon befchermen,
befchermen, maar
maarook,
kon
zich
recht
ll'3.goge
niet over
overl~even
en dood
daoduitftrekte
uitftrekte..
nagoge niet
-leeven en
aan 1mn..
hun.
Joodenbegreepen
begreepenook
ookfpoedig
fpoedig dat
dat zy
zy Paulus aan
"„De
DeJooden
nen haat
haat niet
niet zoude kunnen
kunnen opofferen
opofferen.. Om
Omzich
zich dan
dan over
over
nen
dien mislukten aanflag
gramthen
aanflagtetowrecken,
wreeken, vierden
vierden zy
zy hunne
hunne gramteigen. Sosthenes, den
den Overften
Ov'erften der Synagoge,
eefchap bot
bot tegen-Sosthenes,
Synagoge, eePaulus.. Hem
Hemmishandelden
mishandelden
nen der
del' beste aanhangeren
van Paulus
nen
aanhangeren van
en
zy,,zelfs
-zelfsvoor
voorden
denRechtbank
Reehtbank van
van Gallio
Gallio.. Dan
en floegen
floegen zy
ZYll befluit
be11uit reeds
amzich
zich met
met then
dien
deeze hadt zya
reeds genomen
genomen,, om
te bemocijen
bemoeijen.. Liever
Liever liet
liet hy
een
twist geheel
geheel niet
niet to
twist
by zulk een
woedenduitwerkfel
uitwerkfel van Joodfche pal'tyzucht,
woedend
partyzucht, die
die voor
voor hem
hem
was,ongeftraft,
ongeftraft, dan
dan dat
dat by
hy zich
zich met
juist niet
juist
niet ongewooll
ongewoon was,
met
zoude,die,
die,volgens
volgenshaaren
haarenaart,
aart, in
in,
eene zaak
zaak bemoeijen
bemoeijen zoude,
het geheel niet
bet
niet tot
totzyn
zyn rechtbank
rechtbank fcheen
feheen te
to behooren.
behooren .
ten eenernaale
e6nemaale vry
"„ Paulu
Paulus..t geraakte tep
vry.. Sosthenes
Sosthenes bracht 'er
het leeven
lceven ook
ook af
af:: de flagen
11agen,, die
die hy
by ontvangen
ontvangen hadt,
hadt, wawaren eene beufeling,
vergelykinge van
van het
bet geen
geen de Jooden
Jooden
beufeling, in vergeIykinge
tegen
hem, en
nieuwe SeEle,
en Paulus,
Paulus, en
en de
de geheele
geheele nieuw~
Sefte, gelyk
tegen hem,
zy ze
ze gewoon
gewoon waren
waren to
te lioemen,
by den Landvoogd
hoopnoemen, by
Landvoogd hoop~en te
ten
to bewerken."
bewerken."
ri 5
5
K
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DRIEBERGEN:
DIUEBERGEN:

Verhandeling
door wylen
w:y le1l
T7erhandeling (YJ!er
overGods
Gods Voorfchikking
Poorfchikking en Genade,
Genade, door
den Hoogeerw.
Boogeerw . en
en Hoogget.
Hooggel . Heer
Heer JJ.. DRIE:BERGEN,
DR1EBERGEN, Hoogl-.
Hoogl;
Godgel. onder de
der
de Remo~aftranten
Remoh71ranten.. (lit
Uit het
der H.
H . Godget.
hetLatyn
Latyn
Gll 17l:l
1781I •. Behah!en
yertaald.. le
Ie 4mfterdam
Arnfterdam by
by JJ.. 1)611
bet
vertaald
Behalven het
Foorwerk en
Voorwerk
en het
het Register 48o
480 bladz
bladz..
dit Stuk
Stuk behandelt
behandelt dedefloogleeraer
,lIoogleeraer Driebergen
Drfebergen de ge,,
ge,.
n dit
Ifuanten
wigtige Godgeleerde
Godgeleerde verfchillen,
verfchillen, die
die eertyds
certyds dl?
de RemonRemonItranten en
en Contrareinonftrantenverdeeld
verdeeld,hebben,
hebben, en
en nog
nog
Contrareinonfiran~en

verdedd
ZynHoogeerwaerde
Hoogeerwaerdevangt
vangt aen
aen met
met zyne
zyne
verdeeld houden.
houden . Zyn
gevoelen der
tegen bet
het gevoelen
dt:r :Bovenen o'nbedenkingen,
bedenkingen, over'::en
.en tegen
over,13oven-enOndervaldryveren·
handelt verder
algemeenheid de'
cleJ,"
dervaldryveren • handelt
verder over
over de algemeenheid
,Verlosfinge
Christus;; en
na een
cen bebeVerlosfinge in 'Jjezus
ezus -Christus
en beantwoordt,
beantwoordt, na
ge-knopt
voorfiel van
den oorfprong'
oor[prong' en
en voortgang
voortgangvan
van't't geknopt voorftel
van den
voelen
eener byzoll.d.ere
byzondere Verl?sfinge,
Verlosfinge,dedebewyze;n,
bewyzen, welken
welkeu,~
¥Oel~ll eener
20 uit
U1t 'de
H. Schrift,
Schnft, als Ult
ter flavinge
itavmge van
d~
2o
de Ii.
uit de
de Rede,
Rede, ter
van de
Leer der
,der byzondere
byzondereVerlosfinge,
Verlosfinge, tote berde'gebragt
berde'gebragt worden.
Leer
warden .
Hiar aen hecht
.zyI1e overweeging
van
Hiar
hecht hy
by wyders
wyders .zyile
overweeging der Leere
Leere van
Godsvolflrekt
volf1:rekt Befluit,
Befluit, als
als 'onbefiaenbaer
zede,.
Gods
'onbeftaenbaer met
met Gods
Gods zede
7
vervolgen~ tot
tot her
het
dit leidt
leidt hem
lyke Volmaektheden;
Volmaektheden ; en dit
hem vervolgens
nagaen van
van den
denzinzinder
derSchriftuurplaetgen,
Schrift.uurplaet~en,.die
die van
van de
de
Voorfchikking , Verkiezing
bet ''''elbehagen
Welbehagen Gods
Godsfpreken
fpreken ;
Vedciezing en het
vanbet
het bedoelde
bedoeldederzulken,
derzulken,die
dievoor
voordedevolvolmi'dsgaders
midsgaders van
flrekte
zich .dan
flrekteVerwerping
Venverping bygebragt
bygebragt worden;
worden ; waer
waer mede
mede zich
ook
olltvouwingvan
vandenden zin
zin van
van 't
't negende
ook v,erknocht
verknocht zyne
zyne ontvouwing
negende
Hoofdfluk
aen de
de Romeinen.
Romeinen . Vervolgens
Hoofdfiuk des
des Briefs
Briefs aen
Vervolgens hanhandelt hy
by over
tottotzaligheid
over de
de Roeping
Roepingder
dermenfchen
menfchen
zaligheid;; de
delt
werkingder
Genadein
in de
de Bekeering
Bekeering
wyze van
van de
de werking
-der Godlyke
Godlyke Genade
wyze
den mensch
mensch;; als
als mede
medeover
overdedeuiterlyke
uitcrly){etniddels
middels der
der
van den
Gpdedebehandeling
behandeling
Bekeelinge, en's
Bekeeringe,
en 's menfchen
menfchen Gnmagt.
Onmagt . Op
van dit
dit onderwerp
onderwerpgaet
gaetbyhynatuurlyk
natuurlykover,\
over,\ ter
ter beantwoorvan
beantwoord~
waermedemen
menbet
hetgevoelen
gevoelenvan
van de
dinge van
van de
de bewyzen,
bewyzen, waermede
onweerfiaellbare werking
gewoonisistote Haven
flaven..
onweerflaeiabare
werking der
der Genade
Genade gewoon
En
tot het
betontvouwen
ontvouwen van de
En dit
dit brengt
brengt hem
hemlaetstlyk
laetstlyk tot
de VerVergefterkt door
liesbaerheid del'
liesbaerheid
der Genade,
Genade, geflerkt
door de voorbeelden vall
van
zulken,
zyn, mitsgaders
door de Vermaninzplken, die gevallen
gevallen z'y~,
mitsgaders do?r
Vermanin:en Bedrelgmgen
Bedreigin en den
den Geloovlgen
Geloovigen gcdaen
gen,
gcdaen ; met
gen , Beloften en
met
eene daerbykomende
eene
daerbykomel1deoplosfing
oplosfingder
derSchriftuurplaetzen
Schriftuurplaetzen,, welken voor
voor de Volflrekte
Volftrekte Volhardinge
Volhardinge aengeliaeld
aengehaeld cvorwor.
den.
den
Dus behelst
behelst dit
dit Gefchrift
Gefchrift ene
ene volledige
volledige behandeling
behandeling van
van
Dus
betwiste vyf Attykelen, die
die menigwerf
menigwerf met
met zeer
zeer veel
veel
de betwiste
Welke
Zyll..
'Velke party
party
vuurs van wederzyde
wederzyde verdeedigd
verdeedigd zyn
men
men
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.men
ook in
in dezen
dezen twist
twist. moge
moge kiezen,
ki,ezen, men
menzal
zal niet
niet wet
in en ook
wedt
kunnen nalaten,
Hooogleeraer Driebergen
kunnen
ll~laten, den
den arbeid
,arbeld van d~ll
DriebeTf,en
den Hopgleeraer
to
houden voor
van een
een doorkneed
doorkneed Verttand , by'.itffek
te houden
voor dien,
dien, van
by·.JJitilek
geoefend in
in de
de Godgeleerde
Gorlgeleer1:leStrydkhool,
Stl'ydichool,
tev~nsrnaerkU,1¢t&geoefend
en en
tevensi
waerdig
waerdig van
van wege
wege zyne
,zwnt:befcheidetteid,
befcheidenheid, omtrent
omtrent party
party,.:~
.,
vied- hier!
Een= :Remonftrant vindpier ?de~eetL
Een:-.Remonfirant
weL
vool'zien W'3pendes- tea_
weLvoorzien
Wzpenhuis ;' en
ant leert',er
dies,was
huis;'
en eenrContraremoutl
. een rContr:aremonfilant
leel't de
~~rfterkte
de fierkte
dieo.i Mfa-penen
kennen ; terivyl
I'enen uit
nit kennen;
teriwyl de
de onpanydigeonderzoekl$'naer
oripartydige-onderzoeker'naex
waerheid,
door, de manier
waerheid., lloor:
manier van
van voorllellen,
voorftellen, genoopt
genoopt lfr.oro.;
word};,
om over
over'• bet
het gewigt
gewigtder
verfchil!en: te.
,e. oordeelen
om
der verfchW-en
aordeelen ,,~1le5
alles ~I;
to
toetfen
enna
na te
teo.gaen,
hoe
toetfen a:en
adn den
den inlilouGderB8be1bladen.,
inhouo-der B,ybelbladen, en
gaen,hoc
ver de
,Verkondigers der ... Euangelieleere,
Euangelieleert, aengaeoo¢
e~rfie .Verkon!!igers
de eerfte
aengaenft
deze Stukken,
.fpreken .
niet befisfende
befiisfende Jpreken.
deze
Stukken,alalofofniet

Leerrede over
op. den
Le-grrede
over Pf.
Pf. V.
den algememen.
algemeenen . Dank.
V . 13, opDank- Vasp.
Pasty
In
Bed~;dag:,-tlena
4:eh14
on Bedr'dag-',
-r4 ,';.tebr.
hebr . 178.!',
1781',mtgejprooken'
zdtgefprooken in
in de
de fran,.
Fran*
{che
Gemeeme' to
~eZwolle,
/she Gemeente'
Zwolle , door:::derzelver
door!,derzelver,Le;craar,
Le raaa , ,denden
Weleerw.. uer
ISAAC IJU
Inr, run.
PU¥. ,Uit
hetF'ranscl"
Weleerw
zeer Gel.:
Gel . Heer ISAAC
Vit hetErunsclz
DERK,~ Baron
vann del'
der CAP
LLE& Lid
vertaald, door
door' JJ', DERK
BarOl;r- van
CAPELLEN;.
Lid.
der Ridderfc'hap
by S.
$.
'RiddetJokap van Overysfel,
OverysJel, enz
enZ.. Te
Te Zwolle
ZwoUe..by
Clement 1781
1781.. 11:
11; et
Voor- en
en Nagtbed
Nag.ebed'3o
'30 bbladz.
in
Clement
et bet
het Poorladz . in
gr. oEtavo
oCtavo..

gr ,

Nade t' deze is de hoofdflelling,
hoofdftelling, wa,er
waer med~
Natie,",
niede de
„" EeneEerwaerde
El:rwaerde Du Fuy zyne
zyne Leerreden
L-eerredenaenvangta, ,,die
Du

aenvangt·,,,~d,i.~

Puy

",, bet
het ge'luk
ge1uk heeft
te .kennen,
heeftvan
van God
God to
' kennen , als
als den
den HoogfieU
Hoogftea
l' Beftierder
heelal door
door. 'zyne
Beffierder der
der gebeurtenisfen,
gebeurtenisfen, die
die .bet
bet heelal
" almagt regeert,
regeett, naar
zyner wysheid,
wyshcid"heiligheilig:„
naar de
de wetten zyner
" heid, goedheid
goedheiden
regtvaardigheid, zo
zo dat
dat niets
,niets zonder
„
en regtvaardigheid,
zondet
" zynen wil
wil gefchiede,
gefchiede, moet
moet natuurlykerwyze
natuurlykerwyze hoopeu,
hoopen,
S,
" dat die
dien zy ais
„
dieGod,
God, then
alshunnen
kunnen Vriend
Vriend kunnen
kunnen befchon..
befchou .
;, wen,
wen, wanneer
wam1cel'zy,
zy,namelyk,
namelyk,zyne
Zyne~wetten
'wetteneerbiedigen,
eerbiedigcn,
3,
zyn, en
en
zal zyn,
" omtrent
omtrent hunne
hunnebelangen
belangenook
ookniet-onverfchillig
niet ol1verfchillig zai
„
dat zy,
zy, befprongen
'" vooral
vooral dat
befprongen door
dop! boozen,
boozen, die
die zig
zig door
,door
„
het'- oneindig
" hunne
hunue boosheid
boosheid de
de verontwaardiging
verontwaardiging van
van het
„
" heilig
heilig enen regt.vaardig
hebben op
qp den
den hals
hals
„
regtvaardigOpperweezen
Opperweezen hebben
zuIlen genieten
mw
" gehaald, de 'befcherming
„
befcherming zullen
genieten van
van Hem,
Hem, aai
" wieri
wier! de
Eel'':'
„
de geheele
geheelenatuur
natuurmoet
moet gehoprzaamen."
gehoorzaamen ." Zyne Eerwaerdebepaelt
bepaelideze
dezeftelling
fielling wat
nader,, zo,
zO'met
opzicht tot
tot
waerde
wat nader
met opzicht
de Euangelifche
Euangelifche bedeeling,
bedeeling, als
ais tf:n
zondige
de
ten aenzien
aenzien van
van ene zondige
Natie,
N atie, om
om to
te toonen,
tooncn, hoe
hoe ook
ook deze,
deze, onder
onderbet
het Euangelie,
Euangelie"
tot. boetvaerdigheid
met
tot,
boetvaerdigheidgebragt,
gebragt, hier
hier op
op kan
kan hoopen;
hoopen ; en, met
.verhooring harer
Dich..
vertrouwen op'de
op' de .verhooring
vertrouwen
barergcbeden,
gebeden, met
met des Dich
tel'S
ter$
i
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13.. zeggen:
HEEREzult-den
zult-den recht
"cht.
zeggen : G1
ters woor-deh
woordeft Pf.
Pf. V.
V. 13
Gy HEERE
yaerdigen zegenen
zegenen;; G1
wlt onsons, met
goedguryt!gheid kroonen,
kroonen,
vaerdigen
Gy zult
met goedgun/figheid
.ltls met
met eene
eene rondasfe
ron4asfe.. De ootvQuwmg
bienran
leidt
Deontvouwtng
hiervan
leidt
zls
-hem
Volk
.JJem voorts
vootts ter
tei opmerkinge
opmerkingewat
wat'er
'er in
in een
een rechtvaerdig
rechzyaerdig Yolk
vereischt word~
zo op
op God
Godtotevertrouwen
vemouwen.. Bet
"Het moet
moet
vereischt
word, om
om zo
naemlyk zyne
zyneTechtvaerdigheid
iechtvaerdigheid omtrent
omtrent meer
meer dan
dan een
een voorvoor..
naemlyk
werp uitoefenen
uitoefenen;; zy
zy zouden
zouden deezelve
dczelve ill
werp
inzommige
zommige opzichten
opziehten
kunnen betrachten
betrachten;; terwyl
ze
haar
in
andere
ver...
kunnen
terwyl ze haar in anderewederom
wederom ver
De Volken,
V6lken,zegt
zegtby-,
hy, moeten
rnoetenregtregtwaarloosden. ----- "„ De
.) tegen
tegen zig"• vaardig
vaardig
(I.)
(2.)
vaardigzyn:
zyn : (i
.) t.egen
tegen andere Volkel1;
Volken ; (a
zelven,' en (s
(3.)
Zulks beweegt
beweegt hem
hem zyne
zyne
•~., zelven,
.) .regen
tegen God,."
God." Zulks
Toehoorders op
optoteleaden,
leiden, om
omNederlands
Nederlandsgedrag
gedrag
in deze
deze
Toeboorders
inerie opzichten.
te onderzoeken.
onderzoeken .
Brie
opzichten .te
Wat
het eerfte
eerfie betreft,
Vat bet
betreft, hieromtrent
hieromtrent vindt
vindtde
de Eerwaerde
Eerwaerde
iu
PU1
het
gedrag
van
onzen
nabuurigen
aenvaller
vol
du Puy bet gedrag van onzen nabuurigen aenvaller zo vol
()urecht,
en't
zuiver, dat
dat by
hyniet
nief kunne
kunneafzyn
afzynva-a
van,
oorecht, en
't OFlze·zo
onze zo zuiver,
tJit teto roepen.
aldieri de
de Godlyke
Godlyke Voorzienigheid
Voorzienigheid
twit
roepen . „"O!
O ! bybyaldien
regtvaardige zaak
zegenen.,
"_, onze
onze regtvaardige
zaak geliefde
geliefde,te,te
zegenen„wat
wat hadden
hadden
,.,
wy
ffiln
te
vreezen
~
de
Heete
:Zou
ons
dan
met
goedguff..
„ wy dan to vreezen ? de Heer'e'zou ons dau met goedgun
,,!fig-hefd
kroonen'- alr
„ .igheid kroonen
alt met
met eene
eeneronda·ife,
rondasfe, en
enonze
onze vy~nden
vyanden
~,
met fchande
fchande en
en fchaamte
fchaamte bedekt
bedekt worden.
Mogt
„ met
worden . Mogt
",
dit liever
Hever niet
met afzien
afzien van
van
„ dit
nietgefchieden!
gefcbieden!Mogten
Mogten zy"
zy, met
"• hunne
hutme onregtvaardigheden,
onregtvaardigheden,enenhunne
hunneeigeri
eigeri vryheid
vryheid verver"• dedigende,
dedigende, de
de vryheid
vryheid en
en onafhanglykheid
onafhanglykheid hunner
hunner nanabtlllren leeren
leeren eerbiedigen!
eerbiedigen! Mogteri
zyeene
eene bloeiende
bloeiende
„" buuren
Mogten zy
Natie worden,
worden,agtenswaardig
agtenswaardigdoor
doorhaare
haare
billykheid!
„" Natie
billykheid
!
",, Mogten
zy
~e
groote
bekwaamheden,
hun
van
den HeHe.
Mogten zy de groote bekwaamheden, hun van den
",, mel
mel gefchonken,
gefchonken, befieeden,
befteeden, niet
nietom
om te
to onderdrukken,
onderdrukken,
~,
omdede onfchuld
onfchuldedelmoediglyk
edelmoediglyktote befchermen
befchermeri!
(*)"
• maar
maar om
! (*)"
Hier vertoont
voorultzicht ;
- -- Hier
vertoont zich
zi:ch des
deseen
eenfchtttereltd
[chitterepd vooruitzicht;
't word
word tote jammerlyk
jammerlyk-bezwalkt,
bezwalkt,jajaals
alsverduisterd,
verduisterd,
maer
tier 't
wanneer men
mentevens
tevensbethet
oog
fIaetop
opNeerlands
Neerlandsgedrag
gedragtere.
wanneer
oog
flaet
In't
een
en
't
ander
geval
is
gen
zigzelven,
en
tegen
God.
.
In
't
een
en
't
ander
geval
is
gen gelyk
zigzelven,
en tegen toont,
God zo verre van daer,_ dat wy
't,
zyn Eerwaerde

zo

't, gelyk zyn Eerwaerde toont, zo verre van daer,-- dat wy

ons
kunnen·fpreeken,
fpreeken ,dat
dat wy
wy-integendeel,
il1tegendeel ,daerdaer.
ons vry
vry zouden
zouden kunnen
omtrent
ons vonnis
'vonnis van
van ..zelfveroordeeling
vellen...
zelfveroordeelingmoeten
moeten vellen
omtrent,, ons
- - - Ailes
moet,ons
Dns dan
dan doen
doen zeggen,
Alles te
toramen
famen genomen
genomen moet
zeggen,
."• dat
Natie, hoewel
hoewel zy,
zy,met
metbetrekking
betrekkingtot
tot den
den ooroordat onze
onze Natie,
." log,
log.
,
(*)(*) Dit
1)it twee1dig
tweeledligvoorfiel,
voorftel,enen
enenChristen
Christen betamende
betamende,t houdt
houdt,t

zyn
Eerwaerdeook
oakbybyuitftek
uirftek inin 't't DOg,
in zyn
zyn Eerwaerde
oog, in
zyn VaarVoor_ en ~age.
Nagebed,
die over
over 't
't geheel,
geheel, naar
nllar den
den aart
~art der
zcer
bed, die
der omfiandigbeden,
omftandigheden, zeer
wei
gefchikt zyn.
DeLiefde
Liefdevoor
vaorhet
hetVaderland
Vaderland moet,
moet, inin een
eell
wel gefchikt
zyn . De
.
Christen.
de
Heide
voor
de
Vyanden
ni!!t
verydelen.
Christen, de liefde voor de Vyanden nice verydelen

,~
haar door
do()r eene
eene nabuurige
nabuurige Natie
Natte aangedaan,
aangedaan, niet
niet
log, haar
„ log,

"
.",,
"•
"
„
•"
;,
;,
"•

onreglvaardig zy,
zig
onregbvaardig
zy, zig

nogtans' aan vee1e'onregtvaardighenogtans
veele onregtvaardighe-

den tegen
tegen haar
haar telve
zelve en
en tegen,
haaren God
G(;d heeft
beeft fChuldig
den
tegen haareh
fchuldig

gemaaltt;; en dat
dat wy,
bygevolg, zodanig als
gemaakt
wy, bygevolg,
als wy
wy zyn,
ons niet
niet in 't
't geval
dat David
Davidonderftelt,
onderl.1:e1t , wanons
geval bevinden,
bevinden, dat
wanmetvoile
volle verzeekerdheid
verzeekerdheid zegt
zegt:: Gy
HEE~E, 'Zult
neer hy
by met
Gy HEERE
zult

den
regtveerdigen zegenen
zegenen;; Gy
Gy zult
zult hem
hem met
metgoedgunftiggoedgunftigden regtveerdigen
heid kroonen
kroonen als-met
als-met eene
eene rondasfe
rondaSje..
'
heid

Aen
dit voorftel
voorl.1:el hecht
hecht de
de Leeraer
Leer,aerdan
dantentenbefluitebeGuite, ene
ene
Aen dit
ernftige
ter ,boetvaardigheid, ,en
daedlyke'veroeernftige ven:naning
vermaning ter,boetvaardigheid,
en daedlyke
- verbeteringe van
, langs
~ avan gedrag;
gedrag ; als
alsdedeeenige
eenigeweg
weg,
Tangswelken
welkendedeNa
tie
Godlyk~ befcherming
't welk
hem
tie op
op de Godlyke,
befcherming kan
kan hoopen;
hoopen ; 't
welk hem
zyne Leerreded
Leerrederi met
metdedevolgende
volgendevermaning
vermaningten
ten einde
einde doet
doet
zyne
brengen..
brengen
",, Geliefde Broeders
Broecters!! Dewyl
wyalle
alle leden
leden van
van deeze
deeze
Dewyl wy
Repubiiek
aUe aan
Republiek zyn,
zyn , laaten
laaten wy
wy alle
dan ouk
ook ,de
de belangen
belangen "claar
dat
van
ter harte
harte neemen.
Laatenwywyhaar
haarzoekeri
zoekentotebeveibeveivan ter
neemen . Laaten
ligen tegen
de gevaaren
ge\laaren,, die
haar, dreigen
dreigen;; to
te verlosfen
verlosf~n
ligen
tegen de
die haar,
van de
de rampen,
rampen,die
diehaarhaar· reeds
reeds drukken.
L'aaten wy
wy haar
haar
van
drukken . Laaten
heil
fendien
dieneinde
einderegtvaardig
regtvaardig tegen
tegen haar
haar
heil bewerken,
bewerken, enenten
zyn.. Laaten
wydaarom
daaromuit
uit het
het midden
middenvan
vanhaar
haarverbanv~t:ban
zyn
Laaten wy
nen, alle
aUe die
die zonden
ZOlldenenengebreken,
gebreken,'die
dieeenen
eenenburgerftaat
burgerO:a~t
nen,
zyn wy
verzwakken enendeszelfs
deszelfs val
val verhaasten
verhaasten;; en ~yn
\IVyinter
int~
verzwakken
gendeel bezield
bezield met
met alle
alle die
die deugden,
altardedefterkte
fierlue vai'
vall
gendeel
deugden, daar
cen
V01k inin beftaat
befiaat;; namelyk,
de regtvaardigheid
regtvaardjgheid;; m~t
namelyk , met
met de
cen Volk
met
de
maatigheid;; met
met de
de eendragt
eendragt;; met
brandendeliefde
tieKle'• tot
tot
met brandende
de maatigheid
bet Vaderland
Vaderland.. En
op dat
dat die
die deugden
deilgden geen
geen deugden
deugden 'n
~n
bet
En op
fehyn maar,
maar, in
zyn, zozolaaten
laaten zy
zy de
fchyn
in wezenlykheid
wezenlykheid mogen,
mogen zyn,
\Vaare Godvrugtigheid
Godvrugtigheid ten
ten grondflag
grondfiag hebben
hebben.. Beminnen
Beminnen
waare
wy daarom
daarom met
met· gehee1
ons harte
harte den
den heiligeri
heiligeIi Godsdienst
wy
;eheel ons
Godsdienst
van
Kristus. Dat
. Datdezelve
dezelveonze
onzedierbaarfte
~ierbaarfie verlustigingzy
verlustiging zy..
van Kristus_.
Dat
vertroostingen. uit,
uit_ putten,
d~zeh:ee
Bat wy 'er
'er 'de
de vertroostingenr
putten, welke
welke uezeh
uit den
aart,, gefchikt
in tegenfpoed
tegenfpoed tote verfchaffen
verfchaffen., en
en
uit
den aart
gefchikt is
is in
heilzaame: lesfen,
lesfen, die
die,. dezelve geeft
geeft,, hoq
ho~ wy
wyones
ons in
in
de heilzaame
voorfpoed moeten
moetengedraagen.
Mogten, wy,
WY, door
-gedraagen . -- Mogten
de genaee
gemtde des
des Heeren
Heerenbekeerd,
bekeerd,langs
langs dien
dien weg
~eg een
cen van
van
die
gunl.1:ige / oogwenken
zynesaangezigts,
aangezigts,die
diededeverlosverlosdie gunftige,
oogwenken zynes
fUlg zelve
en ons
ons Vaderland
Vaderlandbrengen,
fing
zelve zyl1,
zyn, over
over 0115
ons en
- brengen, en
V~ eeuw
eeuwtot
tot eeuw
eeuwzyne
iynebefcherming
befchermingenenbeste
bestezegeninzegeninvan
genieten!"
gen genieten
!"
De
onderwerp geheel
De Eerwaerde
Eerwaet:de du
duPuy
dit onderwerp
geheel
-Puy behandelt dit
op een
een manlyken
manlyken trant,
trant, gefchikt
pefchikt pm
zyne Toghoorders
TOFhoorders
pm zyne
op
derechtvaerdigheid
rechtvaerdigheid onzer
onzer zake
znke het
hetoog
Gogtotedoen
doenvestivcstiop de
cen,
daer door
door. aen
.len tote trwedigen
l1loerligen om,
'om op
op'Gods
Godsbefcherhefeoergen, daer
wing
ming
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to vertrouwen;
vertrouwen ; en
ming te
en ten
ten then
dien einde
einde to
te 'noopen,
0111
-nocspen, oin
hun
ten, als
als rechtfchapen
reehtfchapen Vatlerhun gedrag
ged'rag zo
zo 'in
in to
te rig
rigten,
V a.9~~~
landers
lJUlders,, onder de
de kennis
~ennis van
van het
het Euangelie
Euangelie leevende
l~evende ,
~
Detaemt.
betaemt.

HedendaagJche oef'enende
oeffenende Heelkunde,
Heelkunde, door
door DD.. VAN' G&SIIedendaagfche
GrsSCHl):R" , Heelmeester
fIeelmees,ter van
van her
het: St
St.. Pieters
SCHRR
Pieters Gasthuis
Gasthuis te
toArrr
Amflerdam,
Lid
van
de
HollandJche
MaatJchappy
der
Wee~
erdam,
I
id
van
de
Hollandfche
Maatfchappy
der
Weef
tellfchappen
het Zeeuwfche
ZeeuwJche Genootfchap
Genootfchap
terifchappentetoHaarlem,
Haarlem, van het
deT', WeetenJchappen
te, VUsfingen, enenvan
:vanbet
het Provinciaai
Provirlciaal
der
Weetenfchappen te-Vlufngen,
Utrechtfche
'
Genootfchap van
van Konf
en 'en
en WeetenJchappen-.
Weetenfchappen .
UtreclttJche
GenootJchap
Kon[len
Eerfe Deel,
Met
Plaaten.. 'Eerfle
Deel, tweede
tweede Stuk
Stuk.. Te
Te Amf
AmfterMet Plaaten
er
Dbil, 1780.
1780 . In
tla.m,, by
In gr
gr.. 4to,
darn
by J . Doll,
4to, 416
416 bladz.
bladz.

J.

h~t

y twyfelen niet,
niet, of zy,
van dit
zy, die bet Eerfie
Eerfle Stuk van
W
Wy
, voor de
de Geneeskunde
Geneeskunde zo
zo nuttIg
nuttigWerk,
Werk, waarvan
waarvan wy
wy
die

in een
een voorgaand
voorgaandDeel
Deel(*)
(*)verfIag
verflag gaven, geleezen
geleezen hebben.,
in
hebben,
zullen met
met ons
tweede Stuk
Stuk gewenscht
gewenscht
Ons na
na de
de uitgave
uitgave van
van dit tweede
Thans hebben
hebben wy
wybet
hetzelve
zelv.evoor
voor ons
ons,, en
hebben.
hebben . - - Thans
muffin onzen
zullen
onzen Leezer
Leezer den
den Inhoud
Inhoud daarvan
daarvan kortelyk
kortelyk mededeemededeeDe Oordeelkundige
OordeelkundigeHeelmeester
Heelmeesterbegins
begini met
met het
het
Jen.
len . - - De
Leerfiuk, handelende
handelende over
over de Beenziekten
Beenziekten:: na eene
eene
vyfde Leerfluk,
vyfde
algemeene befchouwing
befchouwingdeezer
deezer Gebreken
Gebrekenvooraf
vooraf -te,hebben
,t~, hebben
tlgemeene
baten gaan,
gaan, brengt
brengt by
hy dezelve
dezelve onder
onder vyf
ryf byzondere
hated
byzondere Hoofd·
Hoofddeekn:
eer(te Hoofddeel
handelt over de
Hoofddeel handelt
de Beenbreuken:
Beenbreuken :
deeleni : Bet eerAe
het t'Weede,
derde ;;:over
M.:.
tweede, over de Ontwrigtingen:
Ontwrigtingen : het derde
.,over de AfOntaartingen
'ivykingen
Beenderen :: -het
.het vierde,
vi~rde, over de Ontaartingen
Ivykingen der
derBeendcren
van de
de zelfflandigheden
zelfaandigheden der Beenderen:
van
Beenderen : het vyfde, over de
geb!ckkige
Beweegingder
der geleedin=
geleedingebrekkige of geheel
geheel onmogelyke
onmogelyke Beweeging
gen. Yder
Yder deezer
deezer byzondere
byzondete foorten
[oorten van Beenziekten'worBeenziekten'worden
eetst in
in bet
het algeineeti,
algemeeI1, vetvoIgens
den eetst
vervolgens .yder
yder afzonderlyk
afzonderlyk,')
voor zo
zo veire
velTe,, namentlyk
namcnt1yk,, deeze gebreken in
boor
in de byzonde..
byzondetee Beendereri
Beenderel1 van
van het
,h.€t inenfchelyk
11ltnfchelyk Liehaam
Lkhaamplaats
pl~ats hebben,,
hebben,
te
bcfchouwd.. In bet
het verhandelen
byzondere onderonder..:
befchoawd
verhandelen deezcr
deezer byzondere
werpcu,
in de
de opgave
opgave van
van de
de onderfcheide
onderfcheide kenmerken,
en
werpen, in
kenmerken,
en
, firaalt detelfde
de aanwyzing
aanwyzingvan
vanderzelvei'
derze1vei' geneezing
geneezing, flraalt
in de
dez lfde
beleeienheid,, dat zelfde
zelfde oordeel,
oordeel, en
en dezelfde
dezelfde duidelykheid
duidelykheid
bejeezenheid
door-;
die' Oil'S
heteerfle
eerfie·- Stuk
zo zeer
zeer bevallen
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te der deelen: in het. t'We~de, de tegennatuurIyke veelbeid
der deelen: in het d~rde, de ontb6ering der deeten: in het
'Yierde, de veranderde geg.aante der deeien: ~'n het vyJde"
de plaatsverandering der deeIen: in het 'Zesd~, de tegelluatunrlyke <l<lfleengrQeijing der deelen: in bet, zeven4( ~ ~de
toegroeijing der natuurlyke openingen: ,in h,et agtfle fJ de
tegennatl1urlyke vaneenicheidingen: in het negende, de w<tn~
votmige beweeging ,en we~king der deelen: in het tientk,
de .wanfta1tighedcll def Scxe': in het !lfde, maakt de Schry,.
yer eenige a'l-pmerkingen dver de liohaamlyke opvoeding'der
Kinderen, . ter verhoeding van, verfcbelde Wangef1:alten~
Aan het Slot, van dit, tweede Stuk geeft ons de I-leer VA~
GESSCHER nog eene Befchryving der nier. algemeen bekende"
in dit Dee} aangepreezen, Hulpmiadelcn, die by nog daar..
enbOVe\l door aamnerldngen ophelden.

Genees- Natuur- en Huyshoudkundig Kabinet, uitgegeeven
door J. VOEGEN VAN ENGELEN, Med. Dr. Lid. van he!
Provintiaal U,rechts Genoo'tjchap van Konflen en U"eetenJchapp~n.
Tweede Deet. Num. I-IV. Te Le'Vden,
hy J. v. Tiffe1en en B. Onnckink, 1781. In gr. otlavo..
deeze nuttige en leerzaame yeriameling van Genees-V anNatuuren Huishoudkundige Aanmerkingen, met ne-l

vensgaande Letterkt~ndige· byzonderheden, v~n welker .in..
rigting wy onl:mgs verfiag gegeeven hebben (*), zyn ons we-lier vier Stukjes tel' band gekom~n, welken onze die5trd~
gunftige gedagtell van deezen atbeid bcvestigen. Mea
neemt in de uiegave gemeenlyk eenc oordeelkundige keuze
der Stukken in -agt; en Liefhebbers van verfcbillende foort
van oeferring vinuen 'er een gt:rJoeg2laamen voorra:¢, 011\
hunnen geest op de eefie of andere wyze eene gcvalLige bezigheid te verfchaffcn. 't Zy genoeg 'er· in deezen en geenen tak eenige YOlJl'beelden van op te, noemen. De. Ziekte~
kundigc befchouwirig ,van h,et Hart, dOM wylen den heIoeI!1den l~~erl1CU!Ve., ~nt onmtgeg¥n il:ukken vert~nld ~ .de
v.\a.rneemmg door denijeer Bleu'!Td, Med. Dr. te Gouda,
medegedd:~ld, wegens een arm., die, zonder eenige. blykba:trc oorzaak, voar een gedeelte verf1:orven zyndc'; door
de' Natuur alleen werd afgefchciden; en de. befchouwing
van Dr. WaterhouJe van den byzolldcren invloed der Ma.ag
op
(") Zie A/gem. Paa. Leturoef. II D. bJ. 603.
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op de geheele dierIyke huishonding, zyn gefchikt om den
Genees- en Heelkuildlgell te behaagen. Niet minder vol..
d0ening zal nee Nntuurkundige vinden in de Verklaaring
van den Heer Acha-tdover de Obrzaak van de opklimming
der Dampen; de rekenkundige regelen van den Heer Brender a Brandis; om de Thermometers van Fahrenheit, de
l'lsle en Reaumur met elkanderen te vergelyken; en.in de
be(chryving van een vreemd Infect, in een Schelvisch gevo,hden, door den Heer j. Rechter. Is inen fliet zo hepaald tot dit flag van kun'digheden, ziet men meer op 't
~en de Menschlyke Huishouding in 't algemeen betreft,
men zal met genoegen :pagaan,' de Verhandeling van den
hooggeleerden Heer Camper over den besten Schoen; het
berigt van den Heer Juliaans over 't gebruik der veerkragtige Harst van Cayenne; als mede van den Heer Brender a
./Jrfl'lJdis nopens del~ aart en 't gebruik der Almanachen. Voorts
verleent ons het Artykel van nieuwe Uitwndingen enz. verfcheiden merkwaardige Stukken, waaronder geene van de
mi'nften zyn, twee Brieven aan den Heer Voegen van Engelen, een van dell Hooggeleerden Heer 'J/an Swinden, over
een nieuwen vergelykbaaren Vogtmeeter, en een anOer van
tlen Heer SpilJe, bevattende eenige ·ophelderingen, wegens
de vervaardiging zyqer Zwemrokken, benevens het verOag
van ee.nige proeven. met dezelveh genomen. Wyders behelst ieoer Stukje, naar de gemaakte fchikking der Verzamelinge, ten laatfre een aantal van' byzonderheden, die
haare leerzaamheid of aangenaamheid, ter voldoeninge del'
nieuwsgierigheid, hebben. - - Men mag des deeze Verzameling blyven hauden voor een Gefchrift, dar' met het
hoogfre regt zyne doorbladering verdient; 'als hebbende ~
vaar verfchillellde foorten'van Leezcrs, fieeds etlyke Stukken, die hun .nuttig en gevallig kunnell zyn.

'NaruJJrbefchotnver. Uit het Hoogduitsch vertaaltl, en met
aanmerkil gen vermeerderd, door P. B'ODDAER T, Med.
Dr. Oudraad der Slid Vlisfingen, enx. enz. T'Weede
.~tuk, met. naar 't levin gekleurde Plaaten. In's Rage,
by J. du Mee" 1781. In gr. oCtavo, 220 bladz.
oogmer1~

de inrigting deezer Verzamelinge,
Yanvaorheteenigen tyd,en gewaagende
(*), gaven wy te kenneu,
(*) Zie

Atg. Pad. Letteroej.

II. D. bJ.

191.

P. IlODDAh.'F :N'AnJORnt~fIOOWIR.

1~5

'vY van, derzelver ag,ter;vQIgende uitvo~rillg niet
ongunfiig dagteg ~ en 'r iSQUS ,a~l}~enaam. dat 4it tweed,e
.8tukJe ollsdaar.in bevestigt., Het vervat naamlyk, even
als het ;cerfl:e., VClifchejden Verhandelingen, oyer. etlyke
byzonderhedcn, in' d~ Natuurlyke :HistQrie, wclkeq 9f nieu:'
we ol1tdekkingen ".pf v~rbcterjngen van vroegere wa~rnet.....
1l1ingen aa,n, de hanf!!- gCCWIl.
,
Met den aanvang komt ons., voo~, li!en na£ll;lwk~urig~r
berigt, dan, 'er',VDar het zelve gemeen gemaakt waSj vaq.
de Hamdoublet of Hol[lerJchulp, onder de Latynfch,c be..
naaming van Pinna Marina bekend; mitsgaders van de
.fraaie Zyde, wellie de ctaariIi huisvestende MosfeIs fpin:"
nell; wier arbeid ,'den Schryver zig belmoptlyk doet uit:'
!aaten. ook over andere Zydefpinnende Schul£diel'en; ,en '~
gecn, men !lopens de, m~nier op wel~,e" en t einde waar':"
'toe , z~lll\:s g~fchi~dt.,. we! gedagt of gegist heefr;' dog dat
tot beden,. met weI befhsfende ~epaald kan wor,den. By
de hefchoqwiug 'Van dit Schulpdier komt oak in .<?yerwce..
ging deszelfs z<!genoemde Wa:gufr of Knegt; dan hier. van
zuBen wy, OIU de byzond~rhe~d, des onperwerps, m 't
'flat van dit artykel, iets nadermeldcl1. Eel} t\'l~eede Stuk~
hier voorgedraagell, brengt ons onder 't oog een,e, tot nag
onbefchreevenZeewlp; en daaraan volgcn eqnige berigten
van eene' zonderlinge ·Schildpatl-pok; Van twee:. zeldzaame
Zeeflarren; van zommige 'min bekenq,e ogels,. Dipreri en
InfeCten;' met .een, nevensgaand verilag ,nopens,den Rhinoceros te VerfaiUes; waarby nag, met betrekking tot 'het·
.Ryk der Dieren, ]\Omcn eenige waarueemingeh en gC9achten over de .zogenoemde Zee/by. - ~,Iet is e~ne {qort va~
Wespen , dien men den naam van Zee]byen gegeeven heefc,
otn dat' men zig Qvertuigd hield, dat dit InfcCl; ~an beide 4e
'vo.orvoeten t:we~ kleine zeefies heeft.,. die met eerre menigte
van gaatjes voarzien zyn; waarlloor, zo men wil ,her: fyn-fie frqf cler blJ:;temen doorzift; dat d;m door dit InfeCt, at
vliegende • .verr~. h~en gevoerd :wordt. N,u.eu, glln heefc
men, dit fiuk in twyfe1 gctrokken, .of die gewaand.e zeeffes
0'(5' eene andere wyze verkla\lrd, ,en. de Autheur. 'deezel'
waarneeming~n toont vry duidelyk, dat die plaatjes, welken men ann de voorvoctcn van dit InfeCt hefpeurt, geen
zeefjes; en dilt de witte pm~ten, die men 'er ip ontdekt.,
geen open gaatjes, maar digt ~eOoatell vlakken zyn; we}..
ken oj (beftaanpe die twee plaat]es uittwee op e1kand~r li$'"
gende hQidjes ,) van de onderO:e witte door de bovenite
bruil).e ,huid hee~ fchynen. baarbenevens doen on5 zylle
nen,.~ dat

.v
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verdere bedenkingen zien, dat men deeze plaatjes aan die
voorpooten, op ongelyk beter gHmd houdt VOOl werktui~
jes, waarvan het Mar.netje, dar 'er alleen mede- bedeCld is.,
zig bedient, om h~t Wyjje te bemagtigen, en zig door de.
zclvel1, in de paaring, 3an het WYfje te houden. - - OP deeze Verhandelingen volgen wyders nog drie a vier
ftilkken, behoorende tot het Ryk der DelmolI'm.

Ze d~e.

len ons mede eenige laatere ontdekkingefi, nopens de tot
de VeldJpath behoorende Steenen uit Labrador, wegens
het Waertl'oog" of den Lapis Mutabilis, en met opzigt
tot den Aluinerts te Tolfa, 11l de nabuurfchap van Rome,
nls mede te Polinier in Bretagne; waarop dit ,Stukje benoolen wordt~ met eenige bedenkillgen over,het gebrek van de
origineele Snlkken der rneeste Verfieeningcn'} en weI over
de oorzaak'} waaruit zuIks ondlaat. Derzelver Schryver
trkcnt, hoe by vool'maa]s gcncgen ware te denken, tJat het
grootfte deel derzelven niet tot onze tegenM)ordige- 'Waereld

mmm gerekend worden, maar dat men u Ie houden had voor
overblyftelen van onze wfle Waereld. Dog eene nadere indenking beeft bem' hier vim doeu afzien, en dan blyft 'er,
zegt hy, niets andel's ovc:rig, " dan dat, de origineelen
~, van de meeste verfieeningen, in de cliepe gronden der
" Zee haarc woonplaats hebbende'} of gehad heb~ende, en
~, waarfchynlyk nooit VOOT een menfchelyk oog zigtbaar
" geweest zynde ~ wy thans die Verfieeningen, en wei in
" ~enjgte, in de beddingen del' aarde aantreffm~' die voor" maals de gronden del' Zee gewe'est zyn; en nu fc1mdeloos
" gefteld worden'} doordien wy hen ten minften in ver" lleende afdrukken zien; terwyl wy zo veele verwonder" lyke Schepzelen niet in hmme natuurlyke gedaante kun" nenbe[chol1wen." Eene fielling egter, die, gelyk hy
ten flot fchryft, ook haare zwaarigbeden heeft. - - - Vit
d-eeze. algemeene opgave van den inhoud kan ,men genoeg:zaam afneemen, dat dit Stukje verfcheiden 'n\~rkwaardighfl
qen behelst; tot een byz?nder fiaal van dezelven diene de
boven cmngednide opmCi'kmgen, nopens den zogenaamden
Wagler van de Hamdouhlet. - - Het geen men ·er DUdty'ds v~n gezegd'} en voorts elkanderen' na verteld beeft"
kDmt kortlyk hier op uit.
'Er zou in de Hamdoublet e~n Kreeftje huisvesten, d:lt
nanr als ten gedienftigen Knegt verlHekt; en buiten welks.
behuip zy geen voedzeI zou kunnen erIangen, tl-Q<:h zig van
vecle vya!1den ondban. De werkzaamheid van dit behul~
zaame Dlef, van daar Pir.fl,otheres of Pin1iophylax, dat IS.
Kneg~
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Knegt1f}f W'agur-der Ha'ltld()ubJ"et·, gltheeten ,. wordt in·dee-zervoegebe[chreeven. Zodra .de Hamdoublet de dearen ":haarer ~wee"gr00te' Scl1:faltn fiflgt's eellweinig1opent.,
platt~t'·· zig de ~ agter llan den ingang, om een opl.11erl\zaam
oog 1!e flalln ,. op ,a1les wat aRn ',zyne Vriendinrtetl1;t'tti!g"of na~
d~dig zou kurmen ·zyn. Z()·~a 'er JlU eell viscltje.:,of ande,
eeto-aar 416 'by ~e2;e operrfta:mde det\ren 'VQ@rbygaat , .verwittigt' hy ~el de .Hamdouble~ van, door:dezel\'Q·met ~YI1ft
Schaar(tR·· ~ .flllWen of te kJ:lypen: ·dan wordne'n' e~'rftim,de.
dem van de H,a1'!Jdoubt~t gelloeten., en de daar d(ioi' gaande
vreemdeHflg' ingeilooten en gevangen gentJ'rhen~ ·Zy verdee~
len den'Buit ond~fl.elkander; de deur wordt wtder· g~l'!nd,
en men'wenM aUe zorg tot eene nieuwe va~sJ:o'llaIJ'. Wanneer n?- cen vyand., een Zeekat (Sepia)., ofaBaet\ gt~oo.ll1yk
Roofdler del1 denr naqert,. Z1et hem de .~p' fchlldW'a'gt
fiaande :Knegt .• reeds v:tl1 verr~, en' 'is met'"zyn lrnypen en
duwen zo veel vioeger en haastiger in de weer.; \mrop tie
oelli' oak zo'veel te fchielyker toeg;lat, bet> weD::::dert· aanfiag
van het Roofdkt: vc~delt.
• Deeze' verrelIing is a1 zeer aud; waarfcbY~ltyk "an de
Egyptenaaren afko1l1fHg, en van' deezcn dOOr iA7.iflotelts
'Ovepgenomen;, op wiens gezag anJercn het voor-tsv'erfpreid
hebben; zander. dar hun, zo mill alsaan Armntel'ts, die
Wagter ofrit· onder 't oog gekonl€~ 2Y. Op dit yoetfpoor
is dir bel'igt van hand tot b,aHd gegaan, en toH)i' den tegenwoordigen. tyd ieer algemeen aangenomen; zelfs' nUn of
meer door den. beroemden LitnntWs, op het ge22gvati den
hooggeagten Namurkenner Ha~felt1ufsh De 1:Ieei' Pastoor
Chemnitz V'dD Coppenhagen geeft van dit alles, in deez'e
Verha~geling, cen .brecdvoeTig 'vcrflllg; e,!. t'QOOt -verder..
hoe onwaar(chynlyk dceze gmifthe verteHmg "Zy ~ . zo ten
aanzien van -, '~e Hamdoublet als t~n opzigte.:van ~t Kree!tje"
en aBe de daartoe behoorenrle,' o$fl;andlghetlffi1~ V69rts
verklaart hy daarop deezen Wagter Jer Hamdouqlet voor
e.en blQot, ,~~ez~n der inb~~ldjn~, .oat ~imm,er een befiaatl
geh.ad .heeft.. H~t gezag van' Ar'.· '?.t~l~s lS, zy-ucs oordeels,
blindlings gevolgd; en veelligt e;.eJ1, men, ugthy, ,uu oj.
d:m~ in een,~;y~schgev~ngen· H~do.ubl··t ein :Krabbetje,
dat.\ haar., t9F: voedzel dlend~, a(' er 111 gekroopen en ver..
dw~ald W~&, ·:g~Y·.o~den; 't :w~1k dan geIegenheld g~ge~ven
kan hebben; .oID,ideeze Fabelw~der.op te Wal'mefl....
Maar hoe fieft men 't dan,' met ,bet, gezag van deu-'gtocr
ten LiM~tlf?,Zie hier, hoe. ooze Autheur dien ktrm los-
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" LI~~~U~, zegt hy, die meer by my geld" dan alliJ
de ap.dere Scbryvers za~mgellomen, is pok van gevoelen

dat 'er een Krab in de H,amdoublet woont. By zegt in zyn
Syste!lJa, by de gedoornde, Hamdou,blet,. Pinna Muricata,
Custos PirmrB, Cancer Pinr,lfltneres C*). En onder de Krab..
ben, werd -in ,her byzonder de Pinnophyla'J en Pinnotheres
nader befchreeven Ct5, en beiden worden daarenboven weI
duidelyll van elkalldel Ol1derfcheiden.
"Men verge1Yke , om ..zich door het gezigt. te overtuigen,
de uitgaave van ,Prof. MULLER van het ZalIlenfrel van LlN-'
:NJEUs" ,tom. V. p. IIOI en II02. De Beer 1-I0UTTUIN
befchryft ons, in zyne Verhandelingen over LINNJEUS, den
Hamd,oubtet Wachter a.ls eete Krab, wiens fchild niet veel
groWl! is. daB een Sesthalf, die egter datmerkwaardigs
heeft, dat van de agt' voeten 'er vier op den rllg 'l. en vier
aan den buik fraan, en hy dus op rug en buik loopen kan.
Wyl) nu de vyand ,'an de Hamdoublet., de agtvoetige Poiy..
pus, met agt voeten voorzien is, is net niet meer dan bitlyk d~n ,Wachter ook acht voeten te geeven; wy ~itm dus
onzenWachter al grooter en grooter worden. En. Arifloteles voorzigtige hcrinnering, 120n crescit ad notabilem magnitudinem, werd geheel vexgeeten. 'Er is ja eene Krabbe,
die op den rug en aan den bnik voctcn peeft (§), maar die
fchikt zig zeer weinig tot;eenen Wachter.
"Wil men nog meer bewyzen van nit Krabbetie der Ram~
doublet, zo leeze men zyne AmaH/it. Acad. Tom. II. p.
48, itlw:aar, hy zegt: Pinna concha maxima maris mediterranei. ~ Polypus oftopQdius, ejusdem tori incola et priQris
1zQstis,illfe~sjimus, qui, ut videt hiantem Pirmam ,rapacis
inftar lMnis. appropinq!tat e~ eam devorat. Pinnotheres feu
Pirmophylax vero cancer est ErernitrB inflar 'Iludus et 9culatis.
fimus,
,. (*) [Zie LINN. Syst. Nat. p. IJ60 en p. IIS'. zegt hY',
l'inrtlf neque yj~/t fortasfe posfit fervori a Polypa ot'lopoetlo, nifi ope"
Ccmcri Pi"notheris. VlRTfALER."]
,
" (1) rOe HeeT LINr:1E05 ftelt d~ Pin'flop~la~ als Wachter
van de FoHeclofJ.bltt, Sy!t. Ed. XIt. p. ]039, en· &en Pin'flotbtrer
ill· de' Hlmdoublet. ibid. IC40, n. 9. De Beer J.' c. FA:BRH:hUS,
die Ll1'1N-.lE~S blilldling voIgt> zegt woordlyk hetzelyc. Syst. Emo-

mol. p; 402. Sp.
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(!)Zie deeze Krab
pl. 6.."
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[WfUS, q~etn ifftrlf, ciauflra Jua recipit Pinn" It Rum ipJa
"al'Vu/as aper,it ci~um qUlzfitura pr(JJd~t~m demittit; approp'in."
quante yero hoste Polypo, celere tJmJdolJ..ue curfu je rectpt&
cancel/ul q,d !uupitem, qws, de' periculo jie admonita claudit
domw1lJ.et h(utem excludit. Hoc puleherrimuiu Phalno'fIJ!1/on vieit fagacisflmus D. D. HasJ~/quist in- Itinere 'Verfus. PaltBs.tirz.tJ.m, qUQd 1"ec8fl1,tioribus tatuit" veteribus tiute1lJ fatls notum
fuit." - - Dus. verre LINNAWS, vaor wi~n onze Schryyer de uiterfie hoogagting betuigt; maar met die aUes t)Vyfelt hy niet, of die groote Man is ditmaal misleid door het .
eenllemmige ge1;uigcQis derOL!-den, en nog meer door 11et
gezegd,e v-aD. HAS~ELQUJST.
" De wqoc<:ij;:e v;n den laatlkn, (dus vervolgt Chernnitz,) in Zyl1,e .dopr LINNlEUS uitgegeven Rffa. #l Heliga
Landet (Reize R~a.r 't ij~ilige Land) luiden
Habitat
in quayis testa Pinn$ Astac.us 'minimus testa moW (cancri fpecies ,) ex quo Icmper U1LU~ in,ter4um plures adJunt j dumqut
aperitv.r Wta" n:Qc Animakulum in jaure fempe.r restat, et
quam primum /tortem appropinq!lt(f"ntc1fJ vidit, ambulationem
inflituit,ex quo mot~ ad'fumuum Animalt:({f,lcQ(Zeeum testtMlJ
cZaudit \I ¢t hpstem evitat, hospiti gr,<J,tisfitno jfl.lutIim: adfcribent
jua,& J(i11U1)J !ftPieFtfsjimi ereatoris inftitutum,.
'." Men geliev~ hierby het volgeode ilan ~e mexken.. HA~
SELQUIST zegt in 'het gebed niet, dathy hf;lt JVllbbetjc ill
de Hamdoublet ~ gezien, en zY:f.le bezigh~id JJagegaan he,~ft.
By verhaalt de zaak llegta, z,onder .te bepaalell',t waa,r.ol1t
hy dez~lve gclooft, noch wi~, rlf;ze1v~ ge~i,eu h~~tt. HyJi
~er ver van ,daan, om van dleKreen~en Kr~bh~ etn¢t ftgt
pooten; :vief op den rug, en vier van ouder, tit 1,l1aakCd1~
By z~gt, ;~et is een za;;te KreeR.- (~stjlj:,us minimus ~testa
molli. - - - Het is eell f.lein Diertje. Hy wage zich
wei, in die hoogst onwaarlchynlyke mee,niflg te fl:emmen,
dat' dieK-rab bet' S~~lllpdier ktiypt ~t:l fchudr,· en 'door zul..
'ke onaiJ,ngenaame i,iefkoQziHg h~~ 'nog vr,ieridf;.1ylf ~eerit.
Hy zeg~ Il1~a:r in fauc.e festat, (~et b1yft. voor artjl.,)
ambulatiorz.erq. infl~tuit, (he~ begint te w~ndeten~) motu lu.o
admonet . Pi~ri~11e1l (d9pr z¥lle.",bewee,ging '4'aaf)chuwt hy
b~t Schulpdi~:.) . DoCb. not;J,11t pem ell1delyk .een aaugenaamell Gast., (hospiUm grJLti;fimum.,) lchoon KLEIN.~gt, ·eell
.meer onaangenaame dan venogte Gast. In cleze to wonderbaare ,:erbiHding ~ zegt ,hy, .is een 'Wonderlyk~ in}b:lling
van den wy~en Schepper. Ik laat aan anderen te bepatllen.,
of -het eenewyze infl:elling zyn 1.oU, wallneer -&en groo~
~hI!11d,ier van ee" kleifle KreHt afIl'Rllgen, en· t~i11g~int5

aus.
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van zyne gunll:e -en vriendfokap zoudt moetea ll!even~
Voorts ziet Dlen wcl, dat de Kreeft, die LINNA!rtJS en BM;.
SELQUIST in de Hamdoublet laaten woonen, een vee! ver.
draaglyker Schepzel ,in 'die Herberg is; dan filie, welke de
inbeelding der anderen ·gefchaapen heeft,> ell wiens fchild
tot de grc:;otte van een Sesth-alf vergr-oot wor<l.
" Om niets achter te l;taten, zo heb ik,' t~n' b€tluite., de
Schriften der nieuwe Schryveren, die de innerlyk.~' geHe1dheid der Ham.doubletten zorgvuldigst ontlecd;;.:en het
Schulpdier ..befchreeven hebben·, getrouwlyk nagefiagen;'
en, na oon naauwkeurig onderz;oek, nooit den- Wachter
aangetroffen. Men zie Dethts ae Zo&mJi!r'Pltdfe ·van D'AR~.
GENSVILLE, pag. 54. en AD~NSON, Histoire' Natflrelle de
~enegal, P.~13, oak de Opere PostJrume. d~l Conti!. de GI·
NANNI, Tom. Ii. tab. ~4, 2.5, 2.6, en lllzOndtrrheld den
echten en waardigen Leerling van LINNAWS, namentlyk
FGRSKAALS historia animalium) p. 32., n•.52. J-Iy bericht
~.1daar, hoc de gehoornde Hamdoublet (Pi,,;rza murielHa,) in
welke voor:tl de Wachter woonen zoude, 'gevischt word.
Piscaio1: iUam circulI} ferrel) extrahit, femper jrlJ.ngit (*).
Hy is dan waarfchynelyk by de visfchery, 00 by het Dp...
trckken, tegcR\Voordig geweest; hy zal dan zeker zeer zorgV111dig. naar den Wachter ge,iien, maar 'er geen g.evonden
hebben, :wyl hy 'er geen woard· van meld.
" Men zalmy eindclyk de eer doen van 'te gelooven ,I dat
ik de. eerfte' en eenige ben, die het heeft durvel1 waagen,
dit ,gevoolen van den Wach~er der HatndclUhlet wgen te
fpreeKell';" 'Ik kpnde eenige brave Mannen Qpnoemell , welke
op zulk fiehe' onwaarfchynlyke zaak het hoofd gefchud, ell
in bunne fchrift.en dezelve aYe geloaf geweigerd hehben.
Zelf
.. t't:) Op v.eele plaatzen der Middellandfche'7A(J" l'Hictlt men hen
by lUI cn lvarm w.e~r. Wllnneer meade llanW4u.bletten l).an zien
{1:a~n in het _zand, cn men een ilok in de :mOQS ll\l'Pendc ope·
rJ\ug der Sdlulp floot; dan Ouit zkh dezeh'e, e.n' de Schu'lp
tJoud zich aan rien ftok vast ZO dat z'l Jnet <Jenzelv:en omge·
draaid en ultgettokken ltan worden. <kOleen'lYk cgter word 'er
'Veel :Ian baare Schulp gebrookett; zoo dat het·~ zeJ&zaams is
cene Ol1b'tfchadigde Hamdoublet in .eene v€tzatooHag te liien.
---... 'FOltSI(AAL befchryfteene geheel andere ~ae v.an vall,gen t Waarby oak egle~ ahoos de fchaai befd1adigd w.o~d.
tIll' de Hollandfche Cabinetten ec:htC;'f. heb it Mzelve .tIleest altoos zllill'e,r ~IJ onberchadig~ gezien, hoe teder wk de fchulpeR ill
de kldne. ZOQften zyn mogen. Ik zelf bezit 'er \7ier-., <lie volKoJnen ell onge(chonden zyn~ V1!.RTAAL:EB."']
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Zelf jn de uitgave van den Heer, MULLER$ zamenfiel van
zegt hy by den Pinnotheres: " of de meening
" va~ Item en de Wachter waar zy, Jaa!en 'Wy d~ar." (S~
pientt Jat.) Ik moet ook den anders llgrgeloovlgen Jefmt
.JlOJ;'lANNI het recht" doen , dat hy aan het voorgeeven der
Natuurkenners, met hunnen Pin'nQphylax, zeer ollgelovig
is. "Geen Krab, zegt hy, helpt haar viscnvangen" want
Z'J e~t gr!m visch; "lind men 'er nu en dan Krabbetjes in, die
zyn 'er by geval in gekomen."
l,.INN./EUS,

Aanhangztl tot en drie Deelen der Gefchiederzis van SchfJtland, do()'r WILLIAM ROBERTSON, D. D. Te Amft. by.
Yntema en Tieboel, lin gr. 8vo, 2;38 bJadz. BehalvBrJ
het RegiJter op '7; geheeJe Werk.
Berigt,
het derde Deel der Gefcbiedentsfc
Ren kwtSJ:hotland
geplaatst, deedt ons meer verwagten dan
VOOT

v.a~

de Ve;taalder, in zYlle Voorreden vanhet eerfte Decl, be~
loofd hadt: de Authemique StuUen naaml¥k. Zyne ver~

klaarillg luidde, "', dat by het B'Y'w'tgzel, beft:tlU1de uit
OonprongiJke Stukken, als AfTchriften van B,ilven en
Staatspapierc),l, niet geheel vcrtolkte; docb alle,en daaruit
~vernam, en by wyze van Aantckening mededeelde, '~
,geen de groote boofdzaak betrof; en tot fi:aaving dicnde van
ROB EB.l'SON'S ge-voelen, bovenal, 'ten opzigte van futk..
ken, in welke. hy ran den gemeenen weg afweek~. en .het
platbetreeden fpoor verliet, t r geen niet. zeldeil g~bemt.
Wy hebben, dus Mende, bet Werk nun omfiagtlg, en
nog,fihans even dienf1:ig, gemaakt, voor den Neq.erduitfclJen
Lfe1.er; elk weet ook dat de~zc Brieven en BeCcheiden, in.
!t oorfpronglyke, dienen gel~ezen te worden; waarom wy
ttlkens aantekenden, waar ze in de Appendix van R 0,.
.BKR'l'soN te vinden zyn."
Strydig met dee~e. betuiging is het Stuk 't geen wy thans
~allkundigell; het beftaat uit drie

Aankangzels, om, by
elk Deel der NederduitJche Vertaaling', te kUllnen gevoega
worden. De Vet;tnaler verantwoordt zich, met aau te mer-

ken, dat hy, ten ty,de van het opfiellcn des evenaangehaal..
den Voorberigti ~ "het:' fiuk, weezenlyk" zo inzag, endus
.overeenkQmftig. met de waarheid fchreef, dat hv lang in 't
zeIfda denkfll~eld bl<:~f; d.och betuigt, gelyk hy hier met de
da:.1d betoont, Diet te behoorell onder het groot getal der
()nver4ettelyk~ Betweeters, die het eene te ncdergeftelde
L 4
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ROBERTSOllt

noDit· helToepen, en, doof voor den raaa van Oercle6.l.kundigen, geene verandering in het :eensgevormde pl:.tl1 willen
maaken.
- - De herhaalde b~denkillgel1 van tieden,
wier kuntle, oordecI en vriendfchap hy ho~gfchatte, dat
de Nederd1!'Jtfr;lJe Vmaaiing, door't gemis van het Byvoeg~
zel, te kon fchoot by het OOIJpronglyke, en weI in een al~
lergewigtigst gedeelte, de egte Bewysftukken, waar op
men ,in deeze Eeuw van Gefchiedkundige Waarheid, meer
dan ooit, geil:eld is; gepaard met dergelyk:e aanzoeken, zynen Boekhandelaaren gedaan, haalden hem over, om d,e'VerWaling dier oude Brieven en Befchdden te onderneemcn.
--:-- Wy willen gaame gelooven in zyne be'l:uiging van de
lastigheid deezes Werks. "Welk eeri.verfchiW' rl:)tpt hy
uit, " den duidelyken .ea van zelfs vloeienden flyl van eellen u. 0 B E. R T SON te volgen en te vertol~en, of te zitten
hlokken op duistere en verouderde woorden ,..en eene me11igte me~r &hqtfche dan Engeifche fprce~w¥zen; .op zorn..
IDlge Bengtfchnften, blykbaar gevlocld Ult ,met 'welverfntde
pennen ," en dikwyls, met voordagt, ingewikkeld, donker
en ,raadzelagtig•. Ik beken, de lust was niet. groot, en de
moed.dreigde my" by wylen,. te ontzinken;· doch de eerfle
werd, by tlIsfchenpoozen, opgewakkerd, en de laatfie onderfteund, door de, in ·de daad, weetensw;iatdige en aan~
gelegene trekken van geOeepe StaatklJnde,. en'ilimmer han..
delingen, ten Hove; die nooit beter ontwikkeld, en in k1:lar..
der daglicht gcfteld worden, dan wanneer men gelegenheid
·bekomt., om de oorfpronglyke Brieven, in netelagtige tydsomftandigheden, tusfChen de belallghebbende; en in d<:
zaak betrokkene, pcrfoonen gewisfeld, te vertoonen.· Brie~
VCl1, zomtyds door den Schryver verzogt aan de vlammen
op te offeren, en dus ter vcrgetelnisie !e doernen, ,to ras
zy geleezen waren, doch van dat lot verfchoolld gebleeven ;
niet altoos tot eer.e van den Opftellt!r; maar wonder gefchikt, om de waarheid te ontzwagtelen, en nan eenige gevalletI' het rnoma:mzigt af te fukken, en cen geheel ander
gelaad by 'te zetten, dan ze, tot de, ontdekking dier-BeiChciden gedraagen hadden."
Zeer veel Brieven van deezen geheirnen aart, en tot nog
<lnbekend" wIlen de Lcezers· in decze Aanhanguls vinden;
en-bier uit zien, w.aarom de alles onderzoekende en nanw"
wikkende ROB E R T SON, niet zelden Gevdlen en Perfoonen in een geheel anderen dag fieIt dan veele vroegere Gefehiedboekers gedaan hebben. Hy bediende zich van, de
f\:chtc middelen om de Gefchiedenis tot een hooger trap van
vol...
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'Volkomenheid te brengen.·" Want ~ om hier de w60rden
.VtJ1den fchrallcleren B-A CON ce gebr.uiken, de Oualteden en
Overblyjze1s der, Gejchitdkundige W'aarheid zyn als tkflu!c.ken brokken eens seftranden Scllips, die naaYjtige en. kloeke
1J1annen, uit de Oi'Tkanden, Brie'Yen en BifcMidrm apX4me-

en

len, en aan de bi:taren des
1Jewaaren (*).

').lerflindlmde~

tyds pntrukken t en

De Vertaaler. verzoekt verfchOoning voor bet duistere ~
dat in zommige deelen deezer Byvoegzelen is overgtbleew
ven, zyns op.danks overgeblt:even; en dk hy zich Vente..
kerd houdt, dnt bp eenige, zo niet op alle, duistere pl.aat....
zen, rooet 6"~rblyven; dewyl de Schryvers geen oogmerl,t
haddeti verlJ:aanbaar te fc~ryven, dan voor hun, die zicb.
in de z:i.ak iJ)~ewil~ke~d yandell" liet geheele be100p daat'~
vall, en de helIDlyke Ulzlgten, kendert.
Wy 'bedanken. hem voor de moeite a:m dit Werk .be.
need') en hou~en -bet voor een aangenaam gefchenk ,gefchikt om de Gefchiedenis van Schotland te voltooijen, of
althlll1S zo vOl~omen te doen wordenh!s de Ne1erdUitjcbe
Leezer kan elfchc1}. ~ene breedvoenge wdUltgewerkte
Btadwyz.er belluit alles. Onz~Lee~el,'S. 'verwagien ,zeker
nitt') dat wy, ,wt den' grooten voorraad van byzortde.rhe4en, hier' iets zullen mededeelen. Onze v~org~atrde Be~
ligten hebhen het Werk, zo wy hoopen') naar waardye
!loen llerinen. De, Nedertiuitfche LeeUI f kunn.en ~ daar zy
zicij voorheen, door eene korte aanhaalmg" Ult deeze oorfpronglyke fiukken,,· aan den voet des. blads geplaatst.
moesten vergenoegen, thans hunne geprikkelde W..t:etgraag..
~e geheel verzadigen.
Wy moeten hier- nog byvoegen, dat d~ Uitgeevers het
Portrait van ROB R R T SON, Ilaar het beste Engelfche vcr..
vaardigd') nevetis dit Stuk afgeleve.rd hebben ') en 't zelve
afzQnderlyk. lev.eren ,: oni voor andere, in OilS La,nd met
recht hooggefchitte vertaalde Werken diens Gefchierlfchry-r
vers, [c plaatzen.
(*)

D~
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17erzameling 'Van unuitgegeevene Stukken, tot opheldering" aer
'fTaderlandJche HijttJ.rie, opg~'Zogt, byeengebragt en, m~
eenige aanmerkingen opgehelderd, dOfJr ~. P. rBONDAM ,
Prof in de Rechten' te Utrecht, en If.istoriefch,,v.~r ,:ran
Gelderland. Derde Deel. TeUtrecht by E., Wild 178".
Behalven lzet Voorberigt en den Inhou,d 32 i hladz~ in I{T.
6CtfLVQ.

bet geen ons de Hoogleeraar Bondam, 'in 't
A gtervolgens
Voorberigt voor dit derde DeeI' meldt, fiaat de waardy

deezer Verzameling~, welker nutti~ gebruik Wy reeds eel}
en aneerwerf aangeduid hebben, III fiede van te daalen',
nog meer te ryzcn. .Zyn Ed. naamlyk meldt on~, met
4ap~baare erket1teni~ aan zyne B~gunft~gers, dat hem, van
onderfeheiden zyden; zo van der Steden wegen als van byzondet~ Liefhebhe~s onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen,
gulhahig verleenct is, her inzien en gebruiken veeler oorfpronglyke S~ukken, die tot nog min of meer onbekend gebleeven waren, of tot welken altans de vrye toegang voor.:.
he(inen'riiet verleend was gewoi-den. Dit vermeerdert zynen
reeds grooten voot:{aad nog 01' eene aanmerk~lyke wyze ,
en (lelt h~m dus in' ftaat, om aan deeze en geene byzondere vObrva~len des te meerder lichts by t~ zetten~ Aan deezen mimeren voorraad is men hier terfiond verfcheiden Stul\.·
ken iii dit derde' Deel venchuldigd; waardoor het, niet,
ge1yk de HOQ~leeraar zig voorgefteld had, Itlopt, tot aan 't
einde xan 't Jaar i517, maar flegts tot in de rnaand Ol:l()~
/Jer. Van 4at.jaar; nadien het andel's" te zeer uitgedyd zon
hebben. Het behelst .dus ,in vervol~ op h~t voo~aafl(\e Defl,
een aalltal v:ll1 Papleren, welkep mzondeI:he1~ betFek~lJl~
hehben, tot de verdere gemaakte fehikkingen der staaten,
t.erwyl men alleszins op zyne hocde was, tegen Don 'Jan,
t6t dat men eindelyk, in de l11aand OCtober -' alle onderh:mdeIingen met Don Jan afgebroken ,~en den "Aart5hertog
Mathias tot algemeenen Landvoog~ ontboq<ie..n had. Verfcheiden by%onderheden daar toe behoorende worden door
deeze . flukken opgehelderd; tevens verleenen ze hier en
daar Heht aan tusfehenkomende voorvallcn ~ inzonderheid
aan de Utreehtfche Gefchiedenisfen van die dagen, tot dat
de Prins, den Staaten van Utrec.ht fatisfaeue gave, en de
Staaten van Holland en Zeeland dezelve bekragtigden.
Onder deeze laatstgemelde foort van Stukken, vinden wy
een
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een hpier" 't well den Hopgleeraar 'aanleidiilg gccft ~ om

nader aan te dringhl; 'tge.e~ by alvoorens aangeduid
wegens, de, werkzaamheid van, den Prins, tel', be·
~rderinge van zyne bedoelde' verbintenis der nabuurige
Ptovincien; '~ w:el~ i)ns hier op war bepaalder doet fiil.
ftaan; te meer daar 'wy 'er voorhl+n 'insgelyks vim gew.aa~d
bebben (*).
:Het ~ Gefchrift, waarop wy oogen, is
een Protest ~er Utrechtfche, Canunniken 'lahan van Rener•
.(e en Johlfn de Gaftro" van den '1 Augustus 1577, 'W'a'ar..
In ze betUlgen FxpresJelyk. te prou}lemn, Joe veTte alr. daer
:Yetwes ge{;()mludeert laude mogen 'Worden in den Capiuele: I}J
$t4ten, '$ ~Veltk efli,cnjir.ts faude magen under-en tot prejudicie
~n h.heylige Ca{{u;.J.ycque gelove en de Religie" oft belworlyd.e onderdanicheit ~m,Syne Mat.; dat 1.y daeri,nne gUTl-fins
m ~mcktn te conjen.uren, ende daef?Jmme nyet 'Van meeninge.
en fyn, altoes te ~d»Ipareeren. Dit' Stuk doet de lfuogleer.
am- Bond4m v.a.n 'eenc 'Aantekening vergezeld gllian ~ in weI..
ke zyn Ed. aantoont, wat den Callunnik jonan van Renes..
Je, (diell men niet verwarl'en ffi0et .m~t den beroemden
Voorftander van Vryheid en Godsdienst, JAN VAN P.ENES..
SE van Wulyen, Heer V4 n Wilp ,) met zynen Mede·Canun..
nik 'an- de Caftro, aanleiding gegeeven heeft, om dit Pro..
test te doeu.
" Zo ras Don jan, (zegt hy,) tot J<lien onvoorzigtigen
flap gekomen was, om zig op .den' 24 July deezes jaars
V'aJl 't Kasteel van NllI111en meester te illlliten, maakte ~utks
(ik bediene my van de 'woorden V'-tl Bor,. X. B. bl. '156.)
ten j~er gt'ooten Toope, verflagemhcyt p,rde alteratie in de her..
tm 'Van eenen yegelicke'R.) eOOe lieten ghthul 'Yfl.JJen de Uoope,
dit 1'} Joo onlan~s te vooren op fy1fen pe~foone ghehadt hadden,
'Vreejende) dat er een veel feldeI', bitterder ende wreeder oor·
loge ontjtaan jiJude:&8na daer 11M;h!o'.Jt.'gelll~est Wilt. Vader
Will~m, wiens frn.edigheid van geest, ep- behendigheid in
h~t.-beleiden d~r z~aken;. zig' alt?O~ in ~e net~1i!~ om11:a«..
dJg'heden, en m onv?orzlene Joc1aHen ~ op h~t Imsterrykfte
hceft~

>

vertoont, endoet

.z~_en,

had zo. dra menc Enkhuifen, al..

\viar Hy zig tOfrrbevondt, deeze.tydin&,()ntfangen, of by

V001~.zagJigt~lyk de gevolgen:, wente .1,tj~1. deeze 6nbezonneoe
daad van Don 'Jan t?oQdzakelyk moestel1 vopr~vlOeijen. Had
By te "'{loren reeds~ ecne en anliere re!ze,~ge~ragt de ~a.-..
buurige Provincien 'me~ ·zig, en zyn~ Hol14nderen en ZeeUw.M
Jlaotr en naauwer te ve:reenigen., ten, einde', indien de Vre..

(*) Zie Alge.m.Pad,,·J. Letteroef. II. D.

b~.
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de van Gcnd ~ en de 'vereeniging cler Algemeene Staaten ..
by een of ander toeval mogte verbroken of kragteloos wor..
den, om aIs dan, door middel van zodanig een rrader ver..
bood, dies tc beter befl:and te inogen zyn'tegen den overmoed der Spanjaarden; thands fcheen het Hem de regte
tydsomllandigheid te zyn, dm .zig de' verflagenheid en VIeeze, wa.arin decze Landen, door die onderneemiug vall Don
Jan, op 't onverwagtire gebragr waren., ten ,nutte. te ma..
ken; ell dOllS aan deze1ven te doen zien, de noodzakelyk.
hei~ van eene zodallige· Vereeniging tusfchen de N:tbulld~l}o
den. Tell dien eiade heeft Hy op den 29 July,. t':U d1J~
aanfionds rill het omfangen van die ryding, uaay Geld.erland
afgezemden,. WiU. van Zuylen van NieYelt,' en L~nard.
Cafenbrnot. Zie hier voren N° 9. bl. 49. Vit het voorftel ,. 'bet wclk die gemelde Afgevaardigden, uit. naam vaLl
Orartge , QP den 3 Augusius , ter Staatsvergadering van Gel.,
clerland gedaan hebbell, en 't geen -albier- onder N° 18 in
zyn geheel geplaatst.. is ,. kan niet aIleen de w~a.rheid van
rot ons gezegdc, gelyk wy oak reeds in ouze RedMvoering
~}'" dJ Unie pag. 95-,-98 ,.' of bladz, 86-89, cler Ver..
taliNg,. ()pgeroerkt h.ebbeJl, ten YO lIen bly.\{en; maar wy
;Jen 'e~ tevens nit, dar Ofani~' niet door geh.eir1;e on~(Jr~
lzandelingen, gclyk ,de Heer A. S .GRAVEZANDE tIn nav.oJgmg
van :lnderen., in zyne uitgewrochte en alle~zins lezel1swaardi~e Verhandeling., de Unie van Utrecht herdacht, bladz~
"57 verhaaIt, maar door· opell1yke bezendingen uit zynen
n..am d~ 110odz...ke(y~heid van eene.nadere J/ereeniging T1iet
aIleen. aan Gelder/and, maar oak aan de andere lYabr"urige
Li~wexten, heeft tragt~n te betoog~n (*), ..
Hebben
nu
(41) Men vergelyke bier ltlCde de PropDfitie, uit naam van Orllnaan de Staaten van Gelderland, Op den 18 September, onder
N0 63' alhier gelled geplaat5t, ~:m welk Stuk de Autbellr reeds
Ccdeelrelyk gebruik gema3kt.heef~ in zyue boyeu aangcbaalde :R,,~
tJeJlvoering. pag. 99. of bladz. 9I. Men ziet, gelyk de Hoog~
~eraar m,et regt OPIDerkt, nit dee~e Stukken ten .dJlidelyld1:e, met
yvatdpmgredl;:nen de Prins dle$tyds deeze n~dere Unit aangedrongen heeft; en. dat hy dezelve niet bcdehlyl, maar openlyk, op zvo
JJaam ,'en door zyn gezag, beeft zoeken rebev()fderen. . Dus vcr~
V:llt het •. zegt zyn Ed. dar '5 Pritlren Breeder t Gr!iaf 'jilhlJ'4 "IJ~
NMJau, de eertle geweest zou zyn, die.' omtrent bet n1iciden nn
't jaar ·1578" opeplyk met (ommfge G.cw~s~en over eell z01.ianig
VertJond ill ondel'handeling is geweest; zo als men to[ nog we.
wegens gebrek van egte bewysl1:ukken van dien tyd I g~meenLyk
;.eo

it,

Ot{tJITGEGEEVEN'E STOJCKEN.
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no de andtrt naa:sdiggende' L a . en Gebuuren, een gelyk. Adv~tisfement., ais GeIderland ~ van fyne Fursteiyke

Gliade ~tfange'f2:' . gelyk die ~fgevaardi~en met?o v~eJ
weorden'In hun Voorjlei betUlgef)~ dan IS het mecr.d~
w2aJ!fchynlyk., ja. gerioegzaarn zeker., dat ook de Staate1J. V$
Utrecht ;tf: deezcr tyd een .gelyk :Advertfjfement, ~t zy by
een Brief, 't zy by ecnc plegtige. bezendihg., van den Pruli
-.ntfangen zBllell hebben~ Of fcbaon nu wel " voar zo veel
it weet, dienaangaande in de .als nog' vOQr hande,n zynde
StalJ.tsregistrM vQn Utrer:ht., van d~n 2.9 ,july tot den 6. Ati.~
gUlf'llS, geen aantckening gevond~n w(lrdt,' ('\Vaarover :qJeI1
zig niet behoeve te verwande:Fen;) . is he~ niettemin ~e"
ker, dat men in dien tusfche:ntyd een~ Staatsvergadcrini
binnen Utrecht gehouden hebhe. Dit, bly~t niet aIleen uit
dit Protest. 'van Renesje en de Castro, als mede_ pit ,d~
Stukken onder N"~,. 12 en 14 geplllatst., maar wQrdt ten
vollen zeker, wanneer men opm~rkt-, dar op den 2 AuguS!tus ,. en dus, des, anderen daag! "na dit Protest., :'T~k9'"
Bogart en Frederik Uteneng, door de Staaten van Utru#f
aan' die van GeUerldnd afgezonden zyti geweest, welke
ook reeds op den 4·Augustus rer Staatsvergadering ;lldaar
opening '~n httn.nen last gedaan hebben".gelyk zul'Ks .-een
ep ander blykt mt de ExtralZen van het Landdags ll.eces,
als mede-uit het .'Ant:woord, door die van Gtld,trJan.a {)p
hun voorftel gegeeven, onder NB.'IS· en 20 geplaatsE~ Ee-

ne
geloofd .hlleft. -

Ter nadere bel/estiginge dier vroe&ere Gil-

·derhandelingen ,tlrekken verder de hitr 'toegebragte. Stukken ,. QIlder N,; 14-·20', 6., 61. 62, 66 en 6-7geplaatsr. Uit eeo
voorftel in 't Stlik N" 16 fchynt men zelfs met den. Hoogleer.aarte
mogen afleiden, -dat 'er, vermoedelyk, al in 't begin van JUly.
ellA-us zc:lfs VOOJ' d~t :V.n 1c1n nog het momaangezigt afgeli 't bad~
open(yk, door Jl~t doenvan onderlinge hezendingel), poogi!?(en
in 't werk ·gelletd zyn, ,om de Nabuutige Gewesten ond~r elkaftdef, door ceo nalJwer"rJand ~a~ TTeree.tliging', ~ezamen .tiV:ocg~lf,
ingeval de algeme~l'Je Vereemgmg kragtlpo~ wterd. Wel by...
zonder geeft het Stuk N~ IS den Hoogleehm aanlekUng, om te
dehken, dat mep de Landsvergaderfbg Ijinn~l Nymegengebnuclen, 'op den ., .Augurtus. a3n te zien heeft, voor de e'rfte Vergadcring, W:larin ,men openlyk tusfchen de naascliggende Provinciea
onderling be~onl'len beeft,' in onderhandelJng te treeden, en, te
beraadOaagen 61[er he,!: ontwerpen en in 1l:and brcllgen-van eene
f'llJdlu Vni,. Doell zyn Ed. laat de beilisfing biervanover
den Heer 'Van deSpi~el, w,ieDs Staatbndige HistDrie dtr Uni~
men met &{Qot veriaDsc:n te gemoet ziet.

aan
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ne hezending 1m '\Tan zodal1igen am kon immers niet

g&

fchiedc'n., dan lla vQ@rgaande befchryving.en iaadplegingm
der Leden van Staat. --'- 'Indien wy! nn venier in 'aat1.merking neemen.,: dat deeze twee Canunnikken., en vooral
tie eerite ~ zig altoos, voor zo ver men uit de nog Q'tw
geblevene egte Stukken van dien tyd kan afnemen', betOond hebben., biet aIleen als yverige voorftanders van
den Roomfchel1 Gddsdienst, maar' oak als .2eeI SpaanSltt.
gczind., en tegen de party van OrlLnje voorrngenomeu;; m
20 verre ze1fs., dat, deeze jan van Reneift., wanneer rt:e<ts
bet werk van 'de 'Nadere Unie byna zyn volle be1lag
had gekregen, zig niet olltzicn beeft., met, Jacob Cam.
~~torf, H~ndr. -va~ -Medenblik en anderen,. ~og ,acne u.iterfte poging te doen tegen het ondenekenen dc-rze'ive"
dbor de hand te leencn ann 't'opflel1en van ecn gefchrift,
tegen, het ingaan elL anderrekenen de:r Dllie; waa-roni' hy
oak, nevens zynemed~m(lkk6rS., als toeu, door' de Regeering, deezer Stad Utrecht., in hegtenis genomen is geweest, gelyk wy re~d~ getoond hebben in' OIl!Ze Rede'rl1'Ofring over de Un.ie, page 138, of .bladz,: 'I~7 der VerUlling~. - - - Indleh men., zegge lk, dit In opmerking
neerilt, zal men met weinig moeite kunnen begrypelt den
ziIi~en meening van ditProtest.
' Oran]c 'namelyk
had, "t zy door brieven, 't zy door Mgezonden'en, (molelyk~ doqr dezelven, w~lken naar Ge~derland fronden te
vertrekken ~ en hunne re,Is derw:il.arts Ult Holland over Utrecht op Nymegen zuUen g'enomen hebhen, en dus,' by
bun doortrekken door deeze Stad, op den Jafftflen .1u1J
of eerflen Augustus, een' dergelyk voorO:el -alhicr kunnen
gechian hebbcll,) a:m de Staat611 varJ Utrecht doen vertoonen de noodzaaklykheid, om zig onderling regen de . UaI'tfiagepvan Don jan te beveiligen. Hy had, naar aIle gadagten, 'hetzelfde, of 'een diergelyk, voorjlel aan de $taai..
ten van dit GewesJ, laaten doen , als aan die van Ge~d~i;·
7il.ild 'eenige dagen laater nit zynen naam oak gefchied i~~
Men bad, door lIlCnigvuldige kunfiel1aryen der tcgenpfltI!ye, voor als nog. weeten op te honden bet afdoen der
-Satirfat'tie, en tot dus vette zig, volgends de Pacificatie
~an Gendt, niet werler begeeven onder 't Gouvernement
'-Van; deh Prins. Het onverwagte innemen van 't Kastecl
van Na.men door Don '.ran had niet alleen eene groote
verilageriheid verwekt onder de welmeenenden., maar 111ln
oak de oagen doen openen, om op aile' mogel~e wyz:e
vOor hUl1ne veiligheid te zorgen. Oit voorval had overz;~llk$
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zuIks .eroarzaakt, het verzoek der Hopluiden en Burgery
deezer Sud. un. de Staaten op den laatften July gedaan ..

em binnen 6 of·S dagen het nemcn van Satisjat'he, van den

Prins ten einde .te brengen, met bygevoegde bedreiging ~
dat, by. jaulle, "Van men, zy zelve,' hrmden pan. " wer:k z.ou4~n
flaan, ,en die zaak· afdoen. Hierby kwam het voorfrel van

Oranje om zig te verklaren, of, in geval een nieuwe oo~..
log door de~ze oDden~eming van.. Don Jan mogte ont/lllan,t
en de Algemeene fJnte daardoor v~rw;oken worQelh:~,a)s
dan nie~ vermeint /tn.It3'1'J. haar ~~lven te voegen met zyne, F.,....
ftBlyke Genade, entk die. van HoHant ende Zeelant ,. tot con·
fe!vatie 'Vtm tit·, Pacifkatie "an .Genae ,'mitsgatkr.r de 'Wettig~
Vryhei~ des V'J4"irmds, met de ~ude' tQ1"ech(ightd,~n~ en,~~
privilegmz. '\lOti ,dtetl (*). En,.zo, J!l" IS het ten U!tlufi:cm
ook waarfchyne!yk', :dat het verdete:verzoek van deJ} Prfnf
daarin zal beftaan hebben, om, ,nit naam '~er Staaten;. ,eenige af te zenden naar .Geiderktnd, ten emde ald~ar, met
gemeen overleg de middelen te bel:amen, om onder de na~
burige Landen eene ~ade' e vereeniging, en orulerlinge cone~
pondentie tegen aile o!1verhoppte,toev~l1~n 9P te rechten. ---:11.enesft en zYn m.edemakker de Castre voorzagen' lig,t"eijr.t,
dar in deezen omtoop van zaaken, en tydsomfiandlgheden,
de Prinsgezindcn te'r. Staatsvergaderinge deeze !Wee fiukien
111et aIle rna~t zondell doordringcll ;zy twyfelden niet, 'of
verfcheiden Lcden van Staat, of fchoqp . ~4ers' geO?in~ ,
zouden zig, llit vrees vaor oproer van de' Burgery, nlet
,:].urven verzetten, tegen h~t verzgel~ der?elve, 9m. yan.'~
werk der Satirf/ltlie ,cen emde te maken.. Zy voort~g.etL
derhalven, itat tql Staatsvergadering. qe?ze twce fulk.ken
met meerderhe.i.d. ·ya~~ fiemmen. zopden doorgedrpl,lgen '(Ii
befioten worden ~ gelyk ook werkelyk gef-=hied ,is. Zie N~.
14' en 19•. 'nit gefchiedende, begreepen iy zeer ligt,
dat de Onroomfchen meet' en rnf;::ervcld ,zouden willnen;
en, wanneer men zig eens wedel" ond~r ~t Sta4houdtrfchap
van Oranje begeven had, voorzagen 'ly ook ~ dar df: Pfinr:;
ten rninfien by' ooglui~ing, den Onroomfehen, tot liet oefenen van hunneh G0dsdienst, ee.ne m~erdere Vlj'l1ekJ ,zen'"
de vergunnen. Zy begreepen reyens, dat, zo w.en' met
den Prins en zyne Hbllander s en Zeeuwm ten eet\i·e·· en
met die van Geidel' font, en' andere Nabuurm, ten andereo
zyde, eene overeenkomst tOt onderlinge hulp en onderftand
te("') Dus luidt des Prin(en voorA:el aan de St!aten Yin 'GeldC!~

bind, op dcu S Augustus, bier onder N° IS geFlaatst.
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t:egen de onderneemingen van Don Jan kwam te tretre'If~
en men dus eene nadere ,'ereen,igiflg onderling aangong 'Y
waarop voornaamlyk het verzoek, van eeni~enmaQr .Ge!der"
ti:rit at" te vaardigen, ,zag, dat daardoor niet, aIleen hunne,
partye verzw~kt, maar te~ens ook de gehoorzaamhe.id,
a!ln den Komng ver(chuldIgd.; en het gezag van zynen
Stadhouder, meer ,en meer vermmderd zoude wordeIl• ........-..-.-.
Indien men in dit daglichr de r zaak- 'befchouwt, zal mea
gemaklyk reden kunuen geven, waarom zy in dit Stllki
expr'esfelyk prottsteren, Joo vene in den Capittele oj ·$tai~n.

~t'Wes mogte gecOflcludeert 'Worden, 't weIck eenichfitls fourk
tnogen ,tenderen tot prejudic;e ~an, t!.e Catholycque R~ligre~
Dft de behoorlycke onderdarnghe,It ~an fYne MDJ4{eit~
Boor welk protest zy ongetwyfeld ZIg hebben zoeken te
dt!kktn,. zo; by veranderi~g van tyden, en zaken;' de

Spaanfche Partye, ea Don Jan, weder mogten hoven

dryven."

•

-----------------..,--de

TTerhandeling o~er
Dichtkunst \uit 'het oQifprong·'
lyk Grieksch in 't Nederduitsch vertaald. w,,Iaragter gev(ltgd toy"
eenige PerhandeliJJgen 'ave;' de Dichtkunst ~ 'e,n. 'h,t' T06neel de;
Ouden; Joor M. c. CURTIU$, Hoogleeraar en Raad te Marpurg.
Te Am/ferdam' by A. Folke Simonsz. 1780. BehalverJ" de Poor,.eden 190 bla4z, in gr. oElavo.
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Eene naauwkeurige NederdUitfcbe vertaaIing der VerhandeHngd
van AlUSTO'rELES 'bVer de . Dichtkunst , door eene bekwaame
tiand'uftgevo'erd, "en uQor den geleerden {-leer DANIEL WYTEN'·
BAca, Hoogleeraar in de T1T'Ysbegeerte i11l de lllustre Schoole te An,·
fter4am, tegen den, groadtek!lt v~rgeteeken, is elln kOBtlylt gefchenk
Toor de Nederduitfche Dicbtkunde; Men heeft toen-tlit Gefchrift
(welke misf]agen zommigen 'er ook inontdekt mogen hc:bben, die
rlekerlyk niet allen te verfchooncll zyn ,) aan te mtlfken. als behel~
~ende ,de eerfie grondlegging der regelmaatige Dichtkimde; waarQ90r ze, hoewel nu en dan wat te eng beperj{t, vatt IQSband!~e
buitenfpoorigbeid als wederhouden wardt. Ver1l:andige heot:feuaars der Dichtkunde hebhe.n; door aile tyden heen, ·er nut uit
getro~ken; en men kan oe herhaalde opJettende' leezing dee~er
voorfchriften. hyzonderlyk. den jel1gdigen aankweek,elingen J niet:
weI te'fterk aanbeveelen; Ze zullen, 't is waar, hierdoOr aileen
teen goode Dichters wordell; daartoe wordt meer vereiscbt; malll\
ze zullen. 20 ze anders het vereischte dichtvermogen bezitten.
hicrdoor grootlyki bewaard worden J van tot de cbsfe del Oegte
Dieht-
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Dichteren te vervallen j en zig galeid, zien op eel1 weg. welke ge"
fuhikt 1S: om l:Jtll): tQt, meerdere vtilmaakthel'd te brengen~
Z~er ,gepsst;beeft men hier- by: gevoe~d eenige Dicht,kundige,
Vcr~andelingen

,van den beroemden Hoogleera~r

CURTIUS.

die lIId:,

:reer vltel tS~ldozehheid en een-welwik~end oordeel. opgefte.ld, zyn;
des zer ~rfcbeiden laerzaaUfe· 3aumerkfngen . "ehelzen, welke[,
o\1erweeging In. veeletleie opzlgien, rm::~ betrekking tot het D:icht~
kolldige; teo 'ftade ·tan komen.. --..;. De e'erfte deeter. Verhan~
del{n~l.'IIl. (:Ie ~ z~m ton, gctale . van', zes ,) die bovenalopmerking
vordert. ga.8r 'over' hd weez8h en het W4l!re; begrip de.r,:DidltkuTJtk·, waaromtre~r c1e, HObgleetaar. in navolging van den diepzmni;
goo BAUMGARTEN, eenlgzins byzonder is i doch zyoe.gedagteil op
eeoe aanneemelyke 'wyz.e ontVOUWt. 'Men is.het na::tinlyk.
nopens dit Stu);; tOt hog nie~ ee,l1s. .. EeDiJe'.ktmstrewe~s
" h~bben, 1.egt; de Hoogleeraar • het weeze'tLder.',Dlchtkunde In
;l' de geboll~el1e ·fchryfwyze getlelf.': anderen in derna1rolgilJg, en
u nog ,nder,cl1c<in"de- verdichtillg. Vetdtr zoekenfret 'eenigeinde
" OlldetlirlgB. vetbinditlg dat na,v'otgih!f:mec de vlfrdichti'Dg,;: nf oo~
,.ee 'gdylt meD d'egebondel1<lifChr}'fwyzej: 'in ,efnde)ykhebben an·
,," der.elt;-,§"emoetn,' het zel Y1l .lli d~' ingc;vlng to: vinden." Oat Jed er

deezer 9arltlaari,1!g.el'l h3are ~wallrJgh~de1I heefr, toont #n"Ed~be.
knopr-: en "dlddcly1t un j merdetlde: '.QIU tevens ·~t ,d.ez~ll7eJ)l de
Kunstregters van !~a~er eeuwen bewoogen hebben, om dee:te vet·'
jrlMiringell' olldetlin.g'tc' \'ereenigen, ell uic allen te -gelyk net begrip
dtr Dlcntkunst;,f.amen te ft.eHen. Zu!I<;J Is, gelyk':hy,vQorts. kort·

Iyk doet z:en; door M:mnen van naam, OJ) verfchilIende wyzefl
verrigt;, doch •.~2ynesoordeels; llietvoldoeDde', daa aileen .door
den Beer BAUMf,ART'ItN, volgbns; wtlken een Gedkbt ltlnt Wilko.
men. tinrtel"jki'1"eUm is.:Deeze vtrklaarIl1g~'b~udt onze Hoogleera:ir
voor de eerng4f.\JlnareJ, die, tc ~lyk";t11l~' de andere 0p'~eeYeo
verklalllingeri' hi lVg bevnt;, het welk 'hem; nocipt der;relver. ge·
gron:cltJeid naiter,.te hdwyztm. _ . nm beteren .ver.ftande vall
't voor'ftel geeft'de'Hoogleeraar V'ootaf de'valgende'lophtldering•
.. Z'il1nelyk .de~ken is zig qe dillgetl' to \POor:fteJlell; als zy zig

" :aan, tmze ;&!Iltell r\roorooen, De"mtDscb ·kan zin.llyk denken,
'l zyne meesre geda8teo en begripPeu' zyn zlnnelyk1' eft hy is be.
.. kwaam am dezelven op eeoe zlrmelyke .wyze ' ult te drukikcn..
" Dk is 'de-' oorfprong ;'V31l zinnely1tC:rede'ns. ,Een redeh kan zIn" n~lyk zyn,~ (t.y ten"opzigtt tier vool'werpen i (~.) ten opzigte

" der er.kenten.is dezer voorwerpec ~ en (3.) ten opzigce Vlln" de
uitdrukking. Gcfi'eld nu zyllde. dat ten Gedigt ~~'M y.~
" komen. ziililclyke fe-den. en bygevolg in aile zyne deelen ttn
t
hoog!len zinnelyk i~;zoo moetendel'oonverpan van-cen Gedicl1t
,.: rie aart van ~rkentenjs, en de uitdrukking .van deze erkemenis
" in eenen boogstmogelyken trap zinnelyk zyn."
Deeze c!rie opReooemde vereiachten ontvollwt zyn Ed. voorts
afzoDd~r1yk breeder. lIJet oordeelkulldlge aanlDcrkingen over 't
i;een daar toe b~trekking heeft; waarop hy dan verder t teu bewy·
Jl
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ze zyner grondfleUinge. aandringt op den 3art Tan alle foortm
van Dichtfiukken. Wy zullen dit bewys, 't welk. zyne .manier van
rlenken over dit onderwerp in 't volle daglicht ftell, geheel over.
neemen.
" Het grootfte werk des [choonen geest. is het Heldend[cbt~
Dit Is eene navolgiog van eene groote en verheven handeling.
wel1te de Dichter door eene (legts ,voorgegevene Godlyke ingeving
befchryft. Bet voorwerp daarvan beftaat' dus uit handelingen van
natuurlyk- of poetischwerkende perfoonen. Bier zyn dan zinlykc
voorwerpcn. Deze worden OilS levendig vom oQgcn gefteld. en
doen' ons gevoel en verheeldmgskrsgt aan. Wie gevoelt niet ec·
nigziDs zelve. in de Henriade de fmart des Vaders. welke de
11100rdenaar Z)rt'lS zoom wordt; en ,wie deelt niet in de Aeneis in
de angllige 'wanhoup. van eene Dido? Bier is ,de zinlyke erkennlng. De uitdrukking des .Heldendichts beho6rt: eens van God
bezielden Dichters waardig' tc> zyn. Zy vereischt dierhalven Ievendige fchilderyen, nieuwe' gelykenisfen. 110ute metaphoren.
eetl vollwmen harmonifchen kl:lJ1k. Dit ,alles 'ontmoetellwy in
IIomerus " Virgiliu5. Milton -en "~ltaire, en dit aile! zyn ·eigen·
fchallpen "an eeoe zinlyke uitdrUkldng. Wy vinden dan,.in bet
He1detldicht zlnlyke voorwerpeu~ zinlyke erken,ning, z1111¥ke uitdrukldng; $lll gevolglyk is een UelQendicht een volkoIDen zin1yke
reden.
,. Een Treurfpe1 is de navolging van eene grooteaanrloenlyke
handelin,;, w~lke door famenlpreekende perfoolle.n, wordt voorge~
field. Hier' '111 heel'scht voornaamlyk de taal van dtn fchrik I van
bet meedoogen van de W'oede " Villi- de Hefde,. en in', al.gemeen
die van~alle hartstogten. Del perfoonen, welKe 'er voorgeil:eJd
worden, 'Zyn aanzicnlyke ou~elukkigen. Deeze zyn de' yoorwe,~
pen. Onzc inge\\'anden worden by, hunr.e ongevallan, aQngedllav;
wy gevbeleli zelven; onze' efkenning is by geYolg zinnelyk. De
llttdrnkk.iftg maalt 'er de, gedunte .natuurlyk .af; trutfa:rende ill
den mood van· eenen Cuo~ 8l0C>t in de redens ·Van etnel'l Hor~ti
llS, teder in- de uitdrukklngeJlvan eenen Alvares, maakt zy ons
de iiclcn. der .halldeJende 'flerroonen gelyk als zicbtbaar. De uit.
Qrukkiltg is· 'er bygevolg m~ ztn1yk, en bet 'freurfpel' is cell
volkomen 'zit1lyke reden.
,,> Een Blyfpel is, zoo wei 'a1:s een Treurfpel, eene·fehildery van
't menfchelyk 'Ieverl, en heeft I gevolglyk dezelfde eigellfchappen,
hehaiVien dat hierin de uitdrukking.llIet zo volk~meJrziD]YK is, ali
in het Treurfpel.
" Eeoe Ode is een verbeven en hevig Gedicht. ,De Dichter
is hier buitell zigzelvcn, en fchildert niet dan gevoelingen. De
\'errukking heer~d t door bet. geheele Gedjcht. en hier is de
plaats I waar het dEn Di<;hter gf(iK rloofd is lloute fchllderyen. ge·
lykenisfen en trotfche metaphoren cc I:cbruiHn. l-l ier is by gt;volg alles zinlyk, of wOldt l.hllyk :lfgebeeld i voo.rwerpen, elken.
ntnlj ea .u~tdIukldllg.
I
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); Ineell Leergedicht zyn weI de voorwerren gemeenelyk bode zinnen vr;rhevOlJ, en in hOQgere fpheeren bepaald i maar
r.y worden 'et ~r in zinnelyke beelden gekleed: wysgeerige
gedagten wl;JI'den· 'er zinl}fk uitgedrukt. Alboewel het ~eerge.
dicht dan gt:~~Jvolkomen I zinlyke re~e~ is, het b1l'ft egter tinIyk. en' t1itr kan, v.oor my. hierorntrent. genocg zyn. alzo n~et
weinige Kunstregters het weezen t-3n een Gedicht in ne Fab.l
fieHen I en de Leergedichten huiten het getal der Gedichten Gui·
ten.
" De Satirel1 of Hekeldichtell zyn te befchouwen a!s Leerge.
dichten: zy he1)b~n dus het zelfde regt als dezen, en bOVClldien
Dog dit voorregt, dat in de Satire gemeenlyk verdicbte perToo~
nen tot Heiden moeten dienen, welken dezelve dus zinlyker
maaken dan het Leergedicht.
"Ren Herdersz3ng fchildert den aangenaamen toell:and cler lOge.
noemde goude eeuw, of del' eerfie geruste waereldsjaaren. NielS
is zinly:ker dan de daar in voorgel1:elde voorwerpen; niet:; heef!:
eene bekoorlyker magt dan de bevindingen Van 't aangen~alDe
vermaak der vel den en bosfchen. De uitdrukk.il\~ ftemt daarin
mede met de bevindingen overeen, welke Qnze zinnen van de
hier voorgefl:elde dingen hebben. Gevolglyk zyn in de Herders.
zangCI1 voorwerpen, er~enning en l1itdrukking zinlyk.
.. ,Thans. kan ik eindelyk het bewys geven over myne verklaaring
van cen Ge~icht. -:-"-- De Herderszang, de Satire, het Leergedicht, de Ode. het Bly- en Treul'fpel, het l:Ieldelldicht, zyn
yolkomen zinlyke redens. Daar zyn geene andere Gedicbten
buiten dezen: en bygevQlg is ieder Gedicht een V'olkomen zinlyke reden. Aile d~ eigenfchappen Vl}f) deze Gedichten zyo ill
die van een volkomen ziulyke 'rtden opge{loOten; en dit is ,de
anhouJ van het weezenlyke derzelver: ,gevoll';el'Yk is ten volk(nJm.
2inlyke 'eden het weezenlyke van een Gedicht:'
Aan ~it bewys hegt de HQoglcc;raar Curtius nog, eell tweede.
waarv.an hy den zaaklyken il:lhoud aldus opgeeft. - - " Het wee zen
der Dichtklilde i& noch in de, &.ebonde.ne [c'b~yfwyze opgel1SlOten.
noch in de navnlging der na~ulJl:' nQch .In de verdicOfing, noch in de
betrippen I welken Racon . Gottjched en Brritinger claar van hebben.
Gevolgelyk is geen een van deze begrippen het waare: maar '1.yallen
~yn deelen en eigenrchappen van een Gedicht, en zy; vloeijetl gezamentlylt uit bet .begril.l van een volkomen zinlyke reden. nat
geene. waaruit aIle cigenfchappt::n v09rtvloeijen, is bet weezCll
der dilliCD; by gevQlg,is eeOe voIk<?men zinlyke redcn bet weezen
eens Gedicbts". ~ 7~n Ed. ieder deeze.r aelling~n, nopens
de. bepaalillgcn van andere KunsEregters. aangedron~en, en claar
uit: zyn bewys opg~maakt hebbende, Ouit zyne Verhandeling, met
de beantwoorlUng ecniger tegenbedenkingen, welke by bezefc dac
door zommigen ingelnagt zouden kunllen worden, maar di::: van
leen groat gewigt zyn.
By deeze Ol1lVOllwillg van het w~,zen en het ll'alJre begrip rler
1'1 z
lJichtY~n
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Dichtkuiule, komt· wyders nog eene Verhandeling over de peif'oo10m en handeUngen van em HeJdendicht; initsgad..;rs eene nafpeorIng van lief oogmerk des Trtuifpels. ,ds mede"cene1befchouwing
cler perJoOliC1l en voorwerpen Vall het BlyJpel. DaarnevellS voegt zyll
Ed.' eene ovenveeging van de WaaifckynJykkeid ,idle in her Dichtkunlhge \Tereischt wordt: en einnelyk tl efe men hlerJhog a1l.n, eelle
Verhandding over het' Tooneel der Ouden. ----.:,.. be eerst opgenoemde Srukken hehelzen \Teele nuttige Dichrkundige Jesfen; ell
de laatfte Verhandeling geeft ons een beknopt herigt van de opkornst en de voornaamfte inrig(ingen van het Tooneelfpel der
Grieken I die het zclve uitge\londen hebben I en welken de Romejn~n meerendeels gevolgd zyn.
.

de Rechtv:lardige. Tooneelfpel, in d,ie Bedryven. Door
J. v, PANDERS. n Amftmiam by A. v. d. Kroe. 1181. Be~
haIv,;n h~t VI){Jrwerk, 80 blad~. in oCtavo.
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hoofdonderwerp van dit Tooneel(peJ. twee onregtm:latige CD
fl etonderdrukkende
vonnisfen, I"=cveld door de Pomerrche KamerJul1:itie (e Kustrill, en bekragtigd door het Kamergeregts-Tribu..
Illlal te Berlyn; doch vernietigd, met herfielliog van 't regt. ell
ftraffing van 't onregt, door rlen Koning van Pruisfe; Js , uit voori..
ge berigten, in de Nieuwspapieren gemeeo gemaakt, o\1erbekcnd.
des het niet noodig zy, hier van breeder melding te maaken. Wat
de uitvocring V:ln dit Stuk, by manier van eene Drama, betreft.
de He~~ Panders is 'er gelukkig in get1l\agd. By heeft het gel7aI
zelve naauwkeurig in 't oog gehouden, en 'er verder zodauige
toevallige omftandigheden mede vermen~d, die 'er eigenaartig
melle gepaard kunnen gna,,; waardoor bet zig zeer wei tot eene
l)ranla fchikt. De characters van eenvoudige Landl:eden. die on~
derdtuk( .zyn. en zig op de regtmaatigheid hunner kl:l.gte verlaa~
teD; het ch<lraCl:er vall een Vorst; die de verk~erdheitl der han de·
liogen zynr;r Geregtshoven bemerkt. daarvan Ieevendig getrofFen
is, en bezeft hoe het wJzyn van een Volk de zuivere handbaving
van Regt en GeregtigQeid vorden; ben evens , in bykomende ge·
vallen, het cbara&er vall eenen bekngloozen edelrnoedigen Vriend;
lnitsgaders d,,! van eeo hart!y/{ Ouderlievendcn Zoon, en revens
tcderen Egtgenoot; deeze charaCters zyn zeer wei getroffim. en in
lllmne Juiste werkzaamheid gepJaam. HUlme onderrcheidene aancloeningen, n3ar de verfchiileoue om!!al1digheden, w.orden of' zOo
danig eene wyze voorgedraagen" dat ze OilS. op de Ieezing •. 'er
daadlyk deel in doen neemen, 't welk geen der minfte goede kenmcrken der uitvoeringe van eell Tooneetfiuk is. - - ·Wensch_
lyk was bet. mt aile Vorfl:en beftendig 20 dagten, als de Pruisli.
fche Vorst zig hier in eene alIeenfpl:lak uitlaar.
.
" (i Vorth:n deezer aarde! WQ.t kunnen wy ,eelc weldaadco ·oe·
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wy, rechtvaardig. edelmoedig I eo tevens opmerkend.
willen zyn. Oven! vin(len wy voorwerpen ,oozer achting en ernfiige befchouwing w:mdig.... Wy zuBen grootmoedige, mcmsch·
Hevende, deugdznllme, dankbaare, Charafters vil1den. by ben.
die den onge\7oeligen geen oplettenheid noch aandoening inboe·
zemen.... Wat is de rede dilt die zoo weinig plaats vindt 'I •••
he\aas! •.. waarom anders, dan dat men zich to fierk vedbaft
aan de vermaaken, die, ons dag uan dag; ·omringen; ••. zfch zyner
driften te veel overgeeft, en gewaande denkbeetden vall mage en
,grootbeid koestert... Tyd ter opmerking wordt ons weinig gegund, en wy wandelen, met den fluler cler gewoome bedekt.
zander om te zien, voan.... Dwaaze heblykheden en tevens
dwaaze involgingen, meestal tOe te kennen a:m den krlng. claar
men ons in onze jeugd in doet beweegen, en claar wy veelal. in
blyven rond)aopen. ols wy 't ruime veld liet waereld kunnen intreeden.• .' ~ Een algemeene geest van mepschlievendheid. .~ is
waar. bezielt ge eeuw waarin wy leeven, en dringt, met den
geest van wysheid en goedwiIltgheid, door to! de Troonen,
W::larop ooze Voorvadel'"n als nuimerenOe nederzaten ,terwyl zy
ons waakzaalllheid inblaa~c.... Maar hoe heilryk ZOll Ollze ontwaaking voar het mensclldom zyn, ajs die gt:est OIlS onop~ou
oclyk dc~zc1f6 invloed fchonk! ••• wy zoudcn onze ogen openen.
zien en willen zien; gevoelen > en dat ~e.voel aanprikkclenl ..•
Dan zou rechtva*1tdigheid en menschlie\7endb(tid, op vleugdm
van magt en grootbeid, omgevoerd wo:den door bet geheele, ryk.
en de traanen der verdrukten droDgen; terwyl men thans tik:ts
ziet. niets OOOl't, niets gevoe1t. bulten den kring, waarin men
zich bevlndt. Gelukklg, die Vorllen> die rcgeeren. wal~lleer
de aem van menscblievendbeid van aile oorden coe hen fpreekt,
hunne harten treft, en hen Vaders bunner onderdaanen doet zyn.
Yad~rs zyn zy, en hunne onderdaanen, b.unne kinders; van den
'aanzienl~r).l.1l:en tOt lien gerin~lleJl. Mjm ~ hart gloeit oj} dit d~nk.
beeld! .•. en. Goede God ~ van wien at mynmagt, myn grootheid ontfphdt I fterk myne poogingen! billykbeid ell rechtvaardig.
heid zullen te hunner tyd plaats, V'i-ndcll..•. Ken fchemering van
het heilryk lic&t vall dieT! fchoonen <tag breekt reeds door, en
zal f'erJang met fchittercnde ftraalen de '~'roollen der Vorl}:eQ verIichten. ---.- Dat die dag fchielyk kome I ell doe nevelen van
ollrecht en verdrukking verdryve~"
tenet!) als

DichtHevende en andere ,Me1lg eIftoffen, onder de Spm~k: l' Art
croit par Zele. In's Rage, by H. "l. Drecbt, en te Rotterdam by C. Wyt. 1780. Et1J{Jlv~ de Voorreden) 148 bJadz. in,
gr. oc't!JYo.
Dit deeze eerl1e Proeve knn men genoel;zaam afneemel'l, oat da
Opfiellers der d:min medegedeelde Swkjes aanmoediging verlVl 3
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dienen, voor zo "erre de uitvoering bier en daar toont dat fe Of!
cen goeden weg zyn, om, by aan houdenheid met yver voorrgaan.
de, V'orderingell te maaken. die hun tot eer kunnen firekken.
Runne verzarilelillg gaat eerst over zedekundige onderwerpen, en
behelst voorts mengelfiukken; nu bedienen ze zig van maac ell
rym; doch dan weder fchryven zy in een maacloozen tnnt, waU
in ze egter den Dichterlyken fiyl gemeenlyk in '[ oog houden.
Vo:gens de Opdragt, en naar de ollclertekening, komen dee:zc
fiukjes inzonderheid uit twee handen; 't we1k ODS beweegt, om
van ieder hunller een thai onder 't oog ODzer Leezeren te brello
gen. Zie Ilier een Taferee! van's Waerels nietigheid, semaaIll
door J(ornelis P'er""yne, A. Z,
l

Wat is tach' onderm.tanscb! wilt IIJch het tijdlij~ leven!
Eenfchakeli71g van ramp', ellenclen en vetdriet. Die wei beraen aJ 't Rardjche om JESUS op dorst gUVlm,
Acht nimme, eenig leed, wen hij zijn Reilland ziet.
Hij fteJt zijn hoop op GODT, zijnfleun in allen nO(1d.
En heeft geheel ~ijn ziel ten kemel opgeheven;
lJ.ij vreest geen bWrfemfiits van duivel, bel, flac1; daod;
Wilt is toch't ondermaansch! wat wch het tijdlijk leven!
Hij ziet de wolken, als em Stepbanl1s gifcheiden;
Hi; ziet tie grenzen -van het heiligst rijksgebied;
Dan ziet hij, in al " geen ~lj,. zid eer kan .,erJeid,n:
Een fchakeling van ramp', elleoden en verdt'iet•
.deh! •• ,oept hij uit: " at de aara, de weid/che praal en pracht,
Roe zeer in 's waerelds oog met lust en 'Yreugd doorwee't1e1J.
Behaagt mij niet: hij heeft zichzeljs het best bedagt ,
Die wel beraen al '[ aardfcho om JESUS op dorst geevcn.
Bij die ~ijn Jchoon 'Yerfmaaclt zaJ beter!chIJon 1'trwer'\lm,
En in der Englenrij /leeds zin!en 'f eeuwig liedt.
Die QP dm BEER betrouwt, en in Zijn gunst mag flerven,
Acht nimmer eenig Jeed. wen hij zijl1 Heilland ziet,
d Zaalge Zaligheid, Gjj tr(}(}st me jn mijn. 'Verdrlet.
lk zal om Uwent wH, zoo lang if< hier zal Jeeven.
Gads bijfland Jmeeken, dfJar al 't aardfche fchoon. mij nitt I
lJeweegen zal, om " hart den jatan we4r te geeven,"

Mell
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Men voege !lier by de volgende Scbets v~ din Kristen. ep
ayn StMfbpdde, gedicht door de. vOCJrgallndens Kunstgenooc Ar~
aoJdus SOlk.

Mijn vri'ndrn, freurt toch nllt, daer ik J'tn acrd verlaec,
Ik fierf wet, maer, mijn ftervm
D,et mij 'WI gouden kro(Jn. /len k.roon van hen vcrwer1'en t
Van hdl da,t nopit vergaet. Waf doet II dan een ,,1(Jcd '\Ian zilte tra.neu IDoaen?
Misgunt ge mij mijn lot?
El Wlllt, lk zaJ ftliJn dmk. door groote 'Ilreugtl ,!,erp..:un,
Bi) _j'l1er ...adren' God!
Dan 'k mer" mijn laat]fm .fto'n~., en YO,el mijn kragt vermind,.,n••
Mijn dierbre lmm:anull!
1k. :zie Uw liefdeg~~ed! mijn Garle, mijne Aindren,
lll·flu-!.,.. l1nert eeuwig w~U ..•.
pu la Bolit~ recompenree. :rradui.t de l'Anglois. ~ p'~.
ns chez MerigfJt Ie jeu.M et a Rotterdam chez Be!J,11ef et
Hake, 1781.. In baava, 198 pp.
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en Hm.ri~~, twee, Gezus~en, ~aaken, in deezen,lt1t
} rJabella
inan, etn fterk <;optras~ ,"[ welk het VOfJrtJ::,t;trelyke van jt I=hfl
racter van 1Ja~~lla, "~t:ll ; ~. meer do~t uitCchitterelJ. HenridW
wuJt en danel, '9tef/ogt 'e'en Gemaal, ,die haar ceder beminh ,qll
aile:; aanwendt, <?Il'\ haa:r een geregeld gedug.~ doen reide!\f' 'tOI:
eene mistroo~~jg,h~id.,~i~' qe!U qoodlyk' is;' en vervalt zelv~jn
verdrietlyke om~Rdi~eden.. IJaptlle inrcgenCleel. verfiaudig ~
deugdzl!um , we~ '. door ,haare. go~dhaJ:tig!;ej4" een Egtgelloqt'J die
zig.09 de veri egaal;lclftel,wYl:e door de ~r~e1e weJlllst heefi baten
w¢glleepen , ,weder, tot inkeer en tot zyf.leJ) ,pli~ te brengcm ;.'t
welk' ten gevol,~~' h~,eft ~~ da~ zy ~ de' ~angena~ne omfta1)dighe~
den hu!;me ,verd.~rec Jeev4hsdllgen doorbrellgt:n. De vcxfchillende
]ollleY.3/I,n dee.~e~ ~Zu*~~, /up fC,ne,welvpegelyke fuanier, on,[lVouwd",met invlegtinge van geputo, tusfchellkorilfieD., 1bekken
ten aff~brik, en tt:~ ~:I"tyoe~iginge; e'n. de' Schryver, na 't vercl:rietige lot van R~,!r~'{J :};wtlyk ,gt:meld te ht:bben, l¥:lt zig ten
fiot.' \\<!pens het~o,r~villlen. lllet IJab111a en haareo EgtgenoPt
He 11 ricIJ.S " eigellllartig op deeze wJze nit.
IJabelllJ bewyst ons handtastelyk, oat een waar)yk neugdzaam
en goedhanig mensch zig zelven gegrond kan verzekeren van
i;elukkig te zullen zyn, door het ir,nerlyk gevoel zyner deugd
en goedh<lI tigheid; en dat die aanmil'uige gemoedsgefi:eltenis hem

Yroeg of laat ee:le
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hooillgtint; zal doen verwerven.
Det
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De losbandige .olykheid. en de veri'l:rooijing vertoonen wel dd
tlitwendige gedaante \'ao het v(::rmaak; dan zo dra men oen
fluier. waaronder zy zig bedekken. maar eenigzins opligt. wordll
men terftOlld gewaar. oat het hal t 'er geen genot van heeft.
Tot welkell rang men ook verheven zy, nornt. waane men weezenlyke eel' te zuBen erlangen, of in de algemeene toegellegenl1eid te :wllen deelen, zo lang, Ineo zig ni~t onderfcheide. ,door
de keurigheid van ?yn bart, en bet cerb~are van zyn gedrag.
Jfabette verflreln daarenboven. (moer yeele anderen 'onz~r ~,at1ds
genQoten, ten, hlylt. dac men zig, hoe ilerk oak de neiging tot
berisping en laster onder ons moge heerfchen. aIgemeen kan
coen hoogagten. als men den' weg van befcbeidenneid en t:er
maar ftandvastig bewandelt. Men kan. 't .is waar. de openbaare
toejuiching en 't handgeklap gaande n,aakeu I door eenige (cbittt:·
l"ende hoedanigheden, als in
voorbygaatl, te doen f1iKl,erbn;
maar, by mangel eener fiandliastrge qeagd, die op oen quur
bcklyft. is al dat handgeklllp niet anders: i1~Jl ~en luidrngt1~1.ge.
Jaas J waarvan zelfs eerlang het aanJook~ geheel verdwyllt. De
bekoorelykheid cler deugd, wanneer ze niet van zigzelve onto
:lart, IS da;ll entegen van die namur. dat zclfs losbandige metr£Chen nict kUllnen nalaaten hanr te ecrbie"4;ell en hoog te agtel);' terwyl derzelver voorfiQn?~rs •. f!let, eer en a~tiiJg bekroOlld,
den beker des geluks met lange ,teugen mogen drmkell.
Haar Egtgenoot Henrietts v~r[eent l'ms'ttvens, van zy'ne zyde. een
vQorbeeld, 't well\ <;Ins ken, dat f:~n menseh-, die zyne misgreepell
etkent. ert zig vroegtydi,g tor eep gctegeld 'g€drag [chikt ~ ook dingtn
Jmn naar
open,baan;!agting; en Zeff9 die bClooning tiejaagen' kan ,
welk men gew(')onlyk' 'Verleent aan d~zulken I die de paalen 'illb
l1unnetl plrgt n99it oyer'fchreedcten. E0n -verwomlerert&w34rtdig
vo()rbeeld zekerlykr maar gelukkig by, die' 't piet beooeft l1a te
votgen! Men kgn niet te: ilerk op tYlie b~e weezen. tegen'de
lIlinfte afwy.king van den recbten weg, "af '¥3re 'men b:::zwld'met
bet ernftigfte, voorn:eemen, om cen f~oedigne weder te rog te
keeren.' In,' het tegenwooidigli oOg~"Ii-k weeten wy, W'1tt wy
willen; maar" w.~cl~b~-,.J!r.. wa~, *y 1rt~~e*,~ullen willen '? ge~ll~gt
van oozen d~rnpknng. lS . heden. ge~~ l~aar nloge-lyk zullen er
geen twee (hJgerr ~rlropen. of dez'eN'e~~at 'vervLlld llyn·, met
~oodlyke uit\y,~asf~trl,irlg.en.}~edob1{ ~ier ~. vermetel Me1lsch!
m waaren'el'nst'; en gy zuWtcn tegtmllatii: wRntroll'wen omtr~nt u~el\'en ,-,:oetien: OaR vinC1t ~men. bttiten,dar r ieldzaam JJ4bellll'~.
welker . tharacttr zulR 'eene overm#t 'ith gOe'dl1artighefti heefr,.
~at ze alles willen 'aanwendell. om een l~gen Egrgearoot uit
het doel der vuile WeUllSt te trekkell.
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LETTER-OEFENINGEN
Ret leven 'Van den g.roo~tten en besten aUer men/chen JESUS.;
d~or J.J~ HESZ. Bedil:7lcwr des GodZ'Iken W.0ords te Zunch. Vertaald •. 'Volgem den derden Roogdu:tjchen druk.
Derde Deel. Te Haarlem by J. Basell 17 So. Behah'cn
het Voorwcrk, 432 bladz. in gr. octavo.
iermede .loopt dit leerzallle Werk van den Eerwael4.kn
H
Hesz ten .einde, als brcllgende de Levensbefchryving
van anzen HeIlland, tot op deszelfs laetfie verfchyning
aet! zyne Discipelen en Hemelvaert. l\1.et den aenvang
van 't betile tydperk levert ons zyn Eerwaerde, by rnanier van Voorrcde,. nag cne welgepaste , en met oordeel
11itgcvocrde Verhandeling, over het l~en der Eiitmgelien;
fire kkende, om te toonen, hoe men dezelven met de meeste v:rucht', tel' vcrfierkinge in Geloof en Hoop, en ter.
aenfpooringe tot enen , daer merle overeenkomcnden', GodsdienHigen wandel, aendachtig kan lezen, e'n beoefenen. Voorts
zyn 'er-tell flot, als Rylagen, nog aen gehccht, enige,
uit de oudfle, meer of min reehte' Schdfte,n der Vaderen,
getrokkene le~ringen van den Here jeJus, en rot de Euan.
gclifche Ge1Chiedenisfe dicnil:ige Ancedaten : welker beaor..
deelinge., hoe ver ze al of niet aennemenswaerdig- zyn '"
onze Schryver aen den Lezer overlaet. - - - Zie hier,
om uit dir gededte., (daer 't, na 't geen wy reeds ecn en
anderwerf van de" nuttigc uitvoering van dir ,"Verle gezegd
hebben" niet noo,dig zy hierop ftaen te blyven',) i16g'iets
byzondcrs., dat alIer opmerking verdient, by te brengen,
cne beknopte fehets, del' EuangeUfche Gefchiedenisfe, wei':'
ke ons toont, hoe de lotgevallen van Jejas, "iH dcridvet
begin, voortgang en eiude befchouwd, ons het G'odly'ke
Koningryk, in deszelfs, ware geaertheid, en befiaen, voor-.
ilellen. Dit brengt ons de Eerwaerde Hesz" in zyne op~
gemelde Voorreden, indezervQege nadruklyk onder ~t "oog.
" Een. Perfoon, waarvan llan de IsraClhifche Nazie federt lang de grootfte beloften waretl gedaan, koomr op de
Wereld. By wordt reeds voor Zyne geboortelt!s die
III. DEEL• .£.LG. LETT. NO. S.
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groote Koning, \\riens heerfchappy geen einde neemen zou,
verkoudigd.
Hoe nn ~ Hoedanig een KOQ.ing zal
Jezui van Nazareth worden'? Is het oogmerk van God met
Bern J OJ,ll aan de ~sraelitifche Natie ,eenen E,rfgenaam van
Davids 1Oroon te geeven, .die haar van het juk der Ronieineri bevreide ~ '-'- Of zal lllisfchien deeze heerfchappy
zich over het menschlyke gel1acht, en tot vel're aan geene zyde der grenspaalen van dit leven uitil:rekken, en by
gevolg een Koningryk zyn l1iet van deeze Wereld " en
nochtans in den (eigentIykiten zin eene Regeering, een iegeerillg van verflalldige Schepfelen tot hUlme ge1ukz31igheid, door m'iddel van de bekwaamfle Vvetten en fchikkinge"{ Zal het een Monarchic wordell, die haare Onderdaanen aUeen voor den korten tydkring van dit leven gelukkig rnaakt q Of eenc rcgeering, die de iuvoel'ing van
eene hoogere eindelooze Gelukzaligheid ten:doel heeft';
maar juist da~tom, om dat zy haare aanneemers tot eene
toekoomcndeGelukialigheid oplcid, en zich niet, gelyk
de wereldlyke "reg~eringen tot de verbeteringe van den tyq..
lyken 'toefland bepaalt, van den gerneeuell hoop, aan het
zinitdyie verQaafd, ZQO lang verworpen moet worden,
tot dat het aardfche een einde neemt? - ' Van hoedanigen aart dit langbeloofde Koningryk zy, zal'my de (!efchiedenis der Euangelisten leeren. 1k leeze. d'aarin voort.•
lk vinde niets daarin, het geen oe eerfte verwachting, boe
zeel' de Natie :Qet hoofd daar van vol hebbe, begunftigen
zoude. De gebeurtenis[en yan Je' us van N..azareth neemen zoodanigen keer, dat zy hoe langs boe mindel' zulke
Staats-omwemelingen, ais 'er by de oprichtinge van een
wereldlyk Konillgryk gemeenlyk vooraf gaan, dotn verwachten. Het Kind, dat onder zoo ongemeene, (en noch_tails voor de \Vereld zoo weinig in 't oog Ioopende..,) omfian'diBheden op Wereld komt, word een Man, die rondom
rClst· en weldoet. Naa dar Hy eerst lang onder den hoop
Zyner Landslieden niet meer gernerkt word) treed' By nu
11e.ryoOl't, zekerlyk onde~ 1(uitengc.woone omftandigheden,
maar nochtans gellee1 Dlet met dlen toefiel, dewelke den
verwachtwol'denden Koning vergezen~l1 ZPJ,1..' Zyn uiterlyk
vooi;lwmcn heeft niets, dat de '\lVcreld vaor Hem zau kUDnen innecUlcn. Zyne redcnen vertooncn eenen hoogen en
Go41yken Geest, -maar niet den Geest van eCIJcn Verovera~r eq wereldly~en Alleenbeerfcli~r" ma:j.r den Geest der
Wysheid en des VerHands, des Raids en del' Sterkte J der
]{enuis 'en der Godsvrucht. Zyne daaden draagen allen
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nn eene waar~ Godlyke macht en" goedheid.
Hy' dee-It feven en gelondl'Jeid uit, intusfchen dar Zyne
Leei' het vdrfbad verlicht, err net hart tot GOd verheft.
AJ.t Zyl1" fpreciin en cloen hecft ~yile 'zkhtbaarfie betrek~irig op God, .met ·wien Hy zoo-gemeenzaam, als Be ZOOft
met dell - ,Vader ~ omgaat. Ik hoore geduutig den Zoon
tan den- Va:der' 'fpreeken; Ik zie 'ged'ullrig den Zoon' den
las~, ~e~ Vaders l"oIbrengen, en daaden verrichten ~ di~
Hem' n1.emqnd·, ditty de- Vader, geIeerd kan hebben. By
oat' alles kan' ik in Zyne Lotgevaifen -nodI TIiers ontdek~ell, lIet g~'e~ my.zot! doen vennoeden, dat Jezus ~rchikt
wag, 0111 cell aardscb Monarch te worden. Aan den a1l-'
deren kant word lk gew-aar,' dar' Zyne Natie a1 te zeeJ;'
han' het' zinnetYke' verkleefd, Zyne waare voorrechten ver..
~cht, crt, -om <hIt .By de zinnelyken niet heeft, die zy
zich van dien Koning beloofde., uu'duide1yk meent te zien~
dat Hy die perfoon niet kon wcezen, denwelken God hUIl
bad beloafd. lk zic oak, welke andere rederrerr -tot hait
en: nyd tegen deez~n Perfaon by de Grooten, en Schrifu,;.
geleerden.; en Pri'esteren, zich opdoen. Nu in zoo verre
neeft .de" loop Z yner lotgevall~it· teet: veel gelykvormigs lDet
de 10tgevallen van zoo veeleWyzen en Rechtvmlrdigeri.
lk zie -Hem vel'volgd', en om het leven gebraeht. De Be~
mindc van God flelft l.. ~ aIs cen, godrooz~ SI'a:af elr Op"
roerma.aker.
ve Machtder ·booshcld- b-ehoud de
overhand. - - Als ik Btl dacnt, wiens le~en cen' zoodanig einde neemt, die kan de PerfaoD niet"zyn (noell
worden)'~ aall wien zich aIle verf1:andige Schepfelen bchooren te onderweJ:pen, dan zau ik myn Euangelie' daar nedel' leggen, ·en. denken, dat het gev6Ig' in her ge1ieel niet
~n het ge~n~a:~ ~an den aanleg beant:wo<?rddej .dat het
zelfs wedenelde dIe verheeven,c' belaft~n, onderlwelken Jezus .by de Natie hervoort trnd. '.
. Maar zoo denk ik
I,i.iet; ik leeze voort., en koO'rrie 'tot eene. gebeurren'isfe, die
my eensfiags z£er'veel ophe~dert~. Deeze onderdrukte loon
van God, leelt 'tha.ns weder. By. :is vnn 'den: dooderi
6pgeflaan; Ik zie Hem weder met de Discipelen omgaan.
z.y hadden r~e9S de hoop l~aten vallen, dat I:Iyo ,."aa zoo
(~r doad' .gebra~ht te weezen, bewyzen, zou de~ N,fan te:
~¥n ~ die" hun beloofd was. Maar Hy verklaarthWl den
loop Zyner Lot?;evaUelJ. JuIst laJ1gs' deem-n. :\Vlt.g,. zegt
lJy· hun; dat God Hef!l h~eft willen: vcrheerl'f.k~n; ",dnt
lie~ nu .at bet gefchapene i~ qndenvorpen; dat ij-y t,e e.e~
gl~r y~t het mens chlyke geDacht za1 oordeelell. :Maar da.
N 2
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17 Q

J.

1~

II I , 2h

Hy op aarde

niet Ianger zal blyven, om daar, -:tIs zichc...
baar Koning, tc re~eercn. Dat Hy -tot de.n Vader gaat,
en bet des Vaders wil is, dat, al wie Hem naa zyn affcheiden van de aarde voor ,zynen Geliefden, tn voor den
Heeren Rechtcr del" Weereld, erkent, el} het zeggen ~y
TIcr Gezanten gelooft, dat God Hem door lydcl} heeft volkomen gemaakt, en Hem tot c,ene waardigheid, die' aile
andere waardigheden ovcrtreft ~ heeft verheeyen; - - door dceze zelfde overtuiging, in het Koningryk der Waarheid en Gelukzaligheid geplaatst, tot kennisfe van God
gebracht, van Ongeloof en Boosheid ~ered., en reeds ,tot
de Schaare der Gelukzaligen, die verheugd moogen zyn
wegcns Zyne O'roote Opcnbaaringe, die te wachten naat,
ingelyfd is. Onder deeze verzekeringen vetlaat Jezus de
Aarde. Maar By verlaat ze niet zoo, dat men naader:band niets meer van Hem gewaar word. In eene
Voortzettinge van de Euangelifche (a) Gefchicdcnisfe leeze ik weder even -::00 veele groote Daaden en Onderne~
mingen, waartoe By afweezend of onzichtbaar mcdewerkt ~
als ik Hem te vo0t:en, geduurende Zyn verblyf op .Aard~
zag verrichtcn. Ik zic Hem inderdaad regeeren; 'dat is ~
ik zie handtastelyke Werkingen Zyner voorzorge voor de
llitvoeringe van nct Godlyke Ontwerp, w~arvan Hy de
Stichter was? ~chikkin~en ~ Ondernecmingen, tot dewelken Zyne Dlsclpelen Ult zlch zelven onvermoogend zouden geweest zyn, en waarby Zyne medewerkende ,Kracht
en Wyshei~ (Zyn Geest,) het meeste, of aRes, deed.
Jews word my derbalven daar niet nit het gezicht weggerukt, claar het vcrhaal van Zyn aardfche levell ophoud..
Ik vinde, dat alles, wat naaderhand gefchied, en zoo uitmuntend voegt aan Zyn Ontwerp, eigcntlyk geduurig Zytt
WeJk is, en blyfr. My word ook van de Gemigen Zyner
Op1l:andinge verzekerd, dar het niet altyd by deeze beginfe1en, of eerfie werkingen van Zyne regeering, zal blyven, maar dat dcz.c1ve zich hoe lanp;s hoe volkomener zaI
lpenbaaren, tot dut zy aan het dnde der dagen, w:mneer
Hy
(a) Tot ue Euangelie. Gefcbiedenfs behoort naamTyk, :lfs CeQ
lVeezenlylc dee! , de Voortzetting, die ans L,ukas in de Apostel. Gefchiedenis }evert. Men kon dezelve het Tweede Deel der I~Uafl\.
~elie . Gefchiedenisfe nnemell; dewelke de Schryver ook op geIyk • foortige wyze, :lIs de Gercbie4en1s van Jezus. bearbeid heert ..
[en reeds in het Nederduitsch, by den Drukker deezes, uitgegeenn, bet licht :.det.j
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groote feheidihg tusfcben het menschlyke gellacht

ma~keil, ziuh ,over alleScheptelen zal uitfuekken. lk

zie ook, dat ree~s in deeze eerfie .tyden allen, die ~it ge,a
Ioofden, ziCh'voor ten hoogfte geluk-kig hieldeu'" en zich
teeds bewust waren, dat zy g~~ gering.tle<!l hadden aan
de gelukzaligheden van dit Godlyke Koningryk; naamlyk
aatt de vreede del' ziele, a;n de gelukzqligheid van .Godtyke rvoelens-~ 'en· aail de ktachten der toekoomende Wee-reld/

Httrec'ht· geprt4l: ~a,r herfll!ld(ge'1.~n'dhetfj~
eene Leert'tdrrr~ver

,Pi'; ~~y: ::h

a(}ttE~ll'eezl!n ~

5., 400:'" 'F~LIP~ SERR utUER :, ...p.r~rlJ'k.anJ te .A:'rJ))lc!fdam., ter' ge:tegenhetd van
%yrrc 1fi;rffiUtn!g~ ..'tJk. eem z,iwaare Krdnkheid.' Te Amjler.
dam by' W~·'lmmmk, 17th. In quarto, 78 uJad-t.

OP -ent~y'ui.~~~k~gepas'r~
:wyz~ behandelt de Eerw!erde
net' 'bIer bovengcnoemde ol1del'W'ery, zo met
SerrUNtr'

0l'zicht t?t ~YI1~ ~ige~ omft~~digheden , .als tot d~le.van veten zynei'. T6ehotlrderen, die me;t hem msgelyks- Ult huone
krankhecR!n'hertteld waren. "s Mans RedenV6e1ring'is alleszins leerza.tln'~:ett"OPwekkend; 'yerdient in ~t alt~melin gele2;en te Wpt'd~ii,l voorit van dezulken~ die dobflc'l~'GQd1yke
goedertie~ri.~ef~· uen i'~ grar.·~?trt;r17~f zyn. ~: :Uit enc
yoorafga.e"~e ,~ef':~llwmt ,'Ian, ~avrds voorbe~l~~ tedrag ~
lD den "f'eb1!; :lfaa, zyn Eerwae~de deze g,ev~:if.
." 1.·E,l:in 'Mweld::tadigd tnens,cb moet 1IietOec1'lts'in Rille
eetlza'<tlDhei'tJ':~yne' dankzeggfng vow God otengcn i maar
het is' Ook geV6egel~ ,: allderen~uit 1;e nodigen, pm ~kh
'met hem' te vtffei:!~tgetl~ ten eiQde ~'m{1 hem ~ eh voor' 'hem ~
God voor ~~ ~ee~en~ ,we!dail'd: te y~rheer)yken~
.,., !:. Een&weJdaadtg'd' mensCh 'tnoet met' aileen -erkenfle,t, tot roehi van dt: 'G,Qiilylte ·stiet\beid, dat 1iy 'eerte weldalldh~eft'oJitv~ngen- ' maari'hy 'i11o~t: ook de grodtl1eid van
die we.lcliadlb&Jeiftkeli1, en daartoe.de~elve v,ui Verrcbeidene
zyden befchouwen:' - - Dus·moet een herfie1de:kranke
inzonderheid het, oog vestigen, op de z'Waerte zyner ziekte ;
op de mati{!,ingen, die 'lr, geduurende zyne krankhcid,
naer ziel of lichaem geweest zyn; en op .zyne nerflelling.
20 01' 'l.ich utve, als in' YErgelykinge met het lot van andefen, die in hunne krankheid ten grave gedaeld zyn.
,., 3. Een bewcldaadigd mensch, nit nroden gered, moet
wonen, dat by gemerkt heeft op des Heeren fiero, en beN 3
roid-
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l'eid\raardig is, om 'Cl' betamclyl;: op te :lntWoordcn."-,--flier omtrent kamcn cen krankcn, QP zyne her1l:ellillg, d~
volgende lcsi"cn te Hade.
" (a.) fly moet zich zorgvuldig wachten .voor die ver..
keerdheden, waiu:dobr hy, voal' zylle ziekte, den Heere
vertoornd had.
" (b.) Hy moet gedachtig zyn, dat hy, 't geen hy nog
op aarde te leeven heeft, nu weI byzondcr fchuldig is Gode te leeven.
" (c.) Hy moet nu voortaan overvloediger zyn in des
Heeren lof.
" (d.) Hy moet nu toonen, dat hy geleerrl heeft recht
vim zich zelven en van de waereld te oordcelell. - - Vit";
necmend voordeelig zou het hem zyn, indien hy zich z.elyen, en de dingen die buiten hem zyn, 11a zyne herlle!ling, Heeds in dat zelfde licht befchonwde, w.aar in zy hem
voo1'kwill11ell, toen hy lu'ank ter neder lag.
",ce.) Hymoet zichnu teficrker opgewekt vinden, om
bchoorlyk medelyden te oefenen, omtrent e1endelillgen,
"ooral omtrent kranken.
" Ct.) Hy moct, (een ieder naa1' lynen f1:aat en omllandigheden ,) toezieiI, dat hy toch niet te leur fielle de verwachting van zync vricl1den, die veel be lang in zylle herHelling gef1:eld hcbben. Dat is, hy moet zich in zyneu
kring bevlytigen, om zyn leeven zo nuttig te ll1aaken, dat
het aan de biUyke verwachting., die men van hem opgevat
beeft, beantwoQrde) ja, zoo mogelyk, die ove1'treft.
" (g.) Hy moet cmdelyk den tyd, die hem nog gegeeven is, om in 't vIeesch te leeven, toch zorgvuldig uitkoo..
pcn, om zich tot den dood en de eeuwigheid te berciden.'~
ACll het ontvouwen dezer voorfiellil1gen hecht zyn Eer-,
waerde wyders enige welgefchikte aenmerkingen z() over zylIe omHandighedell, a1s over het lofwaerdig gcdrag der Gemeente te heunvaerds; ell be!luit eilldeIyk zylle Lew'cdcn
met een treffellden aendrang van alles, inzonderheid met betrekking tot de zodanigen, die zich met bern in gelykfoortigc omfialldighcden bevinden.
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Leerredenen, :uitge!p'r:oken in de Chlistelyke Vetgaderipg tier
Collegian ten te R9tterdam. Ee,rfle Decl. Te AmJterdam
by de Erven vail. F. Houttuyn, 17Bo. Behah'en het
Voorwerk, 469 bladz.
Leerred~nen ~

die over 't geheel naeuw~
Ultgevoerd zyn; weshalven
dezelven eene oplettellde leezing verdienen. Ze gaen over
de volgend e oriderwerpen. 'BejJendige vreugde i a~ngepree'l..en.
L,Th. :Y. 16. Een gedrag, flrydig met onze eigfJ'n I!:rrmd~
bDgirlfeJen" in ''l.'Y".e:, ve:rkCffT dheid bijcllOuwd. Gal. .IV. i'll.,
D~ aart en u1itwefkj~lr der Goedertietenheid of Goedgunfligheld• . Eph• .IV. :sj~.,; Gods uiifleekende ,Goedheid over emf'
Vade.rland, teT' onj(,~r leeringe overwoogen., Rom. II. 4~ Be..
denkmgen ,over htt~, kart aan.fl,o..ande verf.cheiden van de~e
Weereld. Joal1t1~ VII. 33:1 34. De wedcfik.eering Y41Z den
vejworen ZOM., ~L.\.*. XV. 18. ,Befchouwing van. Gods
1(o()rzienigl1eW1"o~I.e~ Nederland. Pf. :XCViI.-'!.. Vermarming'
tege-n de angst'Yilllige zorgen. Matth. VI. '34- Eenige by·
U)nderheden; ,b.ttr~:/i~d~ de He.mcljcheGelubaligheid, 'V/'/OY1Jft.fleld ter aahmotdigjpge inl e:n ~d~dienftig teeven.Openb.
XXI., 3, 4,27. '¥e ,rGodNlzenfllg~, Ec.hlgenrJoten~Luk. I,!
6f. Leerzaame herinnering der. GtidJyjM torge, VO'OT (lnzm;
{JIestlyken welfland. Luk. XXIL :95:- " En 1M 1ViJ.rpUgtifzg.~IJJI~
ttentkmnke naastbeItaand~'Voargefleld en' aangepr~e"" Jo-;
ann. XI. l,~6., Ene, welbereaem:erdc,ontvpuwmgxrlezet
Hukken behelst in ieder Lcerreden ~n aentalvan bedenlcin!¥In, die ter leeriuge en tot aendrang van pligtsbetJiachti'lg
itrekken; en daer'Ollder vedi:heiden,.'Jiie' 1l1cnniet tcer':~
nlecn, aentreft.
Dit:he¢ft by' uitftek 'plaets in de ,twce...
de Leerreden..,:. gef-chikt om, den Toehoorderw'onder 't DOg
te brengen, hpnnc' vcrplichting, 011ftHet tegen h1ll1'ne fige..
ne gWlJdbcgin(els aen te gaen, m~:~ztc.h ».r:Qv-ereenkomtlig
~llet die beg1;p,Petl" van ~elker ge gr(.mdh~id me~ o'vert?lgd
Ih te gedr.agel1i. ,:Ter dmdelykenl'ootfldlinge fucIvan is de
Lecn'ede dliel~\iig .. Z,e verleem €Ins cerst enige vQorhci:lden
¥~n ene handclwyze, firydig met 'Glnze eigene gronrrlhcginrelen; fpoan verd~r nacr ,de oorzak.en 'de~er verkeerdheid; ell
tI~~ht ons t~TJ; .1a#tfte'
noopen ~ l)ID (i.e, 01'crweging mer.
v,aJl, den recht~n:J itwkx;d, op" ouzen, haudette. doen b,t;hben.
't Zou te wyd oitloPPfn~~~ St:~kiin alkdcsr.clfs bY?000er.
heden n,a t~ gq.ep;; :l,!J.~.r r~.e .blC~ ler pIoc.ve~.ecl1:palte
.
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van 't geen de Redcllael', na 'r bybrengcn van andere voor..
becldell, ten flot nog aenvocrt, met op4icht Iot het on;:.ydig onaerzoeken de,. Waerheid, weI byzondernopens het
Vc.o,·oordeel, en de ondenrerpmg aen 't gezag van anderen;
waeroiUtrent men zich oak niet zelden aen nct hier berispte
gebrck fch111dig maekt.
Ecn del' voornaamilc hinderpaalcn, in zodanig cen onder~
zoek, (dus vangt hy aen ,) zyn gewisfelylcd-e [J'ovr-fJor:'iJetlen"
die uit dien hoofde oak van elk afgekcurd, :door niemant
verdedigd of geprezen worden.' Elk heen' 'er egrer niet
evenvee1 tegen. Elk heeft niet evcllveel bofef van derzelver
fchadelyken invloed. Maar [Olumigcll zyn ,'cr" die hiervan
wlkomen overtuigd zyn, en een zeal' ktaar gezigt hebben.
Deczen begrypen hoe onbekwaam de Vooroordcelen de
menf€.hen maaken, om de waarheid weL te.leeren kellnen;
hoe zeer zy ons oordeel hederven, en o"I1s de zaakco in een.ver~
]{cerd Hehe docn bcfchOllwen. Deezer' opmerking op de redenecringen van anderell vCl'fchafe hUh~ by113 dagelyks,
nit'llwe 'hlyken, hoc zcer de Juiden zig door, Imone V"oorop~
gcvatte, gev'Qdens laatL'f} lEiden, en hoc bez",raarlyk her is,
hen du;af vall af re brcngen. Van, deezen; dierhalYe, - fchynt
men tc' mogcn vcrwllg'ten, ,dar zy ze'lvcn.hnnne Voorooracclen gebeellyk hcbbcIl afgelegd, ofte1;l minflen, alzo dit
l1lisfchien nict weI mogelyk is, 'cr zig bP ver.na:to vee].niet
door Jaaten beftieren" als het gros des menschJyken gel1agts.
Maar ik, verbeeld my, dat de olldcrvinding,' ten aanziell
VUli "eden ~ aan deeze vcnvagringe nict bcallrwMrden zal.
Immers:"zyn 'er vcele 'menfchen, die de Voor~)ord€elen ill
hunnell :naasten zeer 1vel' weeten te merken, doch hunne
eigene deerlyk over 't hoafd zien; die ~l1derel1 'Vooringenomenheid tc .last leggen, terwylzy zclven, :eVCll zeer, indien niet meer., .bCYDOrOol'deeld zyn dan zy" weIlren 7:Y
da<l.rover be[c!l.uldlgen. ,/Vat ziet /!,y Jen !plinteif. (€Ius zou
men dezulken met's HeJIands woorden; Matth., V;H. 3., 4.
mo.gen aanfpreeken ,) 1J,Ittt'r\£et !{y den Jptinter, die in het 00:(
mrs broedcrs is, mam: den balk, die in uw: Mge'ir "m'erkt gy
'1ziet? Of, hbe 'Zult ll,yt(Jt:uwen broeder-zcKwm" laat tOff,
datik den Jplinter uit mv 'tJOge uitdoc, en ziet, dnar is een
balk in·iw ooge '? Vcclcn fchyncn zig te verbeelclen., dar zy
ik weet niet welk, een voorregt bezitter!';, . dar hen voor
Vooroordeelen beveiligt; (:0, C\h hun gevoden alleen op ce~
TIe gegronde overt~ljgihge fiemnt., maar; 0at van anderen
flegts ,op vooroorpeel.' Doch, .d~e. weI' :it'JIlt g~eft op de
ge(prekkell dec zodanigcn, die hutmc 'Overwiging van naby
1
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onderzoekt, zal 'er dikwils ruim zo veel Vooroordeel ill
ontdekkcn, ais in 't gros des yolks. Zy, inzonderheid,
zyn zeer gereed, om zig vry van aHe Vooroordeelen te
waanen, die niet del1ken ais 't gemeen den"kt, 'en, in vecle
opzigten, van 't algemeen gevoelen verfchillen. Maar illlmers kan hunne byzondere opvoeding, waardoor zy andere
indrukfels gekreegen hebben, de verkeering met menfchen
van buitengewoone begrippen, of het Ieezen van bocken
van dien aait, hen zo weI tegen de gemeene ftellingen iugenomen hebben, als andere men,fc.hen, door eene gem.eener opvoeding en vel'keering, 'er voor ingenomen zyn 1{5~
worden. En dit is, agt ik, dik}Vils inderda~d ZO~ gek~n.
't Geen wy 1m van de Vooroordeelen ,gezeid hebben, ,is
ook toepasfelyk op de Ot,derwerping vall zyn geloQ{ aa7,l 't
gezag van ar,tlerert, voor welken IJ1en flgting h(;eft~' Men
weet dat .veele mel1fchen zich' bYl1a blllldling 0Y~:rgee~ell
aan 't gccn hlinne Leeraars, of anderegeleerde ell· hoogge.,.
agte luidell, hun. v:q()rfiellen, zo:nder,,~~~ ~unne eigeq OOgCl~
te zien; dat .ander~n, die watr,ed~y~¥" ~illen te'1V€,rk
gaal1, zel v~n, wei bUl1nc gedagt~n over, d,e zaaken gaan Iaaten, maar, niet ~aij mer eene va,ste vcrpee1di1,1g, dat lrunne

voorgange,rs de waarheid hebb.en ;~t welk hen· bcl~t in ~en
oopartydig onderzoek. Ondertnsfchell vindt men 'er ook "
die voorgeeven nie~ door eenig, g~zag, niet door el:;l1ige'

hoogagting voor vroomen of geleerde Il)ellfchen, maar allen door de kragt cler waarheid zig te laaten leiden. Maar,
zouden 'er onder deezen oak niet, gevonden worden, wier
voorg.eeven, in· dit (jpzigt, ydel is? Zouden 'er niet onder
det:u1ken zyn., ·die, fchoon zy weillig met Leeraaren ophebbell, en allen die gcle:'rd heeten juist geel1c agting toe<Iraagen, met <!~ezen of gcenen perfoon nogtans dermaate
z,yn ingenomen ~ ,dat zy', zonder dat zy 't zelve merken ~
hun oordeel aan 't zyne onderwerpcl1, en, in plants van
nit hllnne eigen oogen te zien, aan ~l1lcs, wat zodanig een
I11ensch voortbre~~t, hun zcgel hegtcn? Ongetwyfe1d, ja,
zeer Geliefden! Men houde aUen,' die, op eene meer dan
gemeelle wyze, de Vooroordeelen en 't Gezag van allderen
wraaken, dan niet vry van deeze gebreken'; m1ar zic weI
toe of zy deeze beflraffing, in oozen Text voorgefl;elq, lliet
verdiencn, Uf!.t my, gy die onder de Wet ?Yitt zyn, l1Oor£
E'J de Wet niet?
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Redenvoering oyer de regte Eigenliefde, e~ haaren iTwloed (Jp
onr Leven en de Zedekunde. Vitgefproken, dOQr D. V. D,
WY,NrEu..ssE, by hee rlfJderleggen van 't befluur der Hooge
Schoole te I.eiden. Die het Latyn vertaald, door JOAN Dg
STOPPELAAR. Te Utrecht ~ by A. v. Paddenburg en J.
M. v. VlotCll,I780. In gr. o&avo, 53 bladz..
Liefde vaar zich zelven te hebbell is, gelyk de Hoogleet~
aer met den aenvang dezer Redenvoeringe rechtl11atig
opmerkt; allen rnen{cheri', van welken Haet of rang, en' hi
hoedanige omfiandigheden oak, eigen ; 'en men hee:ft haer
ze~erlyk niet te verfmaden als ene ondeugd, maer hoog te
fchatten, als, ene neiging, waer mede de Schepper, van
wien niets dan goed kan· koinen, om; wyslyk befchonken
heeft. 't Is deze Eigenliefde', welket Hamur de HOOgleeraer zich in dezen voerficlt te Ol1tvo'uwen, am ons derzelver
Dllttigheid te doen bezdfen::', en 'Op te leiden, om hacr,. als
redeIyke Wezens, die' zich zelven lief hebben, verHandig
te beft~ren; zo dat zy, overeeHkommg metharen aen "
daedlyk ter onzel' volmakinge ·ftrekke. Vraegt ~ge., wat fiuit
{~ez.e volmaking in ~ 'Zyn Ed. tOl)l1t 'Onderfeheidenlyk aell,
dat .die zelfsvolmaking, welke zich de welberaden eigen~
liefde voorftelt,. tweeerlei is.
", Voar eerst, dat het ons weI ga,.en wij nu en J1Itijd in
het \velzijn vall geest en li~haam ons verhelrgen. Deeze
Hoemt men de natuurkundige voltnaktheid; nier aIs of zij
het lichaum allccn betrof; maar om dat zij dc', inwendige
kracht en vaag van ziel en lichaam aanduidt;, end{)or cen
natuurlijk vermogen wellust aanbrengt, die zelf ook cen
natuurlijk goed is, dat niet loo zeer in zedelijke, rechtheid ,
als weI itl cene' aangcnaame gewaarwording; gelcgen is. De
andere volmaaktheid is betrekkelyk, en be/hat in de over~
ecnltemming van ouze ziel en ons gcdrag met aUe onze be~
trckkillgen tot anderen: deeze wordt ook dikwils zedelijke
volmaaktheid geno.emd: gelijk de zeden en, 31 het zedelijk
<:foed de wijs betl'etfen ~ waar op iemand zich, overeenkom~'
fiig zijnen verfchillcndcl1 £land, tot andcrcn gczil1d en werk~
zaam betoont,"
Houden fommigen deze onderfchciding voor meer fyn
gefponnen, dan gegrond, denken zy, dat Ilet laetfie niets
doet tot hunne volmat:kthcid, dat het 'cr m<ler
aen kornt ~
of zy cen vcilig en genocglyk lcven lcidcli; de Hooglecraer

or

we~

~Jltgt<:

:hum,cn: ~eJJktrRi11! met geer veel nadruk ~ als
glIPsch redenloos 'l" GlUllatuurlyk ltU V\l.l1 beillooze geVOl\:,OlCn;
wei byzonder.. kid. llYOtlS tilr b:efultol,!winge cler volmaekthcid 'vanhebOpp~wtzen;: welkfJ::Ol'Ze. .:navolging vardert.i
ep: toont dat de'bettekkelyke::vol.mftfllnheid de natuurkundi·
~ Jl:eecls moet, vetget.eUenJ - ZUlks brengt hem, tot'het
denkheeld. van iG pods,Wet, en onu. verpligcing am -aen ~Y-l
nen wil te geho~r~a1Uetl~ ·d~-, ,v.olgens het onderwys, doo
Rede-, en nog fttlrker cloot de. Open.ibal,1ing, .om; leerr dat ieder'mensch niet 61kelL vonr zichZfbren iimacr oak v.oonUb
deren, moet trachten tc kven;' waer uit dan erne ondcl'linge
plichtsbetragting voortVloeit, ,welke- \eiiumt, op het bezef
Vtlll clerzelver irtwloed, nier kan ytran1j.ch!zamen, als Iiy
zkhzelven recht liefheeft. £n.~it:~ft nemten l1etlle
g-$ltigenbei.d, OID:.ae.n te toonen,jJ:l.f\\te~:.e.emnacUw en,fj~
\lCI'I:)reeklyk verband,.. de p)ichten-.jflgetl:s,GoCl, da.n Naesten
en 0nszelven, omtrent elkandell.fbe;Il''; ~wlKl'Jjdoor'alle dent~
l:teeJdcn van firydigbeid tusfchen de:pliwten ·van Godsdienst
en do rechte E~enliefdc gchceJ, illMtl oVeJMrlleu., 't -lSi des
ene 111itgemaekte ,zaek,' d<tt wy, gd]Tlk. .tie· Hoogleenaer ten
fiot zegt, " dan'. eel'st) regtccigenliefdll.:tullen uitoe.lf~nen ~
f

"'indien wij, in de bczorging vim.ons-gclnl{ ~ de verheerlijking van Gods,,-grootheid, waarimede het zelve zo,aau,', genaam verbollden is, .aIs het iloogfb~) eindi: van 'alles,
,; OIlS ten doel Hellen." Naer ·dit beIoop hehandelt .de
Hoogleeran Nan de .W'Jl1:pe.rSJe: dif.ooclerwetp met aUe juist..
11eid;: ·onder 't':voordra~n veler welgewikte aenmerkingen,
die den aert en:,de Ultwel'kingcll del' rechte .Eigenliefde ill
eeu;;fahoon daglicht 1t:ellen.
,~

Cqo ;.'~ijl1e R;rqpt~eid, 'W~isheid en goedheiif uit de Natf.@4f.
U~t het Ho()gduitsch. Te Utrecht by A. .v raddtalbtu·g
en 'J. M. v. Ylo~en, 1780. BehfJ.h·e'/l h~t Vf)()rwerk., 15&
'bladz.. in groot .oCtavo.
ter befchouwinge van het gefchapene ..
Enetothandleiding
verheerlyking vall den Scheppe.r, hied de Opfreller

van dit Gefchrifl! den· Lczer aen. Hy bepaclt zich tot zodanige ondcrwerpen, welken. een ieder, die maer el1ige
oplettcnheid ' wil beiledell, gereedIyk kan llagaen; en ont..
vouwt dezelVen 'Op 'ene' .zeer ligt bevatlyk~ m:mier; waer

door dit Werkje. weI .ge.teld mag. wOlden, onder dat Oag
van

cons
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Em.

van Schriften, die del' aIgemene lezin~e aen te pry'zetl ~ ~
of ook de ovcrwcging van deszelfs mhoud enen ieder te
fierker mogte noopen, om Golis werIten wet ZO vee1 apIet..
tendheid gade te flaeu, dat het harte met'des te dieper eer·
hied, voar dien grooren', wyun en goedd'oenden Maker"
vervuld worde. ---'- Des Autheurs befpiegelingen gaen
over den Mensch, de Aerde, de Lucht., den Wind, het
Water en de Hemellichten; wael'aen hy" ten heOuite., ene
algernene opwekkende befchouwing van het voorgellelde
hccht; uit welke wy het laetfre gedeelte in dezcn nog zul...
len overnemen.
" .Ee[chouw~n wij, zegt de Autheur ~ onze Aarde in Yt
geheel.
0 g:ij! gij! die waart., eel' dat de Bergen,
~Ie Aarde., en de Wereld gefchapen waren., God J hoe wijs-.
Iijk hebt gij dezelve gefchikt., zij is vol van uwe Goedheid,
veeI meerder vergenoegen dan wij vel'dienel1, wanneer wij uwe gaven flegts;in onfchuld naar behooren genie~
ren willen. Nergens'gebrek, dan aaB de zijde
uwerondankbare,fchcpzclen. --- Eene naaukeurige evenrecligheid tusfchen Water en Land., tllsfchen Vogtigheid" en
Droogte.
Eene nuttige en nodige' afwisfeIing van
:Rergen en Dalen.
.- Onrelbarc Planten en Gewasfen,
'tef onderhouding va.n ieder Schepzel, en ,elk Kruidje aan
die plaats., waar dat Dier leeft, 't .welk het'zclve noodz~ak ..
lijk tat zijl1 voedzel nodig heeft. - ~ Eene vastc orde
in den grad del" Gewasfen: Wlll.1t wierden aUe ,vrugten
QP. cenmaal rijp., hoe zoude de mensch dezelven allen op
eenmaal, kunnen inzamelen., aaar menige vrugt., fiegts korten tijd, fmaaklijk blijft. - - Afwisfelende BIo.emenmet
balzcmgeuren, bekleed met veeI meerder lu'ister dan cen
Salomon in al zijnc heerlijkheid. - - En <fit alles voor
ons Menfchen. ~ tJ God., hoe teeder moet gij
ons lief hebbell!
'Wij zwemmen in uwe we-Maden ')
en zijn, van wegens ons verfrand, ook bekwaam om dezelve ge.waar'te worden, b€kwanm om {Liles tot ons geoorloofd
verge110egen aan te wenden en te genieten. - - Maar
oak welke pligt ~a~ aTIze zijde. om €en'dankbaar gevoel
jegens u, onzen Weldoender., te hebben, en de ondankbaarheid en, ongehoorzaamheid., als het onnatuurlijltst
kwaad te fchuwen. '~ Is de Aa<fde fraaij, zoo fraaij 1
welke duurzame vreugde moet 0118 in een ander Ieeven
wagten?
" Befchouwen wij den Hemel, met Sterren bezaaid, dan
moeten wij met David uitrQepen:" 0 God! wat is de

" mensch.

" tneD!Ch, dat gij zijns gedenkt, en d.s menfchen Zoon ~
" dat gij ,hem genadiglijk bezoekt!"
"Vij gevoelen
dan, hoe klein wi) ,in vergelijking der ~ntfche Schepping.,
zijn, wanneer wiJ het taUoos heir van ~crelden, die in de
lugt zweeven, befchouwen.
WI] kunnen haar met
onze gedagten fifet nagaan; haar, die God, door een n:hep~
pend woord, " dat zij wordenl" uit niets fchiep. .
Waar toe fchiep God dezclven ~ Ons menfchen ten
bestc'? Dit ware eene venheetele gedagte; God zou-de :daardoor ten hoogfie zijn oogmerk bij eenige weinige
menfchen bereiken: egter gering is het getal der geenen"
die zich met het gezicht deezer wonderen verzaadigen, en
\Jovendien zijn zoo vee1e duizenden bijna geheel onzichtfmar voorous.
Dus hadde de Schepper andere oogmerken daarmede.
Oogmerken, welken wi} dan
eerst met aanbidding zullen b~wondercn, wanneer Wlj zul~
len ophouden ten deele te kennen, --,- Onze gedagten
verliezen zich, als wij vooronderfrellen, dat ieder van, deeze lichtcnde .Zonnen ~ eyen als onz.e Zon, eene rnenigrt
Planeeten, (he haar omnngcn, verbthten, en cen gebeel
Stelzel uitmaaken..
Gelukkig, wanneer wij, door
haar gezi'cht, tot heilzaame befchouwingen gcbragl: worden! Want naauwlijks verdwijnt cen van deeze HemeUich.
ten in het Westen voor onze Dagen ~ of 'er komr in 'r Oosten een andere verkondiger van Gods 'fer en handenwerk te
voor[chijn.
" 6 Gij, wiens Grootheid ~n~e geest, zoo lang wij hier
op .aarde om zwerv en , zoo wemtg bevat, als men de zandkorrels a:m den oever der zee kan tellen. Bran van alle
deeze aardfche heerlijkh eid en wonderen, zoo veele dui4ende
vo~erpen heeft uwe wijsheid cenfiemmig gefchikt" die
wij niet I allen begrijpen, flegts bewonderen kUlUlen ~
die egret vaor u Oegt:s eene gedagte waren~ welke
door llwe Almagt zigthaar wierd. -~ --Op eene even zoo
wonderbaare wyze openbaard gij ll, bij derzelver onderhouding. - - Gij zijt l1iet verre van een iegelyk van ons.
Wij zien u daaglijks in uwe werken. Waar wij onze oogen fiegts heenen wenden, moeten wij uitroepen:
." Hecre! gij zijt waardig te· ontvangen, prijs, eer en
" kragt; want gij hebt aUe dingen gefchapen. en door

"

uw~

wille

~ijn

zij, en z.ijn

~

icfchapen ."'
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FerTumdeli11g over 'de Breuken, daQr ,AUGP~T tlICHTRR,
Leeraar in de Genter- en HeelkunJie te GDttingen" en:&.
enz. Ult het Hoogduitsch vertaala. door JOHa~1'i~'
DAAMS', Heelmeest8r te Haarlem. Eer/le Deel, met Plaa..
ten.
Haarlem, by C. van der Aa, 178o. 330 blad:t.
iD gr. SVQ.

Te

et zal van een ydel' des kundig toegeftemd moettUt
B
. worden, dat 'er, onder de Heclkundige Gebrekerq
Vaderland:
weinige gevondell worden, die, vooral in
011S

~

:zo algemeen, en menigvuldig in hunne foorten en gevolgta
zyn,. en by eene fchynbaare zagtheid met zo veel gev~
verbOnden zyn, als de Breuken. - - De verfcheidenheid
deromftandigheden en toevallen, welke deeze gebreken
.vergezellcn, en de verfchillende handelwyze, die een
Heelmeester by derzelver genezing in agt moet neemen.,
vereifdlen niet aIleen eene volledige kennisfe en doonicht,
mtlar ook erne -genoegzaame ondervindiug, oplettenheid en
1>ehe~djgheid. - - In de mee~te Verhan~el.ingen, welke,
'tothlertoe, niet opzet, over dlt zo gewIgtlg ondenverp,
gefcbreeven zyn, heerscht nog zeer veel onduidelykheid en
'Onhepaaldheid, en dus heeft men reeds lange gewenscht,
lIat een :M-an van ondervinding, beleezenheid en oordeelkunde
zig mogte ver1eedigen deezen _Tak del' Heelkunde met de
mogeIykfie duideIykheid'J volledigheid en: nauwkeurigheid
"te behandelen. - De Heel' Richter, voor wiens bekwaam..
lIeid wy aIle hoogachting hebben, en wiens verdienfle in
de verbetering del' Heelkunde genoegzaam heltend zyn ~
JJeeft deezen wensch vervuld, en wy hebben bet geMlgen
onzen Leezer den Inhoud ,van hit eerfie Dee! deez~r Vefbandeling, door den Heer J. Daams vertaald, mede te
deelen. Dit Eerfte Deel bevat de Leere der Breuken in
het algemeen, en is, uit hoofde van de verfdlillende ondev:.
)Ve'rpen'welke daal'toe betrekking hchben., ill een- en dertig
de algemeene befchryving van
Hoofdfiukken verdeeld: een Breuk, de verfchillende [eorten derzelven, de oorzaa..
ken 'in' het nlgemeen, naauwkeurige Befchryving -cler Lies.:h..
brenk; tlerzelver oorzaflkcll, k~l1tekenen, gevolgen en nit,..
werkzels, als' merle eellC Bcfeltryving. del: llreHkbanden, t:l~
de wyze om dezclve aan te leggen ; de kentekenen , roev~llel1
en gevoIgen dcr Beklemming ; de oorzaakcl1 en verfchillenrle
foorten del' Bcklcluming; mitsgaders de genecswyze derzclyell,

OVER DE BREPlQtK•

."lh ZO wd door .@ gepaste uit~ en inwend~ge' geneesmid..delen ~ als ook door de Operatie. En eindelyk de n~

ikelige gevolgen der Heklemming~ aIs, b. v. de'v-et!1:erving
del' Drekfistcl~ enz. ,Aile deeze onderwerpen wortreu' tttet
eo veel oo.rdeel, dUidelykheid en beknoptheid bebandeld,
dat wy geenunts twyfelen., of de wensch van den Schryver,
die wy in de Voomdtt vinden, zal voor een groot gedeeltt
vervuld worden, dat :~er nal.U~l1tlyk in dee.ze Verhandelin3
geen blad moge zyn, waarop de _oeffenende Heehneester
Diet iets kan. Leeren, Yiftt by het Zitkbedde gebruik:t kan 'WOr..
den, en dat 'er by het Ziekbedde niets ge.wigtigs, de. B1le¥ken
hetreffende, voorvalt, waarvan de Heelmeester niet eenige on;.
derrichting aamreffe. Wy kunnen echter niet voorby
aan te merken, dar de redenen, .BI&dz. 42. waarom de
lieer Richter de verbcterdc manier van Breukbanden tt
rervaardigen. do@! den Hoogleera.ar Camper ~ in Ie's Memoi.,.
fes de l' Academie de' Chirurgie de Paris ~ Tom. XV, pag.
57, opgegeven, verwcrpt., ons geerrlints voldoende VOOl'''
komen.
\\7y hadden ten minfrell verwagt, dat een
Man, ais de Ueer Richter, niet door raifonnement, maar
sioor ondervinding,. ais zynde de eenigi1e toetsfteen del
waarheid in deeze zaak, d~n Heer Camper het voo.rdeel
~Yller verbetering zoude betwist hebhen. Wy hoopell
~at de Heer J. Damns ons binrien kort met de Vertaaling
van het tweede Deel zal verrasfen.
a

Natuurlyke Historie, of uitvoerige hfchryving der Dieren.
Planten, en Mineraalen, volgens het Samrmflel van den
Heer . LINN.£US, met naauwkeurige ajbeeldingen. Verde
Deels, Eerfle Stuk. Te Amfterdam, by de Erven van
F. Houttuyn, 1]80, B~halYen het Voorwerk, 600 hI.
in gr. ofta'lo.
al~emeen

der'
aangenomen en weI icgerigte drieI ngev:oIge
Iedige verdeelmg van de ondelWerpen {ler Natllurlyke

Historie, ais behoorende tot het Ryk der Dieren,. en dat
der Planten, of dar der Mineraalen, anders, en we} ZQ. ei:gen, het Ryk cler Delffloffen geheeten, maakt de Heer
Houttu:yn, de twee eerne Ryken afgehandeid hebbende, by
deel-cn een a.anvang zyner ontvouwinge van het del'de Ryk
der Natuure. .'5 Mans arbeidzaame geest, weI verrc van
~fgemat te zyn, vcrtoont zig bier also Ul et vernieuwde'kragt;

en
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-en geeft 0118 genoegzaame blyken, dat zyll Ed. zig benlIat'
ttigd heeft t am ook dit Ryk met alIe opmerkzaarnheid n3.
,te vorfchen, en den Leezer cen rcge1maatlg verfiag van deszelfs voornaamfte byzonderheden mede te deelen.
De Leezer wordt hier derhalve gelcid tot eene byzondert
Weeten1chap, onder den naam van Mineralogie of DeUftoJ.
kunde bekend, waarvan men gemeenlyk in bel'gagtige Landen meer werks gemaakt heeft, dan in onze vlakker gewes·
ten; doch die egter de nafpoorende Liefhebbers del' Na.;.
tuurlyke Historie door' aIle tyden nict minder, dan de Diefe'l1.- en Plr:ntkul1df, hooggellgt hebben. Dit dien hooJae
kan dusdanig cent geregelde omvouwing van 't Ryk der
Dclff1:offen, in onze taale, denzulken niet andel'S dan aan..
gellaam zyn; terwyl ze teveils kan dienen, om OlJ~e Nederlanders, ook op dit aanzienlyk gedeelte del' Scheppinge
en Onderhoudinge van alles, oprnerkzaamer te rnaaken.
Onze beroernde Namurkcnner, zig hier op toeleggentle, geeft daarom zcer. gepast vooraf een j ge noodige onderrigtingen nopens dit Stuk, welken hy ons in vier afdee.
lingen onder 't oog brengt. • De eerfie afdceIing gaut over
de eigeniChappen del' Delffioffen in 't algemeen befchouwd,
ten opzigte van haaren oorJprong, ~aaromtrent die des
Aardk13ors, welken zy famenficllen, 10 aanmerking komt.
Hier aM vcrknogt zig verder, cene ondcifcheidIIlg der
Delffioffcn, ten opzigt van haare Zitplaats, w<1.aromtrent
de Ber I! en in aanmerking kamcn, en verder het geen de te~ell'Woordige gefttldheid van's AardkloolS Opp'rV!akte betreft.
bp deeze oordeelkuudige olltvouwing van cene menigte
van zaakell, die ter ophelderinge van den oorfprong, de
:algemeene eigenfchappen en de onderfcheiding del' Delf~
ftQffen, behooren, voIgt dan ten del'de een beknopt verflag van den oorfprong en voortgang der Deiffiofkunde;
het welk deu AlIt heur byzonder doet fiil llaan, op de ondcrfcheidene Stelzels en Rangfchikkingen, naar welken
men dit Sruk, vooral in den laater tyd, op verfchillcnde
wyien beh:mdeld heeft. Zyn Ed; beoordCelt dezelvcn met
naauwkeurigheid, en geeft nns in deeze afdeeling eindeIyk op, de rangicl1ikking aan welke hy zjg in dit Werk z~l
honden, die deeze is. f

EERSTE KLASSE.

FOSSILIA.
1.
2.

DELFSTOFFEN.

Rang. Petrificata. Verfleende zaakellw
Conn-eta. Samengroeizels.

s. -

Temr.

Aarden.

TWEt.

VOLCENS L1NNJEtJS.

T\VEEDE KLASSE.
PET~.iE.

I.
2..

H.umoJI$.

Rang.

Calcari'/!.

4rgilla ctd!.

3.
4.

Artnatee.

5. ............ Aggregatl2.

STEENEN~

Grondige.
Kalkaartige.
Kleijige.
Zau~ige.

Vergaarde.

DERDE KLASSE.
MINE-RiE.

1.
Jl.

Rang. S,q,,lia.
-

•

Sr:tl'p'hu1'(f..

-3. - - MetaUa.

1IfYNSTOFFItNI

,Zouten.

Zvi~ayel31.

Metaalen.

Wy'ders behelst de laatfl:e afdeeling deezer Inleidinge,

ot

tier vdoratgautilie ;otld errigtin geri ;) .tlOg:.de aa nmcrld·n gent van
den' Heer, ']o}th· ReinhOld Forfte~'~: hl~ '.eJNed~rdui.tsc.h:oVe1lo
gebragt, gefdhlttoC:Mt -den ·Lief.hebberbFte leereo',...hwe:iy

de onderfcheklcn'fo:ottcn van:rDelflloffen,; op! eene 'gemaldyke wyzc, kunnen O,nderzoekeN. 1"oo tot die Kla&[e brengan.,.
\Vaar onder 1ij. bebijoren;.. I:IY'~'eft ten :dien dude een be:tigtvan df! tloodige zakwerktulgm en. ~ midde~',' die., van
een geringert' 'omfiag zyn,' w~nrvan, :moo .zig A\!re~p reia~
of inzyne vJ~frde~en,::ka~r;b'idi~ed~ met ~aanWy,.fringe:,.
lioe men ··~ril'!'"pMefI1eemlhgen:; .-op aIle [oortelt :WIL .Ii>clfnoffen', in "twe1'~'llebbe ie fi'd:lllb1l;,:lt: iZy , ,die eenigmns .Iu5t
hebben om· zig 'all' deeze Weeteofdh2p;:w.e teleggeDr~cauU~n
deeze handlekling ten uiterCknllttigr-\'jnckn.
Na de ontvouwirlg vall· dit- '<lllet~ "t w~lk hy, di~-de
Delfl}:ofkunde wi] beocfehetl.,..lJtIe~~~gt'zal nagaan ,:) tr~(ldt
de Reer Ho[£uuyn tel' ·zaake·~'\tn !Vestigt, het" oog ~p dejbo-vetlgenoenide ;eetil:e I~lasH~, btpbnldlyk. die der- Delfftpfftn
geheefen; en, v~rmits die Klasfe.geel1e .algemeene .befc.bry"
ving toelant" maakt hy terfl:ond. een, aanvan~ rpet.eel1'J:)1trigt te geeven 'van. de DelfHoffen van den eerfrcn. Rang.;
Zy'nde·, V'olgert!l ~8;bNelIlelde, v~rleelin,g; de,. Verjleq;Ji14gerJ
6f VerfleendY. 2laakm. Na·.eenl~lde¢ityke aanmetkwgen.
over de voornaamHe byzonderheden, die men omtrent. de
Verfl:eeningen in '~. algemeen in ~gt heeft te neemen, fielt
hy zig in derzelver volgeilae haderC!~befchryving deete Q)"de
voor.
Ill. D.uL.AL~.Lnt.Na.s.
0
til·

NAtUURL'YKE HISTOlim
l'ETIUFICATA.

VERSTEENINGEN.

A. Echte of 1Vaare.
1. ZOOLITHUS.
2. ORNITH0LITUS.

Van Zoogend,e Dieren.
Vall Voglllen.
Van Amphibien, of tweefiagtige Dieren.

3.

AMPHIDIOLITHUS.

4.
5.
6.
7.

Van Visfchen.
Van Infekten.
HELMINTHOLITHUS. V:m Wormen.
PH~TOLlTHUS.
Van .PI~nten.
JcHTHYOLl'l'HUS.
ENTOMOLITHUS.

B. Onechte oj ~age1Joot/te.
8.

GRAPTOLITHUS.

Dcndrieten.

Naar :deeze' Rangijcl:1ikking van de Q11.d~:Uj:;lJg:,itj.~n Gefll!-g·ten, der Verfteeningell.; fchi~t onze NaUlm'\w!\l'Ic\' zyne bt:fchry:li'ing ~ met melding van d~ merkwaardigUe Soorten,
welken in ieder van dezelV:fln voorkowen;. W!\wmede hy i,n
.<lit Stnk gevorderd is~ tOt,)l.lU~, de .Phytqli$hmj 9f Verflee'f/.ingen .yan Plamm, . welke(: ontvouw!og '~"- lj'~Jl volgend
Stuk •afgegeeven flaM tc: worden., .~ M4n Qijt1J1Qct hier
-eettt .menigt~ vanY.erl1eeningell ~ waar. tnn,:vel:fj:;Ju~iqen o9.k
,keuiig in plaat gebragt., zyu" "met zeel: :v~~~" j,,1st4eid be.fdlJ.ieeven; en de AutOO1't <loet zyn~ ~bfNy;in;g ..hier ~n
,daar.,.,ril'~f oordeelkuri'dige· aal1Il1et'kil1genve~g~zfl.q;g~an" ~ie
!ter ,ophElderinge 've.e1.t;r.byzonde"rheden in d~:D~lmofkuI1~e
firekkcn; 't welk"z)m.eiLwbdd· des te !e~t~'l!amer maa.kt•
..:....-;.:.. Een eri ander ~aal.zQuden w~ hiervanJigtlyk kunnen
medededen; maar ,'we',zYRniet vreemd :v:au. t~!denken, dat
'het voor yeelen onmr Letz~ren ruin} :tIO geyallig· mlzyn"
te . ve,rilee'men, hoe' de H~et Houttuyn de' ZD cdikwerf geop'perde Vraag, nop.cns,.veek Verfteende. zaa~~1l in '~ hooge
'Gebergte, beantwoordt, waarom wy Qus::,b.ier.to.~ zullen \le·paalen. _._~. ~ell vraagt· naatnlyk, ~. Ht?~ komt di~ verbaazende veelheld van Verllecllde ~1ren" m, de. " ,mld4e.l" 'fte .deelen': van Europa~' e~), in tamelyk h'Ooge Geberg"
" ten.~
I

(").Ze komen toc;~_ •. ~yk::!le· 8eer. ~QU(tu~ .. :i1\l'~rcns g~.
meld heeft. weest voor in Europa, Althans men vmdt ~eel)e
~Iltdckkin~en van een~g bdang van dien 3art uit Qe andere Wae.

xeld-
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" ten 1'~ Zie' hier her noafdz-allkly'lte tin's Mans ant-

waara.

" Menffelt 'er te meer zwaa:pj~cid in., gcmerltt het
lliinfle II ditf'meN: 'fir vindt, overbfyfr:e1s of In~mnerken' van
I;ailddieren' -iyn;{ -bneindig meer' v:J!n Zee-SchepzcIen, en
weI! it~n -'zotUitHjffiit; die thims vreemd' zyn " of nitt ge\Ton:'
d~n wMq.t!n· in onzt lV;J.terel1; Ook is het zonderlmg ,- dat
m~n geheelc.B~rgen, van COl1chylien niet aIleen, maar zeUs
t:ineenerley: :Soort derzelven;· gtlyk v:m Oeste~fohtllpcn-J
vnn. PetlMhgt:lecilell ed kleine Kiakhwr!1tjes, die [Qt:geheele
1\0tfe!". fatnel~;~toei~. zyn., ~p verfchelde plaatfen by elkan...
det' \rindt. VI!- heeft fomll11gen doen vastUellen, dat de
A.ard~I?ot'; .~ diefplaaden., niet -ten jaat,. maar verfcheide
Eti.l~n' met '''Vater bedekt ,lnoet zytt· gtweest, om zulke
meni:gte viirZee..Bchepzelen vooh: :te b-rengeu, welke aIdaar
in ftilheid: zoudHi:, geteeld zyri: .- Zy, ooroeelen, dat een
(chielyIte O~h~r?d1,Iling dezelvell' alda~.,r zo geregeld,' en in
ZrJJkieeueJnenJ.gte !liet heefr kunnen netlerleggen' (a). Doch
2S' hed.enIteh ,,~*t, dar ver de 'mftst-e' Vet£l:eeningel1, . d~e
ffi~n VIl1dt ~~ gelled' of ten deere gebtoken, ten minfre be4.
fl:nadigd qu.· Een bedding in Touraine; door den Hee'r
~e.a,f.l/nZ!r "Y:n.ltr~~~?Omell en b.efc.nreeveii'" z~r1de l1egerr vier~n~c 1'/IJ1e!l zro~t.l en' twmtlg yo~tell ·Jtep, bel~aar t'ee..
ne'niaal Ult ge'btokene en byna vergrtll~de Hoorcl1S en Schul.

peri (h}•

. t" Die fchraorlere Natuurkenner b~f1uit zelf$ nit z.yne
WaatheemingciN .~:it deze Concli~Heft,· tiiet door de zwaarf~ ~ welke van bdven _
daar op drukte:, 'in <.'lie Bedding zyn
tergtulsd .ge{v:3i'~ctJ r maar dat zy :reeds .gebroken waren,
eer zy daa'f Jiwl\men. Haar .nedepiggjng op die plaat's
(~~ryft hY:'..~:rt;t,. ~~,~e Oyerfiroot'nfng. der. Zee .to:, cloor weI.
ke' deeze Scl1utpen, die' men natl1l.1rlYk nOOlt 111 zu}1(ieerre

me·

:t

rehfdeelen; en. ~een :~r nog van gemeld wo~dt, fchynt men- .san
byzoHde,re a¥etfttooU'l1ngen van de zee opdle Kusten '!e--~~.ten
ttMchiyven. ~. IItTfopa is a'is fte Schatkamer dier ~eldz3~!11fu¥fen
der Nlltuure meest in bergagtige Landfl:teeken, ell voolai is 13er·
I

gen van ·Kalk1leell.
" (a) aver de menigte en fameooOOfling derzelvell is wefnig
zW'lIarigheid, n11 men weet, dat dergetyke natLiutlyke.I·roor~p~es
in niet minder V'.rbaazende veelheid ...oorkomen llafl de Zee[tran·
den~ Zie CtV:I!\n:A.'llb I M~m ToID. H. p~ XXII."
" (b) Mem. de l'dcad. Roy. dIS Sci'mll d,
$19. oallVo."

.
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menigte by elkander vindt, waren famengehoopt en a.ls. op
clkander geflapeld: Doch deeze Hoorens en Schulpen wa~
ren flegts verkalkt; hoedanigen men, zo groat als .klein,
by Soisfons, Meaux, Chaumont, omltreeks Parys en el·
clers in 't Zand, overvloedig vindt. Evenwel voIgt uit
iyne Stellingen, dat die olJ.tzaglyke. vergaarin~en vec1eer
door een geweldigen Stroom, dan door een friUtaa.nd Water, gernaakt zyn. Her zelfde pas ik toe op de Beddingen
en Bergen van weezentlyk veriteende Conchylien, zo even
gemeld: des ik befluit, d:tt men de overbrenging der ZeeSchepzelen, in 't luidden van Europa, ook veeleer .aan
een geweldige' Overflrooming, dan aan eene langduurige
bedekking dqor de Zee, toe te fchryven. hebbe (c).
" Die overtlrooming moet vry' atgemeen zyn geweest,
alzo 'er cen menigre Dierlyke en Plantaartige Za.1ken,
zelfs Homen, in overgebragt zyn, w:.tq,rvan 4e Origineelen tegenwoordig nie,t dan op een verren affbnd vo6rko~
men. Verfcheiden Beenderen en Afdrukzels of Geraamren
van vreemde Dieren en Planten zyn in 't midden van
Duitschland gevonden. In Ierland, heefr men Hoorens van
Amcrikaanfche EIanden uit den Grond -gedolven. Welk
een meBigte van Ammons-Hoorr-en, Anomies~, Terebratu·
lieren, en andere vreemde Conchylien, zyn niet in Switzerland ontdekt. Deeze allen onderflelIen eeo grqa,ten, toevoer, uit afgelegeI1 plaatfen, door zwaare uitgulpingen van
den QCeaan Cd)."
Zulks leidt de gedagten van den Heel' Htiuttu')n, tot de
ZondyLoed, waarvan de gcwyde mad~n fp,re~ken;: die ~ eg·
tel', zynes oordee1s, niet gelyklyk. ()ver.,den· geheelen
Aardklodt gegaan is, maar zig voornaamlyk y-erfpreid zal
hebben over ele Landen diestyds door 't Merncndom be~

woond, dat misfchien ook weI cen voorn:iam:~eaeelre vall
ons tegenwoordig Europa, als een zedgeinaatiga. en vrugtbaar

" (c) Men k~n bier mede vergelyken de ~denkiJJgell van den
Heer Wright t over den oorfprong der Yedleende Delfl1:ofFen;
Uitgezogte Perhand. VII. D. bl. IOI.:etlz."
,. Cd) Dat evenwel die Verlleende Ughaamen niet zo ver vall
da3tl gelmmen zyn, also 'men gemeenlyk deukt, is blykbaar; alzo
tet tlalll1wlyks weezentIyke OostindifcheSchurpen en Hnorells. die
nergens anders vallell, in Europa verfteend ¥oorkQllJcn, en de
meesten. wier OrigineeJen bekend zyll, meer'naur de·Wesundifcho
of naar die van den Athmtifchen Oceaan, eQ de MiddelIB1ldfche

Zee I ge]ykell:'
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KUmaat, bdlaagen zal hebben. Onze Autheur dit
gevoelen, met ,de' daarvoor geb~uikelyke bewyzen, ~ange
mangen, en by'z!Jnder opgernerkt hebbende, .dat met aI-

leen de Stuiztfn· des Hemets, maar ook de Fonteinetz def
"Afgrondi 'geopend' .'werden , laat zig verder, met opzigt
tot de bov~~gerraemde uitgulping 'van den .Oceaan, irideezerveege ult.·
" Zou het' wei dnwaarfchyniyk zyn, dat die opening
gefcllied .ware" in den Atlamif<;hen Oceaan, om en by de
Kusten van 'Afrika,' niet vette van den' mond cler Middellandfche Zee! 'Oat gedeelte des Aardkloots geeft no'g hedend'aags blyken van eene inwendige w~rking, die nu en
dan Aardbeevihgen, Waterberoeringen, Uitbarftingen van
Vuur en Opwerpirigen van Bergen of Eilanden uit den
grond ,del' Zee, op eene ontzaglyke diep~e, veroorzaakt.
Neem de biandende I~ergen op en by de Kanarifche en
Vlaamfche. Eilanden, de verwoesting van. Lisfabot)., de

Vuurbraakmgen van den Rthut en VefuvlUS, de Qpwerping van nieuwe Eilanden, enz. ten voomeelde fiel cens.,
dat hier, uit monden van honderd mylen wydte, eene
{Jitgulping gefchied zy, in flaat omgeheel Europa', benevens; een gedeelte van Afrika en .Afia te overdekken, dan
begrYl1t men ligt., welk eene menigre Lighaamen, uit de
Zee, dezelve op 't Vaste Land heeft kunnen. werpen, en
die ·ten deele bedekken met Slyk en Zand; fleepende teyellS:, door den toevloed nit afgel~~el1 deeIen .des Aardbodems, vreemde Schepzelen met zlg, en die ook' in ons
Wereldsdeel nederleggende (e).
" Deei'

(e) Immel'S du.s behoeft mel} teen toevlugt te neemen, tot

c.lc nooit beweezen .Onderfiellillg, dOlt de Aardkloot· w:eleer. eeo
_~deren ftandzo:lde j~ehad hehbel? ,ten opzigte VaD· de ZOIl:
waardoQr Dierell: en Planten van pc-etet Lugtttreebp in, Europa
!conden gegroeid zyn. 't Velfchil fen 'dien"opzigtew:lre tegrooq
ande~s zou men h~t misfchien v~.J:1,fte .geztlgdc Uitgu.lpjng ell ge•
.deeltely ke betleklhng. des' Aardkfoot'!l', 'welke bovendien de veelheld de. Waters ~aan den andeiep Kant. moeste vemUnaerd bellben. kunnen afleidtn; en c dan kan het: j~'. imde,re TedeR zyn van
de langdtlurig~cid.des. V]oeds, welke totl de enlele vtrnreling des
Menschdoms .Diet' vCl'eischt wenl.Doeb die Onderfteiling. door
:WaH£rius met' zo .v~el kragt geopperd, ~et\falt, door4icD de
.plaats van 't Faradys dan ollder qel) ~!1~!Iar. of tusfchcu dq Keerkringc:n. en dus. in een "leer beet. Khmaat, moest zyn geweest \ 't
welk men niet kan c'mderftellen, of met derzelver aangenaaUlheid
D~.recnbren&en:~
.
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~ pei;~e St~J.liI1g- he,eft ye~ :w.~ar~h¥4i¥)f.h~, B.,h~v~

~4~~e, ~.waarj.g'l.ede.n',-.zou ~ 'JE()~~en. v~lge;-n.?;· ~ni#ew 4,;
Aar4~joo~ eg~;u met WateJ; ~~~ '¥¥e ,g.e~etlst,(.~a(11).e.~
nict alleen de V~rJleeq~ .za.~~ ov.~r~l '1iy~~.gelykeLyW
verfpl;eid ypn.d; lJ.l~r ·~.at Qok i1e Sc,ljeR~~~~ van' "E,uwP;1
ve~ne~np. y.o_Qrkw~lD~n. ,i,I}. aWJ,ere Wf!~~~~~Jen •. Par ~n
in Oosrmdie od'k verfteende zaaken vmdt, ~its~ad_t:r.sA~9~
dingen VW Scpplpen. op de~_~t Y?ln· G~,

\ciiJ. ~,aa. DY:
~_onQe!e Oy~f1:r09wj~gen to.egefc~ree~e~ wor~~, Oe _~i99-~
!e ~~~, ijJlQlers ,qtaak~, :B-.~Y~ mel},!>. nu rqnn t~l!m»
]<laren g~,e.ed.en, ~~tJ. . ~.e overd,e}l:~ van Calt~, ~~> .I-l;~'i
venl1ad ,van r.ima m P~ru,:boY cepe ge~eJd~ge A:?J"dh~Y1P~1

fo.mtyds ~w.aa~e Yer~i}hlgep. ~~n 9;- $P.~t,: eq
kan tJ:~1;S gci}eele Ei~nden _hebp~n ~)Ver94_r;. ~, welk bet
yi.nQf11l Yl1U z;ulke verbatzend zw.aare F,o·!lWl!bl.\kken, ~
J).ilalJ~1.y~ ~es ~annen kunnen dr~g~~, ~p ~Wt Geberg;e~
der Aiol.lJlt.kcs, (die, oak ,ze,er aan A:l;.r~ge~yip$~u on.d,ed~e;..
vig,' en l1l~t braqdende ije/-,gell bez;et z.yn ,'j JUet onwaat..
fc!:;J.yu1yl>, maakt.~'

1V-<lill'lUlm,

DI M'U'1/jk!Jnderwij'1l;r, of -""lle'-ig (mderwtli in;tJt grrnde,
der Muzyk,kunde. Derie Stuk. ·Te RtJeMf.d.amoy L. I.
Burgyliet, 1780. In grOPt oCtavo, 130 bl,za:ll.
duiddy~eJd

bekwa~

en
van onderW¥s,
BeknoptPeid
om ~~lfs den eerstbe,glb11enden een gen~gc.ld begrip

VllQ

de grQnden der Muzyk In- te boeiemen, waardq.or ze., ee~
ne wc1gevestigde _. Theorie ~be~itten~e, des te· h~~er i..Q- d,e
hepefep.mg kunnen flaagen, ,doet deezcn Muzylionderw-yzer
grootlyks deelen in de agting van aIle des kundigen. De
twee voorige Sttikjes hcbben heln dezclve reed~ 'rC%tniaatig
ver~or¥en; en dit derde, :d;at. ~el! gewigtig' gedeelte del'
befplegelende Muzy'kk~nde ?P. die 'elgenfte wyze ontvouwr)
is zee.r wei gefchtkt om d~e verworven agting ftaan'de ti;

honde\!.
IJy handelt ilL't zelve

d"

~n

eer~t

hYZLlDderlyk over ,de

Too~k~n:"

vangt dus n~urlyk aan, met e,t.ne overy;eegingva¥-

het ~luid voortgebragt wQr~t " en wit
heteigenlyk is. Op deeze voorbet:eidende ~nmerw.nK.eo
voigt dan eene geregeide verkla,aring van de \Y.eizenlyke
ooruli'-ken van het-Geluid.; waarmede voons verknogt is.d~
van bet onderfcheid tusfchen Geluid en Toorien; met aa~"
wyzirig, hoe deeze laatfre11, door middel van de MuZ:y..
kaaie Speelntigen givormd. en door de L\lgt tot- on!;

de wyze, op welke

ovct..
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Dit geeft h~I1!' tet ve!d.e~e 9ph~~de.

nnge :van onsho9ren van dat Geliird, aarlleldmg tot eene
beKnopte ,en, nur den eisch' iV:m dit onclerWerp, ge..
rloegza.am 'Volle,dige'befl\bryving van he~ ~ens.c~lYk: G(:h~qrti!lg ",. w~,arm~.de· by eene ·korte ,a~n~er14t1;g; . ~~r de
fnelheid van bet CelUld, vergezelddoet gaan ': handden.
de'voQrts nog ~ ten l$eQ.uite zytter ~9ntvOlp.vinge d~r :T?,o~
kunde; over de Hoogtt, Laagte, Sterku,' Zwakte , Duur·
z~amh;eid
Zuiverm:id def' Toopen, met melding: van'· ~t

en'

gee~ drntrent
l~ IS..

derzelver aan en 'he.rvoortbrengi~g "opnitrke..

'Onze Autheur, bier mede de Toonkun,de, naar zyn be..
4odd~ in ,dee,zeI;!,. afgc\tandeld ~,ebhen~:" k,ee;rt ~all~p
wed_er tOt ~en OlIder,werp, waarvan ',by III 't V"o¢.!s~ande
St~k, 7,0 ~eel '~l~ ~er ~en v:d'e.i~~!\t wieiU,~ 't!e~~~' el~
verdere 0I:!tvouwrng hy tot eene volgen:qe! gelegeit-

~elks

lieid vetfHfooven Had'; te weeren dat de'f'lnterya:llm.'Zig
nu hie,r' t9'e. bepa:t1~~pe, lee~ hy ',ons eerst, ,oe' #u.",k~al't
J[:an~'geA~thten" ,b~~lpv,ens de Mtz~y'~aal~ Cqm.,r;n,flI, kenne:n;,
en ge'eft ,90s ven~<?Igens ,een V01!~~lg S~e,I'Z,¥, 'd~r' l~t~rY{tz.;.
tefl, met'.de ,~~f~oe behoorel,l~e: ',C!pheld~n~~g. )?~al" a~!l
liegt hy Wydcrs .c::~rl!e befchol;l;wI~g van de 1fTel,"-,~
~rd.dertbeid 'die~ i~terv";lllen; tpoh~tlae verdet,. lic#" pezel.
velJ, .door mId del van een Monochordit,m .of Toqnmeet~r,
gron(hg aangeWeezen worden. En ten laaille ',vetv.ol~t 11,
t(;:lg i~ ,<fit Stgk', f?et geen by in 'i voot~~~~/~o ye~l
diestyds ~e ft:l(fe, k;wam ,~ge~~~d h~d van, ge ~~l\~rIYtce
Voortekens der Hootdtoorren; went fink hy. m d.ep;ert at"!
hl\ndelt; met ~yvoeging van !opherftere~gc· aa~~r.kingeli
over het Mu;';Jkcrale Accent'; wa.ar TIlt hy,' metl .qf\'-erlSgaande onden·igtingen~teI,l belluite" ~fleidt, dg~~ (trie'i~'''61&~~!~
de zaaken. " (:;I:.) Het MI,zykael AcceJztmoet, 9i'nEi
;, richt,fnoer \;Op,t' qe l'laetfing. ~er ~ oten ~ftref(~n:;: C!~t

:WHn:

,,. is, doo~ mlddel van qet A.c,c~nt. ve~~11 j~~~z~lv~rl

" hunne jUlste ~la.etzen enM~etpe'rken. (~.) Der:~ejJfl~t
~', van het Accompagneme'flt ~ ,10 de G,e~eT'!.le, ftffI, ~C?et
;, daer oa oak gefchikt wordep. En . -ein4el~ (s·)
~, Mt~zyk~~e, T,d~JJ),unde word, In fommlge opzIchten', oolt:
"" d~er na gere~el~. ~
.
Bier mede etl1d1gt het eerne Deel van c::en Werk over
de Muzykkunde, naar welks :vera~re 'yo1tqoijintj,~l,e" Li~
lHibb,ers, v..erlat:JK.c,n, ~ond~r ,egter, den .~lf~li~~lr; 19' q~ oplettC\lde lutYo.en11g., te WIllen overha;lst~n~. '-'~-.;) Q,tn "er
nag 'eene b'yzonde:rheid uit merle' te dcelen I dl~'yeeIeri
o 4orr..

M
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onzel ,Leezeren in. 't ,a1gemeen gevallig kan ,yn,

~UneI\

bepaa.len, tot net geen ous de Autheui vooeftelt ~
nop~l1shet o~Q.errc~i~ tusfchen een Ge.iuid of Klank t;U
Toonen, waarover h~r. zig indcezervoege uitlaat.
~~ Ten opzichte van' bet woord TOON w~ll~n, fommigen,
dat het afkomftig zij van Tonitru, of wet van. h~rFran[che
woord Trmnere, 't welk Donder betekent; dan wij verkiezen
liever het gevoelen van dezulken ae'n te' neemen ,
welke het tragtenaf te leiden van: Tendo, Te71fio of ~x.
tenfio ~ dat Spanning of Uitrckking zal betekenen, om r,..
den dat zulks met· den ,'aert en eigen{chap der Toonen
beter overeen fchijnt te komen. Want zal eene [l1aet
Geluid voortbrengen, moet zij ten diep eiude gefpannen
2ijn; zal j,Uen hare klank hooger of lager m~ken, zij moet
in 'r eerae geval fterker, doch in het laeifte minder gefpannen of uitgerekt. worden. 't Is dan' alle:rwatrf~hijn
lykst ~ dat ,het woord T 06n afkomf1:ig is van Spanning of
Uittek1).i'ng ,. om dat, na evenredirrheid m~n de 'Snaren
{pant of uitrekt., dezelven hooger 'J lager klanken oplev~ ..
ren; en de benaming van Toon oak m~er .aIleen tietrekking heeft, tot de boogte of laegte, en. nlet tot de fierk..
te, zwakte, kort- of du\.lrzaemheid der geluiden.
" Het i~ eene onbet,,'istbare Waerhdd, dat, al wae~
{'iee? ,P~l~id voortge~ragt kan worden, dat! dasr oak nooit
~elUgl::.Toonverwekklllg plaets heeft. ~er~t rooet 'er Ce.
luid'~oor hand~n zyn;' en dap word~n 'er, door gepast~
middelen , die de kunst, ons ten dien eipde aen de hand
geeft,. 'roonen: van gevornid.
" Onder het woard Geluid worden allerle.ie foorren van
hoorbllI:c, ~n~ru~fels betrok~en.; ~ls, by voorbeel~, Geraes, G~nl1sch t de Slag van !ten ~rof G:efchu~, Ja zelfs
de IJoQder word met rec;ht. ~en grootsch Gel/.l~d· genaemd,
~~ w~~, d~rgelijke poorb;uc ~ndrukrels P1~~r zyn,paer TIU
dlt foott van gelmd lUcrkehjk' van MuzIJkale TQonen vcrfcijUf ep,onderfch~i4en ,is., zo fiellen wij vasi., dat ieder
Geluid,' het w.elk ~ij llOoren, jttist ~eV: I\lanl' of Toon
wy

OIlS

veer

genaemd kan word~n;

,~ Door een Klailk kan men gevoeglijk e~n Gduid verfiaen, dat kIller 110 bevatt~lijk is. het G~l11id 'van eene
J(lok, boe dik,werf men zulks ook Mter elhnde'r l~oort,
WQrd een Klank, maer geen Toon gellaemd; derhalven., in
tenen volflrekten Zill genomen.,1 kunnen wij ictlte1;1 Klank
pok ~een Toon flOeint;n; ~och ~~et OilS ~lU vefderv~:rldaren,
wat men door Toon dan el~enluk verfi:ilen moet.
n

Too'!!

DE MtlZYKONDERWIJZER.l'3
,t!t T~ONE~ zijn uitwerkr~ls v:.an eene zekere bepae1~e
grQotherd. Zal,Dltn dan .cen Kl~ Tocm roogen noemen 7
d~6.r 1lJ.oet, of gelij1\tijdig, ofonmiddelijk daer pa·, zi~h,
nog ee~ andere Klank laten ,h<.?lilfe~; en dan worp. 'de, ~ett ~
tt,n"opzlcbte van: !lcm anderen,' een' Toon ~enaemd. Zullen 'er dan Toonen om{f;aen, z60 mOeJ;en er verfchiUt:ride
f(lanken agter' elk~der volgen; derhalven, door de.a~erl
volging va~ de~ ~~~n Klank tot;~t:n anderen, worden 'er
Toonen.verwekt, en te weeg·gebragt. Dan daer deze Vetklaring wac, te ruim en algemeen is, zuUen wij, op dat de
Leerling zich ge.ene· verkeerde begdpp~n van de T oonett
vORn{:n zOllde" nog' eentge nadere bepalingen daeromtren~
moeten m~ken.
" Voor eerst; wij_ hebben zpo ~ven aengernerk\:, dllt
het Geluid van eene Klok, hoe dikwerf oak agter elkandet
gehoord zijnde,. geen T oon, maar eeo Klank genaemd kan
worden. GevoIgIijk, zullen agter elkander volgende Klarikt'n de benaming van -roonen verkrijgen., ~y maeten ten
<lien einde nood.zaeklyk in hoogten van, elka~r verfchiUen;
want Toonen, gelijk wij reeds zeiden, hebben aUeen hun
ppzicht tot hoogten of laegtell, llla<:r niet tot andere toe.vaIligc zaken.
,,, In de tweede pla~ts is bet nog niet voldoende genoeg,
ter v~rwekkVlge van Toonen, dat. Klanken van elk,anderen
in hoogten verfchiUenqe zijn; gantsch niet: ¢eze volgende
voorwae:rde m9~t lll)~zaeklijk nag daer bij p.laets hebb~n.
Te weeten ;. d~ ver[«;h~ldenheid van hoogten, die 'er tusfchell
twee Klanken plaets heeft, zal de eenten opziChte van den
.anderen een Toon genaemd worden, moet gen,oe~zame
aenleiding en gelegenheit geven, tot onrletlinge vergehjking.
Dat is, de gelijke lnvalIing der Slinger~ll, of weI., ,de geHjke en vereende_famenwerldng.en 'dt;r fri\lende Luchtgolven ~
door her ijiukend lichacm verwekt (*)', .rnoeten onderling
met elka~r verg~leken kunnen warden" zoo, d~~ ,men de

tijden vall

der~~lver

IuvaUiogen of Samenwerkiogen, bevat-

ten,
(*) Vol~ens bet geen tie Schryver voorheen betoogd beefr. be·
zig de klinkenile Li~ha:tmeo. door _drukk,nde vermogens
llllngeftooten zyfl'de, met eeo trHlenrle beweeging; en' ze c1eeren
hunne ttWingen mecle lI~n de Lugt. Hierdoor lTernorJ,-aIl~en ze.
Jondtom zig., eene golf8WYZ~ beweeging in ctc -LlJg~.. En decze
~o!fswyze bewecging der Lugt komt, vonr als de middeloorzaa); •
waardrior YiY 'h~t ~ellJid hooren; weioatve het Geluid ge2';egd m~
worden Diets anders te zyn, dan trillen-de Lugt.
we~gen

o5
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ten .,n~poren., bep~l~n 7 ~~ een ~u:z):~{a1e .~~denmaet daermen moet kunnen' ze.g~n; 'bij voer'lee1d ~efpro~n ~ ~e ~gelij!re Inva1-li~g~rr y!R derz~ver Tril.,:
~ LOg~ll gefchle~ert tn t VlJfde of zeveJ!.de tlJd~l' ~ A~~h.alven
J S, ill ',1: ce~l1e gey:a~, ¥'Ied~n!1l~~t Z---$ .,~e~ gelutd 'zal
ilus ~en ~znt we~en; ,doc~ In ~t, tw~~~ $evAll~ de ~eden~

van: opmaken kan ;' Ja.,

Jilaet 3-t"4the~ weI~.ee~ Ol1art opl,evert (*)~en

,d-lIS

, varineer twee onderfchelden l\ianken, ondcrijl1g'vergel,eEert

, vordende, ee~e b~hoqi"lIDt~ !VItizij~ale rtdeIi~~et0J'l~eren,.
llan wotdcn z'J eer~t., (e~ '?Ok nlet eerder ,) 10 0pziCht tot
j :lkaul;1ere~, een Toon gen aemd •
" mer uit leideIJ: wij it'u de 'voIgende Stellingen af. Voot
l'erst;, dat, bij voorbec1d., twee Snaren of Klok}ten.,llechts
l.ij to~val te ram~nklinkende, juist aItoos) in op'ziCht tOt
Alkarideret}., geen. foqp. genaemd kUlirien word em ; ge,merkt
; ~ij forntijds ond.erling ~en geluid zullenv6oi'thre1}gen., .ft
; ~e~~ ons vo6r Dhr.JIJ(J!,ten. niet bekwaem g~,~o,eg~al toe!cp,lJueu;'..en d:lt::rnm H,lt ,dl,cn hoofde oak 9pder het getaJ
ller ,l\1uzIJkale Illterva.n~.t: ?f 1'weeklankeil lll~t gefieldkan
worden; W<I,erop men blJgevolg ook de benammB' van Toon
,-Jan ll~et kan toepas[en. .
.~, 'Ten tweede.
Het Geluid, of de Kllluk van eent
~ .nae.r kau., op zichzelven en aUeen klinkende, echter de be:l uuniug van Toon dJageh. Waero1n dlt? zal men vtagen :
,zie hier de rede~l. Om d,at meri, bij wijze"W:ll afperki,ng~,
of weI, door ffillldere of m~erdere fpannmg derzelve .,vet'fchiHende Toon.en, aIs uitwerkfels van verlch~lI~ndc grootlI.eid,~ dael'Op kan vS'or~bre~gen: ja', om' dit~it pe.luid, ot
deze I{lank, met de· ander; K~a1?ken, ~elke op deze Sn~¢'t
verwekt }u11111en xv-orden, 111 een onderhllg vel'band flaeU:de,' daermedc ve~eI~k~n kan ~orUen:" "en u,it dien hoofde word een eenmang Werktmg reeds met recht een Mu~
'zijkael Spce1tuig genaemd. Wat meer is., het'> gclnfd val!
.eene 'lOok 'I tot e,en Klokkenfpel behoorende 7 en· {,ftte'r merle
jn verband fiaenrle, kan, [choon aUeen kbnk'ende', Toon
genaemd worden; dewyl zodanig eene Klok als dan 'I om
2:00 te fpreken, geen lichaem op zichzelven is; maer in
aenmerking kamt als een gedeelte'tot'het geheel behoore.nde,
dcwijl zij daer mede in onderling verband Ilaet; ell meiI dQ-o
zel~

("").,Deeze redenmaaten oer Mllzykalile Interval1en bchandelr de
Antbeur wat laater ~n 't breede. met eeoe gegronge onderr'igtine,
(1eezer vergelykinge ..van de groQtheid cler Toonen.

:QE MlJZY KPJSJ)Jll.~IJ,~~~..

~$

,el,v.e.mf.t ,q.e. ~nHe~e KJok~en y~n h( t Kk.l;-k('tifpe] .~.•~lslijk,

vergehJIren, en een MUZIJkale R,,'-&nm:Jd

d~lcr V~JJ ~pma.,

~iP
1 T
' G 1 'd
. b. .to?' ~a~.
'Zle h'IeF ~u l\/f;;.uJ,~~\lZ1Jr-a e .~0!lr~ Y~'Q. ~'f ,e 91 ,QP ZIC, _

ze,.r.v,el} ~nge,1l}er~t '?Jj,nae, ]da.et ,g~:no~g _Qnaer[~heid~b •• ~en
~e.eFlipg z~l ~an, thans ~ zoo .WI) vel1rQ,Uwen , .b.~'rljpell1
Wat m,en dqor roan yerlt~en P]o:~t, _als mede, In' -noe vet"/'

re, el~ W~l1eer ~~)1 Ge)uld TO.o;n .gen~md wprd, en wan-:n~er Iliet. - ,.',1-r~~en -wij 'er -:;t~leenUjK het volgende 11.0~
lwyoe~cn.
' ,._ paer men, Oliaer ijet woord Gelu~'d,
alterle1e foo~fen van ,hoorbare b~d~~~f~\~~ ,:betrel{~, k.•n ie~
~e! K;lank' of -7':.0011- ook de ben~t~nfig. V'~n ee» (;~hud ge-;voegliJk dr<J,.gen: 'o/~ut ~,n,ze GehqQr~lI~ge;rr ontvangen doq~
heiden zekere -Itldrl1kfelen; en 'wqrdetr derhawen Z,OO weI
door eenen Toon ;lls door een Gelq,id ~e.nge4a,en: en,. iII
opzicqt llU van _~cz-c. overeenk9lTIst. wo~~en. F;,lankcn el1
Toanen _oak Gel(/.zd~n genaemd; ert Geltj,Jd, 9f K!a.riJ.en,
l1;let clkander--yergelekcn kun-n;ende wQrden',;' verkrijgen
d:lcrdoor de bepam:ing van TOO.~."
<

----------_._---------.

Taferee! deT .Algc~eene Gefchiedeniife van de Vtriinjgde
Nederlanden. Gevolgd l1Mr 't Fran.sck., van tl!fi fIte{
A •• M. CEl~ISIER. Eerfie Ded. ',' Te Utre,cht, by B~
Wild, 1781. In gr. 8vo, beha1ven het ]7ooTwerl, 44$
bladz.

Een Wer1\:, tot welks Vertaflling "of Naavolgif)JJ; onze
'Aanpryzmg :van het OorJprongl~e pj v~e1 been tocge;.
bragt, als -het Voorqerigt. uitwyst~, )~mnen wy niet l1alaa:..
ten, and.ermaal, nu het 111 NederdlJ,it!ph gewaad te VDO(fchyn treedt., QI1Ull Leezeren hekenCl tc m.aakcl1, en h~,t
denzelfden lof ie fchenken, in.dien ~let anclers,. by dit vd.
ldeeden, niet yerlooren -heb,be.
'Vy hebben, naamlyk, in o~e Hed~r;d.{/tJ,iJfhe Letteroe~
jer;ingen,' de t.we~ e~d1:e Heelen xan bet .Frffr(.£~r We.rk Ta;)JJea/J de l' Hulozre dGenerale des Provinces Unw, Ol1zen
Lcezeren voorgefiel als een S1;U~ ~ in 't welk de Sch,ryve,r
vry juist den middelw_eg boudt, tuSfchen een Kort Begrip en
,eelle Uitvoer'ige, Ht'storie ;op ee,n ti.itgebre'ider 'PIan werkt
dan de Gefchiedfchryver W.I\.GENMR, en zich ,yau )Vcrken
pcdient, Jiaa bet fch ryvender·1Tadgrlatl<djche, Ifjstorie van
~licl1 uittl}untendeu lvlan in 't li~ht 'g~omen (*). vV'I

,.) Zie Hedend.

V~d.

kwmef. VII.D. x. St. bT. 17Q.
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wy,ZcI]. verder na deo aangeweezene plaats; die ohs dellUu.
leg en aart van ditWe* ontvouwt.
Wat de Vertaaling of Naavolging betreft~ welks eerfte
peer wy thans vpor OIlS he.bben. In het Vb.o~berigt, vin.
den yry, naa een breed' verfia~;"van he,t Pl~n -en :den Aanleg
des OorfpronglykenWerks ~ mf de l'Tanfche Voorreden ontleend ~ en grooteJ,ldeeIs overeenkomfrig met net .geen wy te
~angehaalder plaatze"cr'reeas van gezegd hebben, de volgellde
onderrigting, firekkehde om> de Verwondering, die veeten
zal treffeh op het leezeri des Tytel~,? naa! het ..Fransen gevolgd, daar wy vim de Vaderland.Jehe Gelchi'edeniden zo
vee1c Boeken hcbb'en, uit welverfneede Mderduitfche pin,un gevloeid, weg te neemen, en voor te komen dar dezelve in geene Ver(maading verandere..
" Met veel genoegenias ik de twre eerfte DeeIen;
een zelfde 'Voldoening,' bemerkte ik, [chonken 21 aan
Jwndigen, ond:r myne Bekenrlen. Doch ik (lagt mmmer
de haria aan dlt W 7rk te flaan. qp 't onverwarst, deedt
de Boekhandelaar WILD my den voorOag va'll t zelve te
vertaalen. lk overwoog dien, ell bragt 'er lJIyne zwaarighedell op in, byz<?n~e~ aandringend~, hoe ik., hier .en daar,
misl1agenhad opg~merkt, dO?f den Schryver uit verhaastipg begaan., of dte op rekemng rnoesten gefteld worden 1
dat hy een Vreemdeling' was, en daarom in hem verfchoonIvjc, 'fchoon het;· egter, vlekken in het Werk bleeven.
Deeze hoofdzwaarigheid ruimde de Bockhandelaar' uit den
weg met aan my te fchryven -' ." dar ik my niet juist aan
" de Vertaaling of den Text behoefde te houden, maar dat
" ik het. hier en daar., zander z~lfs eene poot te maakel1.,
" kon verbeteren ,en dalU"toe rullne pernl1sfie hadt.... DIt
verlof des Boekhandelaars , omtrent het werk cens nog leevendeQ Schryvers., was groat, en 'el' zich van te bedienen,
zonder den Schryver te raadpleegen, dagt my te veel vry.,.
beids genomen•. Middelerwyl ontvillg ik eenen aUervriendlykflen Brief van den Heer CERISlER, waar in 11y de gegee\Ilene ruimte 'des Boekhandelaars zo wyd uitflrekt, als met
mogelykheid omtrent eenig Werk gedaan kan worden; tell
not fchryvende: "Ik weet dar het Tajereel, op die wyze
,,, b~arbeid, b~ans fliet meer het myne zal ,w~ezen; do.ch
n ik I~at 'er·.u aile eer van, en Qehou aIleen voor my de
" eer van u den weg gebaand te hebben."
~, De grood1:e zwaarigheid was my dus ol1tnomen; en"
fchoon bewust dl\t, dit rnynen arbeid mNokelyk verzwaarde't
ttl het Naavolgen, op dien voet, als ik het my hadt
v'oar..
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voorgefteld, meer naar eigen Werle. dan VertaaHng, geleek.t
gerroostte ik myzulks, om mynenVaderla.nde~n een
We'rk te befchikken ~ ~t. welk.op ~ulk cen uitge(lr~li.~J?,J.an
ingerigt., in wf;inig Boekdeelen.,.zO veel .~aaks, .ZOJk,.b~~
zen. ~ Denkt niet Leezers', .dat it. bier ~en.lgtr~den
zal aanvangen, of. den Schryver I.een ~erekroon v.l~t,&n;'
Men hil?ldt gewis dien lof verdagt;. enb.~1: red~n: ~, ~~
vermoeden, dat ilL myzelven .mt't· ,dien krans..wjI4~. o1f6
cieren. Dat Vteeinden my en ni~nel1 arbeid, pryz~"'~Ji\l1
de daad, dit' hebbeR.' zy het Werk va~. lien: :tIeer,;~ft..RJ~
SIEI" gedaan." ---.;,-. Hier haalt':de Voorberigtr&ch:tY.ver .op,:"
-U' gunfrige B.eoardeel1ng nan ,:a~' :tnede .die Qozer Merle-;
boekbeoordeelaar¢n. ~ ,de Schryvets, van. de .A.Sgemfepe:. IH!'
:bliQiheek, welke dee~e.fterke aanpryzing ~ onder. an~reu ;
bevat. Over't geheel genQmen.,.'is dit Wer:lc de· bejoft/l ·His,t(JIii deY,.·Vereenig'd,; Nethr.Jande.n; Aie ,men heif~;., ~1J: de
l:Jm..,-ek'lilsoff'erSQ'f!ti1ig&n ~ die:~'tfJf7J y~t:Z d~ Vft4e[JtJ!lJJh~
Histor'ie :iVcm. WAGJtNfI.~l.\ ,; nift ,Ja7ig·,geleden, gem4a'kt" Wf? ,
lrnnen "erniet; by ~t1-wrgeJy~ing., ;:Een Hoog4uiUfP: .Tj,ff
frhrift fpreekt.« etye..tl:~,g(In{hg"van~
.
.",Deeze:';:unpryzen(Je, Aankondigi.ngen .," y~~\}O;&t~.9~
Voorberigtfdlryver. ,: '". wekten myn~a\ lUfilt .~9g f1l~J 'i9H~
en; ~ven ee.n,{PO,4Jrtlllg :aan mynell.~'YV~. "..Bedon~~m~beft"
~::n~et ·ovedt3l.l~~ t~f,word.en, '~n ,~\ v~el. ~YftSJ1;:~t&DK:w,

goed. dagt~··tothl:t IWer~ te neemtn,;., h~p ~~}n¥IJ. ~t Pi"
daatt, om het. m, g~ \lIt 1;e vo(',relt ,: ,"a!s -my W<9g~~JY.~~F
tIl :.bet· aangeweellei ,gebtek, in nJ;:;; lu~\b-y-geb~g;fl :.rBfoJUr
'
.. _..1 " ";;'::TI~''''
deeImg,
tragten te, -verglE,uert.
-,e-;·~el:?n/ d~: ~
~
Schryvers . det ,.A-lgemeene BibliOJthMIi. hal:td~n:.li)pg~ -fl"
dtrt "de F; anJch~ ScJ,rryfJ1er wat :gmQt;:lw!~.oRg'flg~tyOO:iY~JI
1;yll ar~eid, ten' aanziene van. zynen' .a-rheid Orn,t~i;nt:M'rG1o!'rc

rige Geweste~: d6r ':,!'lJ:.d~r'a.nden" ~ (i)m. naardOQf;'. hec-,,\gmJfJe
({tel ilch vQoral,heeft ·toegelegd:ARb-,*
Historie .van HvllflFti,te befchryve.n:,:tu vervullon.. ·;:ZYrlij3g~
den ook. gewenscht ;. dat de Htek: ct)it~stBR.; in Zj"~St~'(m
v,all ,WAGENAAR.~.

Taa', de cierlykhe"dcn zuil'erlteid '11f6cr hadtdn, agt'wWA~

fUen; doch dCJ'wegeru Meft hy zich'~ l'Wegen'.if':c:~ftntkhtd9JIlh

lange aflVeezigh~id uit 'lyn Vadert"nIi.~'!ftdtAQnllt ]~trJ{h_1.
- - . Hier orntrent verklaa~ iyn Naav.otger~~ i,:l!lJl-a.L Qe
Taal en Styl dee~er Naavolgmge ;.beUlcti";, rllen'.t~yJtl:1~W
we ik, zuBen beide voor de reChl:qnilltige,oorl$piug,; ritn
opzig~e va~l het J!'ranfche Werk geda~ll, hev.eiligd -,y~:z~ ;
zo met, lk hebbe de yoldomde verjchoonfngen geenzms

van mynen Voo;rg;nger; nog

jOIlghl:~d"

.oqg. uUlao4ie-heid ,
kun-
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tunnen, in myn

ge'laL~ ()tn

~9.gt

cEstaIltDENIs

vergiffMJis ·:proiten.

Dan, jk

zo menigmaaI; ,'!eeds d~ goe.dkeurina .0~er·Landge
hoOtcn, ten dlefI' 0p~:lgre, ~gdraagen, datl: ik des gel:if
rilt:rklyken fchroom'"geWlele.' ~ ·,9'eswegen zalhetoolt
gefit las~ iyden: de b:md van eene~:, .di~ zyn iTanl en Styl
Jfie~8teflS:,; fualil~n !er,atlerwegen In dOQr" wy meeJlen ttc~

zeIl1e weI tekeuncm;: doth .agten lIet, na2r:py; zytl Na.bn
boudt, niet voet1yk u.."'S'eel1e o~td.~kking. te, ooel'l'.
Wlle8l::teggen wy !er 41t van,. dat 'er 'zJ.Ch eene groat:e:ge.:
tykheid ver.t0tmt., in TaaJ eh :Styl tllsfcnerl den Nmol~6"
Vl1n;E;EMsIER, en dien .vim MIUOT'~ AI~eme'e'ne NTereldt,ke
Q~fcHie'Keliis, zo .gunftJg by onz.e Laudsgen.tloten amvan-gen ;Je'll', dniangs-, rdoor, den Eeliv." l\14.ltTINRT, air ritt~("11
."WfobrtkelS opgeJ!eJrl ~ zynen Leeding in '.de Ge[chicdems
lloYetl :a:ridere aangepreezen (*).
Dibi 'wy :galtn \ToM: methet verflag 't geen deeze. N~
'VoI~l' ',geeft vall zyn meid aan .elit' Werk befieed.
'
~, .,V&li: de ,verl6end~rujme. v'ry~eid, met. bettekking.,tdt
1tet'Ot'ltfpronglyk Wtlrk,. he~b'e lk mybedi~nd .• Wie:.de
nloe~tlT 'Yil n~~men, ,OIt1' m~e Naavolgifir;,;da:l1"! me4e;, ~
vergel~lten 4 zal fmItts ten duit!elyIH1:~1rmttdekken.
Noodfads ~'e11;verveeltit1tl! fX>u hilt weezeu, de.tttee{'dere en ,mindi-re<~I{jngeri ~~ ;te wyzen,; , ,Naa'de 'Ui'tg:lve dereyJJfte
DeetleIt,v"n~het P'r'iinjtfteW'erft', in den Jaare 1777, kreeg
ill':, ·iH,t.de::vlytige l en 'tll1tl'Wketuige 14atldlln.-van v~nchei~
~eoeWnaarefl odei' ' Y tuf~rtandJ'(Jhe Gefch{'etl~rsfen,' ftukklnL,
~i~,:tWFie voorpnge:r nie~ hadt kimmm r«adpleegel1~ f,jk
~ne' zo' veel lit l my' was tulks gedaaW ,61'11 daar door' ell'tie1ti'Set-llete' vo~tjfnel1heid, aaiimynen, lul)eid-gegeeven. ~
JUii1:ititingen. ,zyn,1t1fn:d.er daude aanvuUingbi; .en betrefren
YI5&rlUta.mlyk aanl1ll/rkmgen va.n den Heen~ERIs:mR; 'omtf~;'F~eJlft1ie scf1tf,ver~,.' of de zulken" die aileen voOr clen
$'rdtlfchen Leezt!rgefchlkr, en voor den Nederdui1ch~'fJ,C"f~
~l!en';,dienst in' 't minfie waren. Zo W'eiIiig aan het· obtlPtfl~lyke bepaald ;'hebben ik myne pen te onbelemmetder
ltU1ft1en voeren;, nogtbans Ilelde ik dezelV'e in zo ·vette
perk'~dat het TafereeI het TafereeI van den Heer CERrSl&1t
BlelWe; de Hoofdbcelden ~ de Hoofdvoonverpen· zyn altoos
a~~1.f<{e..; . klein~i!re Beeldil, mindere V oorwerpen z~n '~r
11ltgtl~~ten of mgebragt, meer op den voorgrond of ver{}er
iii 't verfchiet geplaatst: dan de kleuren gelyken door~aans
I~li~eg op elkander. - - Oordeelen zommigen de ~)[chi!",
I

beqek~':
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fcbillendheden te groot, om het eenc voor cen Origineel, ell
het ande~e vqo~, eett:e ~opy, te hodden,; ik Jrebl)c my niet
vethonden ee~le'C~py tc levcren; ell me,n merke myne Naavolging 4~11,l1e\7~~, tan als cen Wedtrgade. .Geen Leezets,
geen' 13oc~~e~Q~deel~~rs .wHen n1Y, ,zo it\. hoope·, eent
vrybcid bC;~'~lst~h ~ dootde~l SchryvC!r .van het OorfprongIyke my gegeev.eJr" .~_-, my gegeeyen; op eene wyze zo
verp1i~·tend, et'i jp: ~}1~ eC:I1.'fmaak, dar' zc de edele ,ff€nkWJ7
ze mYflcs 'Voorg?l1gers ain den, d:l& lcggcn, cn toonen d:1t
het hemoll1,.Wn,tti."~ei~ en O:hp;niydIg~~eitt te dOCll is:"
Wy hel)pel1 ~JCt ODrJprpflgly,~ 'W.'ei·k met deeze Nnawtging, also BqekbeoordeehHrrs, 'Ver~leeken, en HevQ1tcfen
dat de Nefie"fdfJ.'it(die Leeier, niets 'weezenlyk:; mist, ni:ia~
veel wint .,door het, oor4eelkund~g, ,gehruik 't welk de NederlandJCM SCln'yver getn~akt heefr Vatl hulpmidtlelch) aie
de FranJche., buiten zyn fchuld ,.. derfJe. \Veshalven wy
het., met n,iet minder rllimre dan her Oorfpronglyke, on zen
Landsgeno0ten' kU'hnen .a~nptY2~n; en 'van' 't zelve, m.et
de woordcn .de~:l J~aavolgers ,ieggeu', ;, dat zy hier cell
" Werk ontv,angen, ooifpronglyit' we,l van cene Frrmfthe
" pen.; doth ;ifrrtltJitscht op e~llen trllm, die 't zeh"e' 'tt~, heel Lan4~ige!1 ~:lakt.!"
.
,.
Verre, ze~r ,verre, is hy~er" ond~itusfchen, ~r" v~
Pi.t Tafe,ree(~ ,<lis ,een volmaakt)¥I!,~kftt~k <ian t~. ~l~, .. t;.!?I)ewust d~~. het )yn fIee! zil hel)};jcl1 ,~n de gebre~n ;A~
nUe vrugten de~ pel}l~e aankleeven.· Hy verzoekt...deswe.;.,
gen verfchooningc'., ~ zyn 'er, z~ns 011danks:, ingef1ooPen~
eb~ bf het ~ien, in overgeblceveh.
Zulk cen breed verfiag, uit he.' Voorberif{t ontleend...
keW"d~n wy floodlIT om t1nz.en Leezeren eenrBcO'rirn:e geeven vim een, Werif, tt welk in VIU (If IX dusdanige Deelen, volgens de,' aariknndiging <le~_. 'Boekhandefaars en
Niemvspapieren, eene uitvoerige $ditls'. der Vadetl:indfcbe
Gefchiedenisre zal beyatten~ In't J!ra:nsch zyn 'er 'reeds VI
~ee1en van liit, gely,k wy ,zeer'onlal1gs~in otJze .Lert~'fo.eJt:*
nmgen toondell.~ m~t.de neven5g~voegde aanmerkmg, welke
wy hi,er zu:llen..nerhtalen, om de rloorfia:mde wuara'y van
het Werk te doeD kennen. "Het gunfrig denkbeeld dat
." wy 'er ons, op bet doorbladeren der twee eeril:e DeeIen,
" v~n gevonnd hebbeu} is, op het nagaan der volgende ~
." mer' vcrzwak~, maar eer verflerkt; te meer, daar Wi
" zagcll, daf de Gefchiedkundige CERISIER zig befienrlig
~, bevlytigt, om alles ritet een welwikkend oordeel na te

"

~aan,
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~aan.,

en onpartydig te boek te fiellen., dat bovenal iI1

" de laatcre DeeIen doorfiraalt (*)."

Het twcede' Dee! del' Vertaalil'lge is op de Pers., dit
zal., met de volgende.,' ons wel gelegenheid geeven., 0111
~er bet cen en ander onzen Leczercn van op te geeven.

Thuns vetwittigen wy

hUll

alleen dat -dit .Deel van de

vr@egfl:e tyden der Batav£eren begint, en loopt tot den
dood van l\1ARGAREET., in den Jaare 1355., en bel1uiten

met den wensch des Voorberigts-Schryvers., dat het lee.
zen' van dit Werk firekke., om de denkbeelden van Vry.

b~id "en rechtaart~1i Nederlander altoos dierbaar., 'leevendig
en .'wakker te houden, en. eene zuivere Liefde LOt het gezege~d Land onzer lmvaoninge te verwekkrm en te fterken.

("') Zie AI!:.. radeTl. Lettmif.

n. Dee!.
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uC'JIensbifclwyving ,~'(jfJ eenige vo()rnaame, ,,,,eest, Nede.rlandfche,
MamlW m r-ro~wm.. Vi; egte Stuk1cen opgemaalet. Agtfte
Dell.· Te Am/lmlarn. by P. Conradi, en t.e Harlingen. b'j
V. van der 1'1ad!s, 1780. In groot ottavo, 346 bEadz.
v~n Per[ooner" die, van verrcbillende zyden, n3am in
E, encns'el{tal
Vaderl~nd ~maakt..bebben, worM in die .a~tt1:e Deel ver·

meld, Twee .Mnzl~pry'kr Prinfen, WilJetn de It en Joan Willens
"rifo. De eerite grQnulegger van den Nederlandfchen handel op
ete Oostindien,- Komrlis Houtman. Drie Goitvernclus Generaal
'V3n Neerlands Intlien, jan MatStzuiker, 1ac~b-Model en CorneHs
~an der Lyn. Twee\Termilarde Zeeheldcn, Joachim Hendriks
Zwarttn120nd en Jan va.n J]lIil en. Voorts nog twee beroemde Schi!·
-der~, Philip f{Touweman en Frans van Mteris, benevens de bJ
.Qidl:el~ kunfl:ige' B!oem(ch!Jderes Maria 'Van O()sttr'Wy~.
Ieder dee..
~er ~6Jfoonen geeft, \n zyne foort, den opfteH~tell hunner LeevensbefchryvingcQ ,ftotFe, lOC het vcrrmelden van locgevaIJen. die
hnune nuttigheid of aa!lgenaatnheid hebb~n; des de Leezers dee~
~r verzameJinge lnet. 'genoegen daatin Imnnen voortvaaren. At ODze keuze., orne 'er I naJr gewoonte, eene proeve uie ine·
de te d'eelen, loapeh, uie kragt der tegenwoordige tydsomftandig,beden, d,e opgenoeinde Zeehelden hoven sl in 't Clog; en dan nog
weI inZ()lJderbeid bet manmoedig en welbeleid gedrag van Com-tn:utdeur ,jan 'Van Galtn, in 't overmeesteren en vernielen van er..
iyk~ Engelfcbe Schepcll in de Middellandfcbe Zee, jf) den jaare
I~S3·
d S
•
Het ongenoegen nllam1yk tusfchen Engelalld. eD en t~a~ • .111
den jaare' 1650,. onrftaan, brag~ eerlang verfchelden moedwllllgheden' 'van de Engel[cbcn. ter Zee, te wege; en' deed de S'taatc-'D
v~r.

!.EJ,VENSBESCIlR1"fING VAN VOOll.NJit~ANNEN EN VROUWEN. ~I'

vervolgens hetlniten. om 0ene aanzienlyke V!oot, ter befcherminvan de ZeevHrt en den Koof'handel in Zee te brengen ~ waarup weldra een opeqbaare Oorlog vJ;)'~e. welke van welil.et~ydCl
E!et kragt doorg~~t$»werd • .In dientoel1:al~d Van zaaken nu was (Jolt
yp,n van Ga~m op:s ,Lands Vloot. H,y bad zig. van zyne j4;lJl'l (.
'Ian denZ~,OSt overgegeeven; en ,zig !teeds indierv~ge ge·
dr:aagen , ' d~ ~. ,van .Bootsgeii:~l t~apswyze opgeklom~en, met
denouderdom van; zes- em twintig jaaren. in 'c jaal' 1631, reeds
tot Capitejn ter tc;;~. bevorderd wier<l. In deezen post ji;ig r-ustig
~n moedig gekwee~en hebhende, werd hem, by den, aanvang .van
~~n opgemelden OQl;log. als CQmmandeur. het bewind over de
Staatfche Zeemagt opgedraagen: en 't leed niet lang, of by toon·
de dat het zelve in goede handen was.
De Eogelfcbe Commapdeur .dppleton bad z[g. in die dagen.
toen van Gaknin de Middellandfche Zee bet bewind over de
Staat,Jcbc- Vtop~ alda;ar aanvaardde, Ulet zcs Schepen. agter de
bank van LivtJtl1o." begeeven. Tn die omihlOdigheden ~on van
Galen hem Diet aantasten; hy be(1oo~ dan, op verkreegen kundfch:lp, een anderen kans te waagen. Hy vertrok des va11 voar
Li'Vorno, met cen ,vIDor van twaalf rebepen. laatellde &Htlg. met
yYf fcbepen vOQr 'die haven verhlyven, om Appleton. in bezetting te lJoud~n. Het leed niet lang, ef de Commall~ur iVI&tI
Oajm ontlIloe~te' een vloot van acht Schepen, onder het bewinu
van . den, EogelCchen Admiraal BodEd en raakte vervolgeni
fiaags; dach op ee~e manicr welke niet beniste; ell ten gevolge
had, dat ~eide. deeze Vlooten in rAe haven Porto Longono zenden; alwa~f ze ,:n.i~~s tegen elbnder konlten ondeJDeemtltl. Na
dat ze aMaar' eenigen tyd gelegeTl, 1:n van werterzyde op elkander
agt gegeeven chadden, beOoot van Galen, ziende dat de Vyantf
geene toem.:reid~els' ~aakte om deeze hRven te verlaaten, en dat
de tyd vrugtloo'svoorby Jiep. uit te zeHell, om de Engelfcben uit
te lokkcm.: fly ligtte des het Anker. en zeilde nailt' Livorno te
J'ug. Dit noopte J3odlei, dien 'e aan geen mood onrbrak. en 't
inslie1yks verdrooten hill ~ dat 'er nice:; uitgevoerd wer~, om Appleton te ontzem:n; om dus met V'ereenigde magt een kans regen
de Nederlanders te waagen; te meer, dailr )'an Galen gedreigd
had" hem biollen Porto Longono aan ~I'l zullen tasten. Sy verwit·
tigde bier van Appleton, en deez~, verheugd van zyn QntDag ZQ
D:lby te ··~1ell, zag. de vlout V3n B(}{{l,l met veel verlaogen te gemoet·
, I:IJer~ v!?lgde ten l!llltA:e G:ell Zeeilag weJke.
{choon ze o:gzel;L .H,el'f het leeven' kostte. hem tet ollftervc#ykQt
cere fl:rekte. dat ,?n~eSchryver indeezervoege. verhaalt.
" Op den' dertletlden van Mallre, [te'weeteJI des j6f!Jl$, 16S3,j
zag men de EngelCche Vloot, .LIit agt Schepen ell eenea Brander
beftaande, nader.ep. Van \Galt:n voer daarop by aile de fchepelJ
.rond, en boezemde den Bevelhebbers. :1:0 weI als del! Mafropzen 7
moed in: zyn eigen volk vervolgens voor den grooten masr heb·
bende doen komen, fprak by. op de Campagne ftaaU5Ie I in dezo
~e
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W00·ro.n aan: " De onrec5tvaardig,e ....3pe1le~ die- de Dwinse" bmrlen van EDgeland habblln aalJgegord, hUtiAoe gmweTykc eu,.
;, '(eldaadef), van KORimdrk Weed. ten ftllJ',llt: des gantfchcR
j,. aardbodeme.
te ddllktlJo. oJ? dat zy, met minder Icbroom ~
, w!'eed zylJde doo, g~w.(!)on~e, dat 'Ian vreed'zmne Dabuureft tC
~, gUlziger mogten in-zwelgen, z)'M eeD jeg~lfl{ he!l-eftrt. lD,unkell
;, dOQ!

voolf~, keudt

tmllHe (J'o!gf!ekf peillt

hoch ,aat~n;

tAa116>, nu bun e}land\ teD eHlde des- a~s, den meed "crl{)()ol
ren b~ft 0lJI tegC:~Jweer tc!- bj<fdel~ :ran de wra1ik der l'echt:¥aerdi.
ge. zaak, hebben zy voorbedachte]yk eenel!' Vyfrtld ge0ocl'lt, om
del'l:l.elven he~ V'{)orwerp te maa-ken vaG hU01'1e wreecHaeil', en
" te1'1 voor.b~~d te ftel·len-. om Mnf.le mogefldl1eii! vtf)r de waeJJ leld geducht te duen fcl"ynen.
" De lydzaamheid Haat den N<;:der13fld~t< tfuur genoeg. 't Is
• tyd dl'it 'er wraak genom~n worde, van die ze met eene meer
:, dan- h~ir3enfche ongebondenheit, door bunne zeefcbl1imeryen ~
H mishandeld hebben.
Tege1.~ d,eze voert ~nS' her geval 0It de.
, zen dag aao. Voorwaar, lIldien at de hefde tcOt het Vader" land, met de veraooering Van ludlt, vermifldel'd mogt zyn
:, Z:l1: bet geva.ar den ol:lfiandvastigflefl' eeoe flerke [poor wez~
, tot dapperhelt. €lad verhoedc onze lJeaerlaag, by welke OUS
~ lot, van tot flaaven verk0gt t-e worden, em ill de BarbadoS'
" Tabak te p1antell, bel1ist is. Ooch zoude Nederland d~ Vry.
, blSid zo duur met bloed bezegeld hehben, om ,aIlS fl:raffeJoos
:', met den voec g~fchopt te worden ~ Oordeel~ >ee~f, is bet ni~
. beter VOQI' 't Va&:rhmd hel! leeven te w·aagen, dan eenen
:: tlienstbaaren adtcm te ha.llen, ter befcheidenhdt van eenen
verdtiIvelden lamlaart! '?I'
" " De reden geeindigd, en de Vy!lnd allengskeM nade.rbf. gekomen zynde, zeiIde de Reer vaJr Galen terflond voor'tn"t, den En~(cl'lerJ. i\dmiraal te gemO€£.
" ~ Heer Appleton, hierdoor ruinl'le geheeg.en hebbencfe.
(wan", vln Galen tadt tot hiertoe digt- GInder de wall gebQuden •
om dezen. met ~yne fchepen niet uit de haven te verliezell',) volg.
de hem, en ;rocht zich- by Bodlei tee voegen. om dus met vel..
6eDigde ma~ der N~der~f!fldf(the V)ooll het ooofd te biedcn.
" Otlze HelJ, oAderttl-SRtben, zrende war-ht't oogmerk ware va!)
den Hce~e Apph;ton, w€ndt den Ileven, ell qe vereenigingwilh:tadu voorkomen, viiegt 1\,.-, "Dor dat de EngeMche-n zieh in flagtll'de· fiellen· Jumdall I bet ftbip de- BliJnavelltt!l"lt op zyde, t welt
I\y. met 20 veel bevigbeit aafltaitte, dat ~n dt:r- kogl1ls in de kruidiamer geraakt-e, Waor<100r j·et, binnen weinfg oog.enblikken, met
II re manfrhap in tie lucht V!oog-.'1
Dit bragt, gelyk onZll Sthryver verder breeder ~mtekent, die
T-t~t in wanor-de: en a:m 't vlumen; illt9sfchen werden vier SehC'o
¢Il "an tfezeli,len· door onze Nederlanders bezet; ell 'Vim Galen
llende, dat allcs a,1Il ?eezeiyd~gunftig t'oeging ,.hervattte zyn eerf1:y
YOQnltemen•• en ·ze;Idl: zeC$bafiig J1aar Rudie;, wmlrop meD ook
"
;,
;,
"
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tl3n die zyde finals geraakte, eo wei met ciat geluk, oat de' Engel(chen, ,hunne Vioot deerlyk gehavelld, en van aile de fcbepen
&gts vier ofvyf overig ziend;:, fchandelyk de v)ogt 1}3ID~~. .
Behalven de Koopvaarclers, vervolgc by, frond deze
den
Engelfchen op zes' fchoone fchepen, waar vall cwee verbrand,
~tn in den grond geboord, ell drie bernagtigd wierden;bet verlies
hunner manfchap was daarenboven niet minder aanzielllyk; het geral 'daarvan wierdt op 386 doorlen, 293 gekwetl1:en" en eene
groote menigte- gev:mgenen bepaliid. De Nederlanders verlooren
het fchip de Madonna 1<1 Vignia I benever~s u3 man, tyllde een
grooter getal gekwetst.
- Ook was de dappere Viln Ga6en
reeds in den eerften aanval dermnate door een kogei aao den en.
klauw gekwetst, dat hy genoodzaakt wa,e, fchoon hy 't doorftllaQ
lVilde, zig to Jaaten verbinden. HV Het zichkloekmoodig het
l.een beneden de- Imie afzetten; en wi/Je [Oen weder naar Ooveo.
doch. door veel bloedens afgemat zynde, was 't hem oiet moge.
Iyk. lIyriep derhaille zyn manfchap van beneden geduurig toe,
en vermaande hen tot dapperheid en moed. Vervolgells verftaan.
de, dat de Engelfchen aan 't vlugten geraakten, gebood by all,
zeilen bV te zetten I om de overwinning te ver-volgen. DOl;h dewyl rlezen reeds te vene .ooruit waren; keerde Ineo weder op dt
reede van Livorno :;io welke Stud de Reer van GaleN-Qatt ~yne ontvangene wonde overJeed, op den 2311en vln Lelltemaaoo des jaars
J653, in den oudel"dom van 49 jaaren.
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De Nief.['It!c Rei3iger, of Bifchryying 'Van de Duae ~n Nieu'l)c We,.eld. Uij 'let flr4flsch van den .dot DE LA POll. n. XXlrJl,
Ded. Behelzetldt Silefie, Boheme, Saxe, BrandeubuTI, Bruns'W':jk, Hanover, ae KreitzetJ, YaT! het R:Jk. J!mrikenliJ.nd, ZUlliben, Beijeren, Feral en ZwitzerlanrJ. Te lJorarecht. -by Abraham Bluife en Zoan" I]80. in gr. 810. 447 bladz.
Aile de op den Tytel g\lmelde Landen doorreist de Allt DIl. 1.."
PDRTE, up zVnc bekende en bevallige wyze, ber~t .gcevellde
Vall de voornaamft:e byzonderheden. Reeds zo menismaal hebben
wy van dit Werk maeren fpeekell, dar alleg , wat. wy 'er van 1;:UI1Ilen zeggen, op lourer herhaalen zou uitkomen; doch eJl~ Deel ieverde ons een Stuk, ler Proeve op, en daar toe eenegflooegzaame verfcheidenheid: om thans uit dit XXIV D~e1 lets te outleellen, geheel verfchillende \lan alles wat wy tot nog opgaven, zu(.
len wy zyn verl1ag .van de Saxifcht Porfeltill F"briek, te MeisCcn,
flverneemcn: Daotfvan gewaagende I ~efc by dit leeaenswaardig

narigt.
" Het uitmuntcnde PorCelein van Saxe, wallrvan ik zulk cen

fraa! /1;c[ by u ge:den heb, WQrdt niette Dresdc gcmaakt; de

Stad Meisfen. die 'er l1..:gts ~eg of ieven mylell van afligt, is de
P z
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eenlglle !l!aats van bet gantfcbe Keurvorfienrlonr. waar deze kosr.baare Koopmanfchlp bereld wordt. Ik maakte gebruik van del
nabuurfchap, om,dit hand\ve,rk te g;!an zien; meer. door de voarzorgen. welken men in a'cht neemt om den vreemdeHngcn de kennis daar van te onttrekken, kan ik u' Iliet& byzonders over dit
fiuk zeggen, zonder het behulp van een gefchreven' 'berige. dat
zicb in g~noegzaam lange byzonderheden uitlaat.
" Het geval heeft de famenftelling v:m dit Porfelein, dat noeh
in deugd noeh in fehol'lnheid voor dat van 'Japan wykt, in SaxlJ
doen kennen. Een Duiesch Edelman, de Baron VAN ROI£TICHI;~,
Scheikunftt'llaar aan het Hof van den Keurvorst, verfeheiden foor·
ten van aarden onder elkander vermengende, om fmeltkroezen te
maaken, olJtdekte dit gewigtige geheitn. Het gerucht daar van
verfpreidde zich in aile de Landen van Europa; yder trachlte met
de ontdekJdngen zy n voonlee! te lIoen; en de Scheikundigen van
allerlei Volken arbeidden am arVd am Porfelein te maak~n. Dat
vall Engeland is ilechts eene on volinaakte glaswording, waaraan
nechts cen weinig fler!tcr gra3d van hitte ombreekt, om 'er gbs
Van te m'laken; 't geen de Engelfchen niet helet om het in plaats
vanzilver vaatwerk te fiellen. lit zaI misfchien gelegenheid heb.
ben om u eens van het Porf~lein van Seve te (preken. Het Por·
[elein van Saxe overtreft het Chineefche, door de fchoonhcid van
zyn, karre!, die luisterryker is cn vaster aaneen kleeft; 't geen cene iallerlyker en volmaakter verbindtellis en wederzydfcbe doordringenheid der ftoffen t>ewyst. Het wedel ftaat .het geweldigll:e
vuur, en kan beurtlings koud en heet verdragell; en de fehotels
kunnen, zonder breken, op de vlam "an wyngeest gezet wor.
den.
~. Tot de zamenfteIIing van dlt vaatwerk gebrllikt men aileen
vier zelfftllndigheden; de witte klei, de witte )l warts, eene foort
van glasgeworden keifieen, fcherven of ftukken van wit Porfelein
en verkalkte Gyps. De hoeveelheid vall klei is altoos dezelfde;
doch die der fcberven, kwarts of 'gyps verfchilt naar de plaats,
welke het Porfe!cin in den oven. waar de doordringenheid van
het vuur niet altoos eveneens is, maet heOaan.
'I.. Men laae de gyps verkalken, en menge ze vervolgens met
de ge:tuiverde klei en de vergruisde fcherven en kwarts. Men
maaltt van alles, met regen water , een deeg. 't welk men zes
m~anden [e week~n zet. tot dat het blaauw wordt, en een mn.
}lende kleur [die moet waarfchynll'k gCllr of reuk weezen) aanneemt, wurdende dezelve verootzaakt door de zwavellever, die
door de ontbinding :\'3n de gyps gevormd wordt. Men bewaar~
3Itoos het oude OIlY tot gisting van het nieuwe te dicnen. Mel)
heeft opgemerkt, dat bet. hoe ouder het wordt, des te beter
flaagt. Men moet dit deeg tweemaal 's jaars bereiden, nameIyk. op de [wee nachteveningen, am dat de regen, die op dien
tyd [nvall, de gisting rchiclyker en volkomener veroorzaakt. Men

dra3g~
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&'a:lgt zorg dat dit deeg niet droogt, door het J van tyd tot tyd.
sltO<'ls, met regen water , te befp~oeijen.
" De dus bereidde nof dient vervo:gens om het vaatwerk te
ooreiden; en hierin ber1:aar de geheime behandeling I welke men
Jllet de gro.orlle zorgvuldi~heid verbergt. In de belliering van
dlt gedeelte is flechts een eenig man. van wien men zich met
eede verzekert. Hy fluit zich op I om de. ftoffe af te meten; en
niemand mag itl de plaats' komen waar dezell7e gisten. W,lrmeer
men oordeelt dat de weeking volkomen is I fchikken zich de
dra'iijer en boetfeerder tot den arbeid, die hUll eigen is. Z'I
beginnen met her deeg te bevochtigen, kneeden het op nieuW'
met de h:mden om hltt te verzachten I en nemen gefchikte fiukken
tot het werk dat zy;moeren vervaardigen. De dra.1ijer Iigt hetzelve op het rad, 't wellr m~t den voet bewogen woi'dr, en
maakt 'er ruw vaatwerk. van met houten gereedfchap. By zet het
dus gevormde vaatwerk op eene plank, en fidt bet aan de ]ucht
bloot, om een gedeelte der vochtigheid te tioenuitwaasfemcn; en
wanneer bet eene gel70eglyker droogte \Jerkreegen heeft, zet hy
het weder op het rad, om het voorts met zyn fyner en fnydender
gereedfchap fierlyker te draaijen, Hy doopt dan ydpr fiuk in bet
water, en Iigt bet vervolgens in eenell plaastel en vann, waal van
hy het de gcdaante doetaanneemen, door 'er zachtjes mer. een
fpons over te wryven, en op deze wys bevinden zich aile dezelfde Coore van fiukken van dezelfde boogte I ell l*bben dezelfde ~
meeting.
" De arbeid van hem. dte de afbeeldingen maakt. is zoo langdllurig niet. maar vordert meer bekwaamheid am dat de bootfeerder wel moet weeten ~e teekellen en heeldfnyden. By heeft, even
als de draaijer, vormen, om bet deeg in te drukken; en na bet
'~r eenigen tyd in te hebbcn Iaaten droogen I trekt hy 'er zync gcvormde figuren uit. Indien hy ze 'er niet geheel uit kan krygcn.
vereenigt hy de ftukken mer porfeleindeeg, jn het water geweekt J
en vo!tooit ze voorts met klecn yvoren gereedfchap, een penfeel
en eene fpons. De vormeil, waarvan hy zieh tot deezen arbeid
bedient 1 moeten door cenen bekwaamen bee1dhouwer gemaakt
wordm, en uit verfcbeide fiukken bet1:aan, df~ allen genomm~rd
moeten- zyn om hllnne.plaats te kennen i want indien zy !lechts uit
een of twee fiukken bellonden, zeuden de figUIen niet uh de hoI.
te kllnnen lwmen, en in bet uimeemen lli't den varm br.eel,en.
Indien men eenige vedierzels aan het vaat'wei k en de figuren wii
maaken I als uirwendige bloemlin, bladerwerk en \'ruc,hten, moc[
men' dezeIven byzonderJyk vQnnen, en ze met gcwcekt deeg
vasthechten. De werkman, hier mede belf1st, moet kunnen eindigen, zender Itet werk V31l dell beeldhouwer tc bedervcn, en de
fchoollheden van het olltwerp £e verliezen.
II Tt:r bere.iding van her vernis. (welker naam de Scheikundigen geeven a:m het verglfl:lsd dat het Porfelein bedekt,) gebruikt
JllCll cen gedeelte valldezelfde Hoffen J dat is de kw;uts J de [cherp 3
VClJ J
I

ven, en de verkallcte gyps, weill: mengfef onderworpen wordt lila
een diergelyke werking, als men tot farnetl!lellin~van bet OIlver~

glaasde gebtuikt. Men noemt dus het PorfeIeiD dat zyn ver.
gla3sd nog niet ontvangen heeft, eo bygevolg Diet luistcrryk Iii.
Om het in tlezen that te brengen, is het niet noodzllkelyk bet
~ulk een fterk \Toone ooen ondergun, daD vnnneer het zyn ver·
nis 0I1tvangell beeft, en met den graad van hitte, die het in Pm~
felein moet veranderen, geeven wi!. Om bet vetnis op bet OD~
verglaasde te :';:;b;~:' mengt men bet in een vat met ovcrgehaald
water, zo dar het ills een room daarop worde. Na dat men het
vooraf geroerd heeft, doopt men 'er het onverglaasde in, 't welk
het in eene ,gelyke \lit~eftrektheid op zyne_ Dppervlakte ontv3ngt.
lndien het niet vochtig genoeg is, doct men 'er meer water in,
doch wanneer het te vochtig is, doet men 'er meer l10f in, tot
dat men den welvoege1yken graan gllvonden heeft. Men meet ill..
toos het mengfel roeren by yder ftllk, 't weill. men 'cr indoopt i
dewyl anders de flor nsu den bodem vall het vat zoo zinken I en
de flukken zich :liet geLyk :muden dekken; 't geen het Porfeleill
gefpikkeld, en onaallgenaal'll voer bet gezigt, zoude mllaken.
" De koking is de gewigtigfte eo moeielykfie klJl1stbew erking t
die de grootfte oplettendheid vereischt, het zy voor de fchikkillg
der ovens, of \Toor de befiuuring Van het vuur; llIaar deze byzonderheden zouden my te verxe !eiden, en niet meer de reedery vall
Meisfen, Gan die der andere landen, aangaaJ:l. lk zal. het zelfde
2eggen wegens de kleuren; want tl.lt dus verre neb ik alleen ge..
fproken van het wine Porfelein, dat geenzins ,bet m~te werk ~
noch de bekwaarnile Kunftenaars vereischt:'
By bel- Zea,- en MengeldithlefS. . Door B. MEULMAN, Jun. 11"001
rekening van den Autheflr gedrfl.kt, en te bekomen te Amfter·
dam by W. Vermaudd, 1780. Bc:halvert het YIJ(/fwerk, J;lG
hlaaz. in gr. oflavo.

on:ze zugt om jonge Dichters aan te moedigen, in hoop, dat
'er veelli~t van hun nog iets goeds to wageen zy. eloct ons
meermaals veel toegee'lenbeid in 't be.:)ordeelen hunner Werkcn
gebruiken.. Maar ondertus'fchen. est mIJdus in rebus, alles heeft
zyne paalen; en dit wederhoudt ons ill deezclI. De z~enaamdc
gedichten, of Hever ryillen, die we thans VOOl" ons hebben,
laaten dit niet roe; 't zou de ongerymdheid zel~'e zyn, den jongen Mculman aan te rnoedigen. 'r Zy to, by zoeke, gelyk h1
in zyne Voorreden zegt, " zyne ledige uuren ni~ nutloos door
" te br€ngen, hy tragte, door 1t leezen van goede Boeken, ee·
" ne meer gc:vorderde Letterkunde te verkrygen ;" dae 's braaf,
hy houde daarin aan; mogelyk komt hy op 't fpoor ~ om niet aIleen voor zig zelven, maar ook voor andereu J gcJllkkig in zyne
oe~

oefeningen te tlaagen, flJuiren het Ditbtkunclige. Maar 'l"IJ ':laden hem vmhet' Dicbtkundige ~f le .den; hy gedenke da.t men
een braaf Mens~h, j;r e-eJ) verftandig ,Geleefde kan war'den ;' en
zynen Naasten dlenfiig kan ~eeten, zonder een Dlchter_ te zyn.
Het Did,tktlndige' is zyne zaak Diet. ea wy kunnen hem niet
vleien met bet. denkbeeld, dat het ooi.t, iyrne' zaak za,l. wer_n ;
de thans· afgeg,Belltl n proeve leidt OllS eer tor het tegengeJ1ehle.
.
De Leezer oordeeI'e uit bee laarRe Stukje. dat Oos in
dit Bundaltjt V'oorkOlDt ,of wy da~r, toe niet, al V'E1 wat g:FOI!Ids
bebben. Het ondruwer,p is,: R.et V6r]chil ')100 [gf Iiwer llW~~] ~en
Bock. waaramtr:eor OI!S hier de volgcode vertelling gegeeven
worde.
I

~

Lezer. wilt eetls hier myn .lesft11 dan aanhooren,
En wilt in aandugt tens gaan luistren 'Wat ik zeg,
My bam sc·n v1B6rnc# giWH in aa1tt!tzgt 'thans te ·lI.orm.
BDeren' gingm aan Pt ~llmItCn ve,. op wtg,
Een iekr yan mm 'lMlS met WI Boddtel 1:ie144am,
Het ,e~ ~ was in R'Ym. op heog ,y#mven 'rant,
lIet muil'e was Gads Waara. daM vond men in G'fJds padm..
Ja wat ~ nr~&t,ig 1$. tat Hgti1JjJ on; 'Verfland J
De· Boeren gingen' nu. te!aam aan. ' 'II disputeeml •
Dan Dve', k4ef' B:oek, am een die zeid' my'" it
Ret best, ja, nf#tigsf. zdf om dlJugden .1Iitte kcren,
De andre zeid' het ~yn' verdryft dt' droefenit.
Zy kwamen dan 2:0 ver te zaamlm aan 't kralceeJcn,
DiJ 1jJormJ.e.n. "'J~n h<iog, dat men haa.sf Y~gten ZtlU,
Tom 'Wihte :ry 'II "ef'jcmJ in min3aatnhe-ia ,,)I'e~r he~len,
ErJ door haar. Mad i'f1, '~ Dorp den twist men flegte~ Z'QU.
En aan des LeerQa,s 'mis dim Hesf' O1n-raaa te 'l'J'aagm.
Zy, kwamen d{Jn in 'tl Dorp in ,tn' "'e-rbryaefJ tredt.
En gingen i1J 's Leeraars huis. ja zy nU a.a.n lum kla~:r
Wy zyn tlJ'll·ns in verfchil, dat (inS maar nyd b'J zet ,
't Is OVet: ons Boekdeel, elien gy hier Runt aanJcn wwerJ,
rht een is 'hooge Rym, het ander is Goils Woorrl,
BeJlegt llU ,n.r verfchit op uwer goeder trouwen,
En geeft ons awe raad, dat W'Y dan,. dan na horml,
Den Leeraar die :eeid' (Jns. m1n Pricnden, ik ~al uw zeggen

TIw,

Wa' Bock d~ bet£r is l. en metrtier "Kting 'lVQQrd,

Is 1111 myn dunkt clan v.asf 81'1 ZOl1aer wefltrlegge1z,
,Dat Reek dat met a,ds Woard en Deug'den is gtpaart'.
Ea andre dat in Rym of ho(}ger trant geJchrevl!11 ,
. 't Is weL vo(}r 't MenJchendom haa,. groote' nut gemaakt.
-Maar eft'nIVd men kan dttar niet na Deugrlcll jlrcwm I
Daar 't andtr Bock uw lurd gy ho.ogmoed zelf vetzaakt.
De tw;st die was g~d4~n I de Boeren gingen fchdikn ,
En prcfJz' dm Leeraar
vo(}r zy'!le trouwe Mad.
-En gingen ZlIam naar huis, verheugd en met verhlyden.
Yerwrmderd over dit geval en 'lJreemde daa4.

'f

j

nu

Gy Leezer ,ziet hier uit. tot uwe nut en vo()rJeel,.
Dat Ryme1l op Kadans uw niet tot Deugd dm Jpoo,ren;
Maar ziet maar Wi1J, de 3in. en flr,kt cerst dQn uw oordeelf,
Een groote ZieL zal zig dan fl(Joit /Jan vittsrs ftlJ()rcn•.

.BeJchr'Jving van dm gedugten UTatersnoocl, en rleszelfs droevil!~
gevolgen, in het. Ampt 'Van, tftsJchen MallS cn WaaL, voorgeval.
len tusJchen den 2.7 en 28 januari 'dazes jaars 178r. Briefs>
"W~fze

medegetluld, .door· eenen Pt:iend in Gelderlana, aan zyvm
Te Utrecht, by D. Baa-rs, 173 I. In
groot oEta-vo I 47 lJlad;o.

17ricnd i,J AmftetdMti.

deezen nrief een alleszins geloofwaardig verMenflag,geeftvanODSdeninongelukkigen
toeftand veeler 6nzer Landgenoo.
ten. in het Ampt van tusfchen MailS en Waal, door de menjgvul.
dige Dykbreukel~, die her gehecle Land onder Water gezet, t:n
eell aantal van onge~eer 20 Darpen deels ''''ernield', ,rleels grootlyks
befchadigd hebben. - - Hlln nQod vereischt hull';' ze Warcfcl1
des den medelydendell en weldaadigen in Holland aanbevolep.; ter
a:mmoedi~inge waar van de Schryver zig bcroept. op !:Jet geen
men des'wegens voorheen in foohgelyke gevallen, in 0115 Gewest,
gedaanheefr; mirsgaders op de wyze, die men irJ 'r welbefteeden
der Lte£:legaven a:mg.ewend heefr: 't welk hem doet hl,lOpeD. dat
'er ook thaos kragtc1aadige onrlerfl:euning verleend zal worden.
Ter vervullillge nw deezer hoope, weete men, dat reeds in
Holland eenige voorbereidende fchikkingen gemaakt Iyn; gemerkt
eenige Heeren van beproefde trouw zig bebben gelieven teo verledigen, tot het Inzamelcn van pennio'gen tell dien einde. l,)e
Alzegenaar begllnftige hunne poogingen! en men toone in ons
Gcwest, dat .de Hollamkrs niet ontaart zyn van de barmhattige
roededeelzaamheid hunner Vaderen.
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LETTER-OEFENINGEN.
De Charak.t.erkunde 'Van den Bybel door A. H. NIEMEIJER t
LeeTaar deT Wysbegeerte en deT fraaije Letteren op d,
Hooge School te Halle. Vit het Hoogduitsch vertaald.
Derde Deets, Eerlte Stuk. Te· Amfie/dam, by J. 0611,
1780. 13ehalven de Voorrede, 305 bfadz. in gr. oClayo. .

character vaH Samuel, dat van Saul, en dar van
H etDavid,
zo Vet het nit de gekhiedenis van zyn leven
opgemaekt kan worden, (blyvende de verdere befchollwing
tot cen volgend Stuk uitgeHdd ,) zyn in dit Stuk de voor·
werpen der nafpooringen van den fcherpzichrigen Niemei.
jere In de ontvouwing dezer CharaCters gaet by op de eigenfie wyze voart, als hy dit zyn Gcfchrift aengevangcn
heeft; waervan wy reeds cen en anderwerf voldoende. proc..
vell gegeven hcbbcn, om te toonen, dat. 's Mans bedenkingen over de voornaemfie Bybelfche perfoonen de oprner~
king van .onbevooroordee1de Leezers vorderen. Voor tegen ~
woordig zullen wy hierop niet byzondcr 1ben Hyven,
maer ons bepalen tot een beric~t van den inhoud eener 'Zamenfprake acn 'r hoofd van dit Gefchrift gepla.etst." behelzende een onderzoek, of de be.oejening, der ChaMCterkunde
van de Bybelfclte Ge[chiedenis voor de ]tichting win den By...
b~{tezer nadeelig. zy? - - Dit denkbeeld fchynt, byv.eletl
worrel te fchieten, en de A'utheur ooi-deelt het des der
11lOeite weI waerdig zManige gCUachten te keer te ga.en; 't

welk hy nietten' onrechte geooi-deeld heeft, best te lCun-

nen docn, by manier, van eepe Zamcnfpraek; a1s de gefchiktlle wyze, om dezc en ~ene twyfelingelJ te beant
woorden.
Krito fiaet toe, dar geoefende Christenen enige.tlUttigheid
nit dit fiach van .navorfchingen kunnen trekkerr; maer. hy
vreest, dat· de fiiehting van 'een gemeen Christen, in fiede van 'cr door bevoordeeld te worden, 'er nadeel door
lyde; en dat het vele Leeraers,. in 't behandelender gefdl1edenisfen des Oudcn Test2rnentes, zalbeleUlmeren.
Phileml)n is daerentegen van oordeel, dat ook dezen' ~er zeill. PEeL. ALO. u:.rr. No.6.
Q
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kerlyk by winnen: alles wat ze, fJP cen behoorly.k onder...
~oek;
gegronde overtl1iging). verliezen is D1valing, en
'r geen ze in derzc1ver placts krygen is W'aerheid; dat al~
toos) 0.1 fl;hatte, men zelfs de ontdekking niet zeer haag,
cne wezenJyke \Vinst is. KriM. wil,dit ook geenszins verfmadcn; hy is vel' van voor de onverfchilligheid te pleiien;
maer men kan, zyns oordecl~, zommigc waerhedel1 onvoorzichtig gemeen maken; 'er zyn kundigheden, ~ie van
nut zyn vaoJ menfcheJl van doorzicht, maet niet voor den
gemenen Lezer, dil; meer fiic}1til'lg vind in 't algemeen aengenomen gevoc1eno En' dit heeft, gelyk by Philemon onder 't .oog tracbne brellgen, al dikwils plaets_ in deze charafu:rkulldige ouderzoekingeno .. Dan hiertegen fieIt Phi/e..
mon, (terwyl hy de vereischte voorzichtigheid, met toefiemmmg, van 'Krito , .binnen hare palen hrengt ,) -het opk(j..
men: :van te.genwerpll1gen, welken den gemenen Lezer
zwariglJeid baren, en die den grondflag .tot ongeloof leggen; wacr tegen by niet~b~hoed kan worden, dan door
hem op den wcg der waerheid. te brcngcn. ~ Desniettegenftaende dringt Krito 'er op aen, dat ,de fiichting, die
men voorheen in verfcheiden Bybelfehe Gefchiedenisfen
vond ,nu., door dezc manier van verklaren., verlooren raekt.
Zulks -geeft Philemon aenlciding om hepaelder over de gronden van Hichting te fpreken; en KritQ wel byzonder te doen
opmerken; da~ men de' zaken behoort te hefchouwen zo
ais 'ze inderdaed zyn; en dat de jUchting zich aneen op
'Waerheid,moet granden. - - " Zo't dan, (zegt hy hier
;, op;,) -waar is ,_, dat ik d~ genoemde charaCl:ers, volgens
" ziel.. 'zede- en cbaraktel"kundige ~~-rnn{1be~infelcn reebt
" bepaald beb, dan kan de vraag., .. i lit- Ililll[;"" daar
" door benadeeld wordt,'~ (terwyl tach, gelyk 'h/voorheen opgemerkt heeft, al het goede, ,doOJ de charaCl:erkunde., niet uit den Bybel weggeoomen word,) " naauw.
" lyks meer. in aanmerking komen; zelfs dan nict, wanH neer men morne Chtistenen, in de nhlats van dat gee,., ne ~ 't welk men hen ontneemen moet, 'niet zoude kUll" nen wedCr?;eeven. Maar dit is hier in "t geheel het ge"vaLniet. lk bewc~l', dat zy 'er by wiunen."
Op dit voorfiel is KritfJ zeer begeel'ip; om te hooren, Wllt
z'J'- 'er by winllcn; en Philemon fielt bern eel'st in't algclncenvoor, dat de Cbaratterkullde, terwyl ze llen vele byzoiu!ere Bybelplacrzen de gemcende !tof tot fiichting ontneemt; oolt D~t' aenft-ootlyke VOOl' 'r ollp:eloof wegnecmt;
-clat"obk dell geloovigcll' :mtttig is; die 'er tc·vens door opg<;leid
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leid worden, .om den aert en voortrcflykheid van

~t By~

bell;ch onderwysbeter te leeren kenl1en ~ en dus hooger te
waerdceren. Verder taont hy nen, dat de Characterkunde
oolt in andere opzichten hare l1uttigheid' heeft.
" Ik zal, Ivervolgt hy deswegens ,) nog ge:w.jgtigCl:
voordeelen opgeevcn, welke my ten rninften het gew~an:.
de verlies van het leerryke en .ftichte1yke op {ie volmilaktfie. wyze fc,:hynen te vergoeden: Wanneer veele: ·4illden',
d'oor de' charakterkundige waarneeming veti V;lil:" haart
wa.ardYverliezen, wanneer deugden veelIicht zetts fouteR
worden." houden. zy zckctlyk daardoor op ll;Iv0gitfg ·re
verdieJien; maar houden zy dall hierom oak op, letrryk.
te '~yn ? Is cene waarfchoz6wing ook gecllc leer'1 Jsdc gc,..
dacht'e ~ " oak 'andere groote mannen hadden gebt-eken,
vieleni 'en' ftonden weder op," geen troost'l De fiich..
ting ontvarigt' dcrhaiven i1echrs 'cenc nieuwe bepaaling; zy
valt niet geheellyk weg, De onoprechtheid van Abraham
k:l,ll dan, ais zy met het kwaade gevolg vergeJdken wordll,
zeettot eene waarfchol1wing dieneu'; het vooroeeld van
jacob ~ by z~lTIe vrees vom' E'l,tlu, toont, hoe veer· nadecl.
men zich toebrcngt, wall11ccr men" niet altyclvoor·'qe vuist
ha.l1de1t. Qit de gefchiedenis van R-achab kan. rl'e)ltenge
Rechter .lteren, dat 'cen mensch by groove fouten zeer
veel ~ocds bezitten lean, en nooit op eene embatmbartige
wyzc b~hoprde verworpen te worden.Simfon is'e~ trer...
fend fchildcry, ho~ gevaarlyk de verwyfdheid 'voor luanDen is, ~ie veele grootedingen zouden kUllnen :veirichten; en .tJhoe yeel kan men ei~delyk niet uit ieder :'by'zander fiuk van Davidr gefchiedcms leeren!' Hoe vee! omzichtigheid by de b,ekooringen der zinlykheid'; ,hoe' veel
vettrouwen .oP God, die zo Jangrnoedig en genadig is;
'hoe veel dartkbanrheid jcgells hem, die ons een DOg 'veel
1traarder licht dan 0en ouden lsmelieten ontft(jbk~iCh~ft;,
nlet aileen 11). ct· opzlcht tot de v~rbeterde deni.beeJijen wegens Hem, maar oak met opzicht tot de· ke'l1l1lsvall 'onze plichten. Dit zyn flechtseenige 'vootbeeldenf
veele zou ik dezelve;;n nog kunnen vermeerqeren 1. ]J(!',ben
verzekerd " dtt hy, die met het .o9g· van ee,rr"\V.~~!.J~Jder
zoe-ker der menfchell, zelfs qe 1171sf1ag~n enge,@elte1yk
de openbaare misdryven, wetkc' in .de .gefchiMerils: des
Byhels opgerekcllp zyn, nafpoon, 'van Qit beoeknend 'onderzock met, rocd' geduld," meer. verdraagzaamhft~ :·meer
menschlievendheid zal wederkcteM~' 'VatIt tob~4tr het
is, dat de rneeSte deugden byeetJe ftrensc' 'Btprdevrng
Q 2.
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verliezen, to zeker i.s het ~ok ~lat de mees.te ondcngden,.
eenc naauwkeuuge naipoorIng van haaren ooIfprong ~
wmuen.
" Blliten dit is de CbaraCl::erkunde oak in 2;tilk~ plaatfen
le~rryk , .of, zo gy liever wilt, frichtclyk, waarin men dit
gcmeenlyk of in 't gehee1niet, of althans niet genoeg~
heeft opgemerkt. Indien zy derhalven ook den Bybeld~or

leezer veele hem eertyds aangcn;1ame inaar onwaare gedachten., en den Lceraar der Christenen veel ftof tot fiichtelyke
aanmerkingen over deeze of geene gefchiedenis mogt Ont~
nccmen, ~ geeft zy misfchiell niet ticnfuaalen zo veel
weder. in de plaats? Zy vcrgenoe~t zich niet met de .ge~
woonc en zeer onvoldoende vcrdeehng der menfcfien in goe~
den en b.'aadc11; zy toont aIle fchakeeringen van deugd
en ondeugd, alIe de bepaalingen van derzclvcr yolmaaktheid in verfchillende. charaCters; zy maakr .ons bier d'oor
oplettende op de hulp- en behoedmiddelen, welke in elk
byzondct geval de onfeilbaarfle 4yn, en ontdekt in de eenvondigfie gcfchiedenis eene mCl1igre van leerftelIingcn, welke men 'er nooit in verwacht zoude hebbcn. Denk aan eenen Abrallom, aan EUeJer, aan Jakpb in zynen
ouderdom, ~ aan 'JoJeph, -.- aan Mores, aall
Sa112utl, - - aal1 David, aan ,'1onathan, -"~ aan
Salo11W .. in het beste gedeeltc van zyn leven. AlIe qeczen
zyn !·~anncn, die qaor vroomhcid. en dcugd hOQgachting:
verqiepcIl'; maar iede,ryall hen i,8 van cen ander onderfchci..den.; i.n. elk hunuer IS zelfs de vroOII).heid, zeIfs de deugd
iem .anders; zy is op eene zeel' yCl{chillende yvyze bepaald,.
dQOf, deo_ ty~,. door de VOl'dCl'11lgen 'van het menschdQID ~
door - gewoo11ten des volks, door denkbceIden en vaora or"
deelen. Als.zodanig verroout ze u de Charakterkihiclc,
alth~ulS ,dit moet haare bedoeling wcczen. Ook hier ontdekt zy u:YolmaakthcdeJl.., waar gy die in ~t gelled fliet Ve1"wachtte... E~n Koning van Gerar, :Abimelei::h, hoe
ede~ -i.6 . !1iet zyn Character! lJllu 'i~ niet ten eenemaal de
fler.:~~Q:' man, geIy~ men bern. ~Ity.d voorfh:lt; by juda,
J!!fepllf brocder ,- vmdt gy grootheld van ,zIeI; ~y Jephta
y~~", h.()e~t;l lnvaalyk b:greepen, Godsdi~ns,wvcr; we~~
ten. :.bevalhg gezclfcb~p. van goedc 11,lenfchen vmden W?{ 1f~

de 'gc;fchicdcnis van Ruth! hoe achtenswnardig is .'1oab in
vecle .Machirs,
veele lJarjillais zYl1!.
'Vanneer de gefdlicdenis van
d~n ny~el op deeze«7.yze niet leerl:yker wordt, dan door
de, totpasfini van 011S ·.~geheel leedleliel van de'zedc1nindc
op
¥~el~: opzichten! Gelukkig land, waar ill
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op ane gebeurtenisfen, welke zy verhaalt, Iu:b ik geen
woord meer in te brengen:'
KritD is hier over zeer weI voldaen; dan 'er blyft hem
echter -nog el1e' tegenbedenkillg over. " Alles, ~egt 1Iy '}
" toege1l:aan zynde, zou het 'er op aankomen, of men
" een gemcen Christen deeze manier v~n w~are voorfl:el" ling van den Bybel en deszelfs gefchtedems., hoe waar
" ook op zich zeiven, bev3ttelyk zou kunnen maaken,
", daar het byna niet mogelyk is, om veele ge1eerden
'" daarvan te overruigen. En van even zo veel aanbelang
" is het daarmede verknochte onderzoek{ ofhet weI raad" zaam is, hen met zekerc ftellingen der praktikaale ZieI4
." kunde., die zeer aan het misbruik blootgefield is, be" kend te maaken." - - Philemon bcantwoord deze bedenking onderfcheidenlyk; doch wy moeten, (om dit Ar
tykel niet te uitvoerig te maaken ,) den Lezel', in dit opzieht, tot het Werl{ zeive wyzell. Gel10eg zy het te zeggeh, dat Philemon een behooreirk onderfcheid maekt tusfchen dat gedeelte der CharaEterkunde, waertoe· geIeerdheid vereischt word; en dat het 'weIk grootlyks fieuntop
"\vaerneniingen len ondervJndingen van het gemene leven:
als mede dat hy hier toe van bokwame Leeraers vordert '}
dar ze, met behoedzaemheid, de vatbacl'heid en de be...
hoeftcn hunner Toehoorder~n vooral gi}.de ilaende, de
CharaCl:erkunde behalldelen. Het deswegens gezegde
word eindeIyk, op het ver~oek van Krito, nog n~der op..
gehelderd, door een uitvoerig voorfl:el van 't geen, Phile.mon zou voor[chryven aen een toehoorder of leier, die-,
by anderen, van zyn ondcrwys gebruik zou willen makllI1.
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De Huis- Uitlegger des Nieuwm Testaments. Door ['II. DOD~
nRlDGE, Dr. en Pro der H. Godgel. te Northampton.
Uit bet Engelsch in 't Neerlandsch overgeut. ,VyJde
Decl. Tweede Stuk. Te Amfieldam, by P. Meijer,
178o~ Behalven den 6pgegeven Inlwud, !l93 biadz.

Brieven van Apostcl paulus, ecn aen die van ET wee
pheze, en ¢en aen die vaij' Philipptts worden in dit
I

Stuk opgehelderd; en de Eerwaerdc; Doddridge levert OtiS ~
gelyk gemeenIyl{ in 't bcloop van dit Werk, oak hi~r ver~
fcheideu· l.eerzame v'Trklaringen, die geichikt zyn, om 'uen
.duistere plaetzen licht by te ztmclJ. Genocg zy het your
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kOl'tc proevc hier van mede te deelen,
door het byhrengeli zyner ophelderinge van Eph. V. 32,
lwze verblJrgenheift is groot, dock ik zegge [dir., ziende] oR
Christus en 0P .rde Gemeente; dir voori1:eI., dat aen vcrfchillende uitleggingcn onderworpen is, verklaert zyn. Eerwaerde., in Z:!illCnhang met ven 30 en 31., op dcze wyze. ~
De Apostel den plicht der Mannen., 0111 hunne Vrouwen
lief te hebben, aendringende, door het voorbeeld del' liefde
van ]ezlls Chrisms., vervolgt ::;yne voorftelling van's Eteitlands Hefde., yers go, 3I en 32., indezervoege•
. " Want her is een allerzekerfte, zoo weI als een heuchechelykc waerhci~, dat Hy haer in dit oogpnnt befchollwt,
en dat ~l'y by Hem geacht zyn als ~eden.van zyn lichaem,
met Hem verocnigd door eenen Geest, en dael'om aengemel'kt even als Eva., toen zy pas uit Adams zyde genomen
was (*), ais cen deel uitmakende ~'an z;yn vleesch en van
zyne beenderen; welke By daerom niet meer zal gehengen,
dat van Hcmgefcheiden worden, als iemand duIdcn zoit,
ciat hy een levendiK of gaef deel van zyn lichaem verloor.
" OvereenkomJUg hier mel uu (t) is het ontwyfelbaer
billyk, 4at alle andere ba~den voor dezen m0e:ten onderd,Oen. Dus zal, volgens t geen dael' voIgt (§)" " Em
,., man zynen Vader en Moeder 11crlaten, en onfcheidbaer
" vereenigd worden met zyne ~'rouJV, en 'Z'J, [choon oir" fp,onglyk en natuurlyk, twee pel'faOllen, zullen vaor
,., het toekomendc een vleesch zyn, en acngemcrkt wor" den als ee-n Perfoon, en, ais 't ware., een ziel in twee
" lichaemen."
" Dit is v:aerlyk een groote verborgenheit C*), die lang
on" (*) Genefis II. 23."
" (t) Ovmenkomftig hie". med. Dit is de juiste kracht der
fpreek:wyze l&nl 'l~'n" die oak. vertaeJd kan worden (am dw andt'1tn kant ,) dat is, de zaek in een aoder doch daerrnee ftrookend
oogpunt befchouwende,"
" (§) Genefis II. 24."
" (*) Dit is tene groote verborgenheit. Dr. WHITBY denkt, drlt
dit ziet or eene overleveriJ g onder Ode }oJen, dat bet Huwelyk
'1:10 .Adam met Eva. een voorbeduidfel W<l$ van de vet(:cniging
tusfchen den MESSIAH ell ric Kerk; en 'er zyn verfcheidene aen·
Dlcrklyke plaetfen van dat roore te berde gebragt. ~- Bisfchop
JURNET verklaert deze Uitdrukking, als ofze betekenen 1ll0est.
dat dit cen gehl:im~inrltg bCllIYs was vall het VOOIn~eme ftuk, 'r welk
de ,Apostel berloelde te bewyzen, te weten, de wretmiging cler
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onbekend was, en nn ~ nn rlezelve eenigermate is ontdekt,
een fioffe is van veel verwondering; maer gy Zlllt Iigt bc~
gryPen, dat ik, wanneCl" ik dus jpreeke, niet dade op de

verecniging van Man en Vrouw ~ macr van die Vlln CHRISTUS en de Kerke; want dat de ZOON VAN GOD zich, vereenigt met eene Maetfchappy van Stervelingen, en deeze aenmerkt aIs een dccI uitmakende van zichzelven, uit hoofde
der naeuwc betrekking, waerin zy lIlet Hem vel~cnigd zyn
in eene gcmeenfchap van Geest en van beIang, •••• dit
kan nooit genoeg bewonderd worden,"

:roam en

HeUenm in eene Kerk I n33rdien CFLRISTUS) met belden
gehl1wd zynde, andel'S fehyntln zou ill cenen fiaet 'vall "telwyve~
t"'Y te zyn. (Zie lWRNET' rm the Articles, pag. 264.) Maer dit
denkbeeld is ver gezocht, en de V~rklaring, in de OmJclwyving
gegeven . zoo 'eenvoudig en klaer. d:lt men zich m.oet verwondefen. d:lt 'er ('vel' een zoo duidelyk onJenlJ'erp zoo v€el zwarigheit getnaekt wordt. De 'wrborgellheit wa~ zekerlyk deze. dnt de
eeuwige ZOON van GOl), het verbasterd gcfiacht der menfchen in
'jfmeniging met zlch zelven aennemende. hen Hef gehad heeft,
met eene genegepheit.. jlerker dan die, welke onder de tc;4<trtle
der menschtyke verbindtenisJen gevonden wordt. De:ze verbeveue
I.eer was lang verborgen gew~~t. en kan oak nog J]i~t ten
volle be~repen worden; zy mogt dus met het grOOtae reeht em
~~rborgl!nhcit genoemd worden, in elkcn ztn. dien die woord
hebben kan."

Befi·hrij1Jing der Gefchiednisfen van !Jet Qudt .eft Nieuwe
Testament'J en der Apocrijfe Boeken. M8t ko.peren flaaun, verrijkt met bijJcln'ijz.en en vaerzen van J.YOLLEN~
HOVE, in zijn WeJeerw. leven Bedienaar des GIJdlijken
Woords in's Hage; Twee Detlen. Til Utrecht, by J.
Visch. In groot oftat'o, 754 bJadz..

Eendenisfcn,
aental van 336 afbeeldingen van Bybelfche Gef<:hie.
vaar etlyke jaren uitgegeven, zo als de
hooggeachte VQllenlJolle dezelven met gcpaste vaerzen vel'rykt had, heeft men anderwel't ttl' dfLlkpcrfe gcleid; doch
vermeerderd met ene nevensgaende Verklaring der AfbeeIdingen, die gemeenlyk van ~ige zedenkundigc' bedenkin·
gen vergezeld gatt. De veelvuklige PIaetjes, en' de zinryke Vaersjes, hcbben dit StlLk altoos tot .cell aengenaeni en
uuttig Boek voor de Kindtmm gemaekt, en het thans
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dael'by gevoegde is daedlyk gefchikt om deszelfs 11llttig..
heid,te vergrootcll. Ene beknopte ontvouwing van de afgebeeldc gelchicdenis of voorftelling., nncr de aIgernene
vatbaerheid ingericht., dient tel' opheIderinge; en kortbondige zedel{Undig~ bedenkingen daer nit getrokken., duide.
lyk voorgedragell., Ieiden tel' betrachtinge. Van 't een en
"t ander kunnen niet aIleen Kinderen., maer ook meer volwasren, vrncht trekken; nit weIken hoofde men dit Werk
weI .moge houden., voor een nuttig Hllishoek, dat gereed
ter hand mag leggen vaal' 't Huisgezin; am, het zy gezet,
of, aIs in 't voorbygaen, 'er een ftichtend denkbeeld nit
te omIenen. - - Tot ene proeve Z'f Jonas predikatie ta
Nincve; by welker afbeelding het volgende gevond2u
word.

" Veel duizen'den behouden door eene predikatie.
Hoe blind, 0 Jomls, zagt gij ,~ hemels last en hand
t'Ontvlien, voor Nineve zo nut een boetgezant l
Uw dreigen bergt de fiad door haar berouw: een voorbeeld;
Dat voor Gods hoogen troon veel duizenden veroordeeid.
ontving nu andermaal, [te \\;eten, na zyne
GOD, om naar Nineve te gaan, en de menfchen aldaar tot bekering op te
wekken. En hij was nn niet meer weerfpannig tegen den
HEERE; hij hegaf zig derwaard, en ging averal, roepende
overluid, dat Nineve binnen veertig dagen zou vergaan.
Nineve was de hoofdplaats van het Asfijrisch Rijk, cene
verbaasd groote en wijduitgeUrekte Stad, en tevens een,
zetel van wee1de en ondeugd. Voor dat JONAS zijnen weg
door deze fiad had tell eiude gebragt, kwamen de Nineviten, opmerkzaam op het geen de profeet zcide, tot nadenken, en overwegellde, qat zij, door hun gedrag, in
de daad, de rampen en onheilen verdicnd hadden, waarme,de zij gedreigd werden, toonden zij berouw over het..
zefve. De koning en de grooten toonden door hon'voorbeeld U!!ll de inwoners, war zij behoorden te doen, am
het dreigend kwaad af te wenden. De koning f(;hikte zig
tot vastcn., liet boetdagen uitroepen, verliet zijuen troon,.,
ontdeed ,zig vall de koninglijke fieraadjen., en, zig m'et
een treurgewaad omhangen hebbende, wierp zig tel' aarde
va or dell GOD des hemels. - - Dc HEER zag in genade
op de Nineviten, verhoorde de fmekingen en ver~ugtillgell
" JONAS

wonderdadigc behoudenis.,J bevel van
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\Inn xo veele duizenden, en verfchooncle de fiad; zo dat
deze1ve nict omgekeerd wierd.
" Het betaamt aIle Christen-vorflcn en overhedcn, hUll·
ne onderdaanen met allen ernst voor te gaan, om hen dus
te beter aan te zettcn, am zig van hunnen" pligt te kwij~
ten, en alzo bevrijd te zijn, dat het gedrag van een hei~
den in: het oordeel niet t~gen hen getuige. Niet .mindel""
ligt een pIigt op aIle Christeneu v om Ninevees inwoner3
na te volgcn , wanneer wij tot bocte en bekering vermaalld
worden; want dan is het, dat wij, 'met vunrige gebcdell
den hemel moeten, ais ware het, befiormen, en Gods
gramfchap zoeken" af te bidden, of het hem behagen magi:,
de oordeelen af te wenden, en zijne kastijdcllde hand
in te trekkel1.'~
Aen het eindc van dit Werk is nog gevoegd enc Schetze
del' gewyde Tydrekeninge, waerin men, met een opllag
van 't oog, kan nagaen, het beloop del' Bybelfche Gefchiedenisfen in de orde des tyds; het welk. rnenigwerf zync
nurtigheid kan hebbcn, in 't nafpooren van deze en gene
voorvallen.

Kort Begrip der Bijbelfche Aa1'drijk!kunde in ~'raagen eta
antwoorden, met twaalj ajgezette Landkaartjes. Te U.
trecht., by S. de W"aa1. Belmlven het Voorwerk, 191
bladz. in oCtavo.
oo~r

wie zich
op de beoefcning del' Rybelbladen tocge.
A l kid
heeft, die ondervolld
clat cen geregcld
~TIienigmael,

denkbeeld van de BybeHche Aerdrykskllnde, een klaet en
onderfcheiden hegrip van de gelegenheid, den fiaet, en de
natllllrlyke gefleldlieid del' Landen en StedcH" in de Heilige
Schriften vermeld, hem Dienst deed. Ze kwam hem ze·
kerlyk te fiade, nicr nechts in ~t naipooren van de ver[chil·
lende reistochten, en 't overwegcn van deze en gene voorvallcn hier of dael' tel' plaetze, maer oak in 't wel vcrflaen
van vcle fpreekwyzen"en voorfiellingen, die daertoe betrekkclyk zyn ~ of 'er op zinfpeIen. Ter dief oorzake heeft
men derzelver beoefeninge altoos den Bybellezers aenbevolen; en gemerkt veten hllnnel' l1iet gelchikt zyn, om uitvoerige Gefchriften over oit onderwerp te doorbladerell"
(dar ook vaal' weinigen inderdaed ene ,wezenlyke nnttigheid
hcefr ,) zd is hun ene beknopte handleiding. als het hier
bovengenoemde Gefchrift, aen te pryzen'i Men heeft, 't
Q 5
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is waer, verfchciden Opfl:ellen van die natuur, van welke11
men zich, met vrucht , kan bedienen;' dach, zander de an4
oeren el1igzins te na- te fpreken, mag men van dit Opflel
weI zeggeu, dat het" van wegens de geregeldheid en voUe4
digheid, tot het bedoelde einde zeer dienitig is.
Het befiaet uit twaelf afdeelingen, naer het ger~ der
twae1f .afgezcttc Kaertjes, die met naeuwkeurigheid uitgcv()e~'d zyil; en in welker fchikking men het beioop der Bybelfche Gefchiedenlsfell 'lUccrendeeIs in acht genomcn h~eft.
De Autheur begint met de befchryving der landen , welken
het toon~ geweest zyn van de geichiedenislen del' Aertsvaderen, tot op den\tyd hunner vreemdlingfchap: en daer~
aen voIgt een bericht del' van Guds bekendc landen, zo alSo
rlezelvcn, na den zandvloed, on1er de nakomelingen van
Noachs Zoonen verdeeld zyn. Na dit aIgemene, Daet by
byzonderl} k het oog op l)et Land Kanaan. (1.) Za als het
zelve door zyne ecrfle bezittcrs bcwoond is, ten tycle der
vrcemdlingfchap van Abraham, lfaiik en ~1'acob in hetzelve:
wa.e~aen verkllogt is, cene afzondcrlyke befchollwing van
Egip~e, mitsgaders van de rcize del' Israelieten uit ligiptt
llaar Kanaiin. (2.) Zo ais het zich voordoet in zync 11:1tuurlyke gcftcldheid, ten aenzien del' ~ceen, riviercn, be
ken, bergen, d~lcn, vlakten, wacstyncn, enz. (3.) Zo
ats het onder de twaclf fiammcn verdee1d is; by welke VOOl"·
dragt oak nag gevoegd is ene afionderlykc befchryving van
den ufgebce1dell platten grond van Je u(aleln. Hier mede is
de Amheul' gekomcll tot den tyd del' Koninglyke regel'inge,
't welk hem bepaelt tel' befchoLlwlnge van dat Gewest onrler Saul, David en Saloma, bel1evens de Landen, door
deze Vorf1:en overhcerd. En dan kid hem.de Joodiche Gc~
fchiedcnis vcrde~' tot cen bericht vall de Oosteriche Landen .,
waerin Abrahams nall:omc1ingcl1, geduurende,11Unne gcvall..
geniChap, yerkcerd hcbbell. I-Iicrby karot wyders eene befchryving van 't Joadkhe Land, zo als het aen de hee1'fch:lppy del' Romcincn onderworpcn was; als mcde. van de
Landen, waerin de Christcnkel'k door de Aposte1cn vaortgt"plant is; welke twee laetfle afd.eding.en dienen, tel' 0l?-hc.lderingc van't geen 0115, betrelfende het Aerdrykskumhge, in de Evangelien en de Handelingen del' Apostelen voorkamt. ~- De Authem behunddt dit alles, by manier van
vragcn ,en antwoorden, in ene goede or..tc en zeer beknopt ,
dach egter ZC5 volledig , dar het genoegzaem zy ~ om zich
ecn algemccn gercgeld dcnkhccld te vormen van die kllndighcdcn, welken tot, het verl1:aen del' Bybclblud'cl1 , in dit opzieht, gevordcrd roogen worden.
rer~
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Verhal1deUng over de Ge'Zwellen, waarin d~'Zelve onda ·ltun~
ne .Gejlagten en Scforten gebragt 'Worden. Door J. J. JtENK.,
Leeraar der Geneeskunde te Turnatt. Naar den tweed,n
Ro()gduitfchett Druk.., in het NederJuitsch vertaalll. Door
J. DAAMS~ Heelmeester te Haarlem. Te Haarlem., by
C. van der Aa, 1780. Behalvende Vuorrede, 2.06 hi.

in gr. 8vo.

Ziekten, gelyk de Botanie. in eene SystemflO.mtikede ol'de
te hreDgen., ;lOnde., (uit' hoofde van het melligvuldig getal del'zelven.,) niet aIleen den arbeid van veele
kundige Ganeesheeren vereifchen, maar is nag bovendiell
aan verfcheiden zwarigheden onderhevig.
Het is, ondel'tl1sfchen., waar, dat zulk eene Systematike orde., voorden Leerling del' Konst, veel gemak aanbrengt;
vermits hy daardoor in ttaat is., veele gebreken, en derzelver overeenkomst, met een eukel opflag 'van het oog te
kunnen overzien.----' De Hoogleeraer Plenk heeft deezen arbeiq, met opzigt tot de gezweUen., ondernomen., en
brengt ·dezelve, in het Werkje dat wy thans voor ons hebben., onden agttien byzondere Klasfen,. als Ontf1:oken-Gezwellen, Etter-Gezwellen, Verftervings-Gezwellen, Verharde Gezwellen., vVater-Gezwellen, Bloe.d-Gezwellen,
Zak-Ge.zwellen., Vlcesch-Gezwellen., Been-Gezwellen., Ge~vrigts-Gezwellen., Gezwellcn, die eene aardagrige Stofte
in zig bevatt~n, Lvgt-Gezwellen ;Speekzel-Gezwellcn,
Gal-Gezwellen., Zog-Gezwellen , Water-Blaas~Gezw,ellell ~
VaHche Breuk-Gezwellen., en Werktuigelyke Gezwellen, of
Gezwellen der, Ingewal1den. - - Icdcr deezer K13sfcll
word in baar Geflagt, en elk Geflagt ,,,eder in derzelver
Soorten afgedeeld, he~ wclk een getal van hondcrd en twintig uirmaakt. De waare Brcuken belooft de S<:hryvcr in
het Tweede Oed te zullen verhandelen.
De Charat.'ters der Gezwellen 'zyn kart en duidelyk opgegeeven, en de geneeswyze met weinig woarden aangeroond. - - De Heel' Plenk verzwygt oak geenfints de
Schryvers, die hy geraac1pleegd, heeft; eene openhartigheid
die altoos in een Schryver te pryzen is.
Het Werl;: zelve is oorfpronglyk in het Latyn gefchrceven; ell heeft het ongeluk gehad meer dan eens in het Hoop;duit~ch flegt vertaald te worden. - - - De beste derzclven, on8 bekend, is die, welke in het jadI' 1776, te Dresden
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<len by Grill uitgekomen, en welke door eenige pi'aktic:tat~
Aan1l1er~illgen van den Heel' Rumpel is vcrmeerderd. Het [(.rnt, dat dceze Verta:J.ling d~n vlytigen Heer Daamz
Qnbekenrl g~weest is.

Genees- en Heelkundige Verhandeling over eene verb~tend~
Beenverteering, 'Welke 'Voornamenlyk het Bekk~neet (lange·
daan heeft, en door de Natuur en de Kamt gelukkig herfield is. Door A,DIUAAN VAN SOLINGEN ~ uit bet LatY7f'
'Yertaald. Te Utrecht, by A. van( Paddenburg en J. M...
van Vloten, 1780. In gr. 81'0, 65 bi.
Antheur hecft den Heelmecstercn geencn geringell
D. edienst
gedaan, deeze Verhandeling, die oorfprongelyk
door hem in het Latyn is gelchreven, ooJe in cen Nederduitsch Gewaad in het Iicht te gecven. - - - Dezelve be.
vat eene waarneeming van eene verregaande Beellvetteering !t
die, we,gens de oorzll.aken, verichynfeIen, en geneezing,.
de aplcttenheid der Geneesheeren en HeeImeesteren dubbel
waardig is. Naa dat de Schryver in het eerfl:e Hoofd·
fink een gefchiedknndigverhaaI del' Ziektegegecven heeft, zo
gaat hy in het ,tweede Hoofdfl:llk over, tot 'de In;ntckens
der Zlekte; deeze, zegt de Schryve.r, fchynen te veron·
derllellen, aIs of 'er een Venerisch, Scorbutisch, SC1"Op huIens, of diergelyk gift, aanwezig geweest is, waaruit
zllik eene hevige Beenvenccring was voortgekomen.
By gaat dierhalven alle deezc oorza:J.ken door, en toont zo
weI uit het bc100p der Ziekte als uit de gewoone llitwer.
kinge der genoemde Giften, dat geenc derzclven in dit ge.
val heeft plaats kunnen hebben. Het gevoelen van den
Antheur over de waarfchynlyke oorzaaken, ('t weIk hy in
't derde Hoofdl1:uk voordraagt,) kornt hoofdzaakelyk hierop
uit: - - - dat namentlyk eene langzaame ontaarting der
vogren, (vool'tKomende nit de individnelle gefteldheid der
Lyderesfe,) de trapswyze vcrergerende Beetlverteering veroorzaakt, en dat eel1e be1ettl.:: uitwaasfenling daartoe de eerfie aanIeiding gegeevcll heefr. - - Wy laaten het voar
den Leczcr over, om de Bewyzcn voor hl;:t cene en 'andere
llader door te denkel1.

f!RlIhNDELUWEiI!i VAN BETBATAAFSC;H CIl.NOOTSCHAP.~it

Perhalldclingen yan lut Bataafsch GenootJchap der ProrJjon.
dervindelyke WyEbegeerre te Rotterdam. Vyfde Deel. Te
Rotterdam by' R. Arrcllberg, 1780. Behalyen lut Poor·
'Wcrk 228 blad:z. in gr. quano.
~ tc~ bcantwoor.din~
Vaste,:(..ugt:~

wee \litgewerkte, Verhnndelillgcn
T
van de opgegeevell Prysvraag, llopens de
verleenen hier nudere ollderrigtingen, betrefferrde q.crzelver

aart en eigen[chappen;' de herkomst van ,haar~ ojdfrfche.r7'
dene 1oo~ten, en het ,nut, dat de Ml1utfchappy, liit . ~~' des

aangaande verkreegell kundigheden, trekken kan. ~,By
deezcn is gev.oegd eene Scheikundige V,erbal1delil1g pver
den zouten aanUag dh Turfkoolen: en ycrder worden ons
nog ,vyf Genees- en Heclkundige Berigten mede,gedeeld; ,be,:"
helzcllde' cenc waarneeming van eene ieer :j.anmerkelykff
groote v~rO:opte Balz;tksbrellk; cene befchollwing van eClle
ze~r aamherkelyke hoofdwonde; cen kort v,ertoog, nopen1;i
-de ~ ge11eezing der doofheid, ruizing en tuiting del' ooren,
door bet infpuiten qet Eufrachiflanfche Trompetten, waar.,.
uit 1;Jlykt, dat z~lks met e~n goeden ni):qag werkftellig gc'maaln bn worden; cen bengt van een IDlddel, om het on·
gcmak van he,t oog, Onmofis genaamd, te herf1:ellen; en
eiuqe1yk eell betigt van eene v¥atcrzugt (Hydrops}~door de
tong ontlast. ~- 'Elk dcezer Stukkell heeft.Ill ,zyne
foon zr.ne n\1'tt~gheid, die derzclver leczing aanpryst; dan
wy vinden OtIS eenigzins genoopt" .om byzonclerlyker fbi-an
te blyveri', op 'de' VerhandeIing yart D~. ten Haaff Qver dell
aanflag tier Turfkoolen; om renen dat dezelve min of mee!:'
i'Jikbmt, 'als eene foort' van ByvQcgzel op 's Mans proeven
over !Jet Vem.,. welken Dr. van Berkhey, met deszelfs toe.
Qemming:J. i~ zyneNatuurlyke Hist.orie van Hollanifbyge
lJra~t . heftt ,(*~. Wy vertrouwcfl d~s, vee1cn onzer Lee~e,.
fen dlenst te "z,ullen doen , met hun het hoofdzaaklyke hler
van mede te deeien.
Gewoonlyk'fchrytt !1)en den witten aanfiag, ~kn 'l1lell aan
't Vaatwerk,' d'at eenigcn tyd (}ver,w:elbeglommell Turfkoo.
Ie'n- gefia?-n heeft, ~oe aan eene zwav,l~htigh.dd. \':111 de!!
TUJ.:f. Maar de ~oute f11la.a}c deeze~ 11:,)A~ we:.r:rlpn:d>t dlt
denkbeeld; en geeft eer, aanleiding, om te beweeren, dat
hier' Waar Ammoniak·zout aanW'eezig is. Tel' bepraevinge
.
hier.
(lI<) Zie Nat. His'. VlI7I Holland, II. D. 1 St. bl. $12 ·ell vol,.
w
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hier van vel'zamelde de Heel' ten Haaff eene gel10egzaame
hoevcelheid \dier fioffc, te weeten omtren.t het gewigt vall
een~ once; welke hy in eel]' olicglas deed, dat omtrent
drie 'oneen water houden kon. ZYl~ Ed. plaatfie dit ,1laal'
den cisch in eenzatltlbad; om ~'"dbdrGc benoodigde hittc, het Ammoniak-zout naar hoven re heffen; en bevond,
11a :d~t het ghls bekoeld was" het g}as, van hoven met ~e..
ne dtkke zOl.1tkorsr bedeF;t,rCrwyl er op d~n bodem llIet
d,all ~ene ligte zwa~te ftofte, die rn;ta'r 'Yeihig greinen ,gcwi~tshl:!droeg, oye~g:ehl~even'~as.
gell~a-~c~:,

Het

glas aan ftiIkken

en de ZO'lltkorst 'er ultgenomen, ,zynde, ontdekte
h{ III die korst, toen hy dezelve doorgebroken had, ecne
firaalsw¥ze rigting; die hem overtl.li «de, dar hy waal' Ammoni:ik-:zout, had, allcszins naal' het· Egypti[che gelykcnde;
waa.r in,hy door n:ld¢re pl'oe\T'en volkomen' bevestigd werd,
uitwyzens zyrr' verder v'ertlag; aan 'r welke 11y voorts 'nog
eenige :lunmcrkingen hegr.
" De naoere pro~ven, zegt hij, verklaarden dnidelijk.,
dar'ik mij inmijne meenfllg niet hedroQgen had; want I.
lIer had den volkomen fmaak van Arnl11.oriiahout. !!. IiI
watei· gefm61ten zijn,de vormde het vederwijze kristallcn.
S. Op eene kool vuurs gelegd 'zijllde v~liegt het in rook,
zon~er eenige kraaking of ontbranding re ondergaan. 4. Als
melt 'er een vast loogzout of levendige kalkmede' vermengt
wordt men den l'euk van vlug loogzout geWaai. ,5. Door
11et bijmellgcll van Vitrioolzllur word het ZoutzU'ur 'cr uitiedre~ven, telwijl vordcrs ten 6. djt zont het SrcrkW2!cr in
KOl1ingswatcr verundert. Vit deeze pl'oeven blijkt qan. ten
vaUe, dat,wij hier waar Ammoniakz;ou~'hebben,~en dit zal
011S ktinnen leiden om de Yolgende aanm,erkingen te luaa-

ken.

dan klaar, dat het gemeen~'g~voelenvatsth
dat, de meerdere of mipdeJ;~ 'witte aanflag,
wefken 'de Dcglommen tnr£koolcll opgeev~ll" eene ,windere
of meerdere zwavdtrgtigheid van den tllrf'ZDude ~al1tdon'e~.
Liever kUllnen wij om deeze reden d!:J1 :~:i.lrf min of meer
zont of brak lJoemcn. Vit deezen l100fde tlu zouden wiJ
de tttl'flwo)en min of meer naMelig.. wor, de gezondheid
kllnnen Hellen; aItans in venrekken,. w4ar Ved t~\tfk'oore~l,
voora! in Hooven, gebruikt worden, ·maet l1~t !febetlr~r).,
dat de lucht alMar met ziltige dampen bez:wange~rl wQrde,
die optederc ligt 'aandoenlijke gelteUert wetw:tt tritwer'ldrig
Jmnnen hcbben. Men kan oak ligtelijk bc(rrijpen, ,,':V~~rom
ijzcren en kop~ren vaten van zulken tUFf,; ~ie-vee} van deczen
,., I. Het is
n~menlijk,

is,
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zen, zouten . aaoflag opgeeft'J fierk invreeten, terwijt tach
deeze metaalcn voor de werking van Ammoniakzout zeer
aandoenlijk zijn.
" !2.. Wat den oorfprong vall dit Ammoniakzout be~
tr.eft,wij kunnen met recht, ficHen, dat het niet geduu;,
rencle de verbranding gebooren., man voor de verbranding
in den ttnf reeds ills zoodail.uJg aaliweezig geweest is;
WaJ,1t men kan, door den turf cnkel met water teo kooken,
'er eenig Ammoniakzout uit vcrkrijgen, zoo als. nit mijue
voorige -procven kenbaar is (*). Met den venieren oor..
fprong van dit zout in den tun. na te yorfcben ,zullen wij
ons hier in geene befpiegelingen. inhmten.
,). 3. Terwijl nu ,de gevonkte .turfkoolen zoo klairbJij..
kehjk een waar Ammoniakzout, opleveren, zai ~n: lig.telijk kunnen vetmocdcn, dat 'er met dell rook, welke:ndd
turfkoolen voor haare bevonking, op onze haardltedcll 'Op..
lcvercn , nag meerder zal moeten worden Qaaf :bovell ge..
voerd, en dat diensvolgens ons Schoorfleenroet een goed

gedeelte Ammoniakzbut'in zich moet bevatten. Dit isook
zeker' waar, en zelfs uiet nieuw; immers.,' de gr<Jote Boer.;.
have lIeeft in zijne. voortreffelijke Scheikwnde (t) reeds
met de pIOef getoond, dat 'er, behalven het vluggeLoog.
2;oUt, oak .Ammollil'tktout door een fterk vum nit het roet
opgeheeven wierd. Op bet voetfpoor. van den. Heet Beer...
have he eft oak mijn hooggeachte Meester, de Hoogleeraar
Gdubius., dit oak procfkundig ondervonden (§). Verivo:n'"'
derlijk dat men ait fiuk nog niet uader heeft nagedagt. ;
" 4~ Het cen en '.a.nder kan. OIlS- dan, lciden on'! te den.,
ken, of 'er geen. bijzonder gebru1k :van ons .Schoortteenract, 't geen', zoo ver ik weet, to~ gcene bijzoridere ge.
bruikcn van eenig aanhelang gehezigd word., ni maaken
zij, vootal met betrekking., am· 'er met voordeel Ammo-nia~zont uit te bereiden. Het"Wijt nlij . . dat ik hier -niet
~enoeg proefkundig op .kan, antwoorden, fchonn mij ander..
~ints de mogelijkheid niet twijfeiagtig .voorkomt.
Zelfs
nloet ik melden, dat ik ill een, fnbHl11eerglas bet fcboorfiecn.
roet van turf in een 'zandbad aa.n'de werking.. van' een fierk
vuur heh blootgel.1:eld; en waar .A:mmoniakzout heb beko·
men; dan egter hI ,geen gcnoegzaame hoeveelheid, om te

ficl..

(*) Nat. HiJt. als bo\'en, bl. 524. enz.
(t) EJern. Chern. Tom. If. p. 285· E:d. ·I.eid.
(§) Ad'leif. 'larii Argum. p. 1440.
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fteUen, dat men op deeze wijze J;l1et voordeel kunne wer...
ken; terwijl ik oak van .den'anderell ~ant konde fiellen, dat
ik' op deeze wijze op verre na niet al het Ammoniakzout ,'t
geen natuurlijk in' het roet is, verkreegen hadde. Waarfchijnelijk komt d,it hier van daan, dat in deeze bewerking
11et grootfie gedeelte van het Ammoniakzout, 't geell in het
roet natllurlijk.gevonden. word, gedecomponeerd ofin zijne deelen ge[cheiden word, gelijk het vlllgge l,?OgZOllt, 't geen in
eenen zeer grooten overvloed bij de def/(:ati'1! van het roet
overkomt ,-en in OTIS geval uit het Sublimeerglas vervlogen
i1l, ons kan leeren; immel'S dit vlugge .1oogZQut is in het
roet met eeDe andere Stoffe, en zonder twijfel met zoutzum,
tot Ammoniakzout verbonden' gewee~t.
",5. Het zoude 1er op ,aankomen, om te weeten, hoe
het bijkQme, dat het Ammoniakzout, bij deeze bewerking
van het roet gedecomponeerd worde•. Mij dunKt 'cr is hier
weI reden 'van te. geeven, als men in: aanmerkinge. neemt,
dat: het roet altijd eene menigte aarrlfioffe in ziCh bevat,
vooral asch, waarvan de rook altijd iets merle naar boven
neemt. Deeze van eene kalkaartige natuur zijnde C*), zoo
kan men ligt bezeffen, da.t dezelve, op het Ammoniakzout
werkende, het vlugge loogzout nit zal drijven, :met 'het
zoutzullr zig vereenigen, en dus de gezegde fcheiding te
weeg brengen. Mogelijk zijn 'er nog andere redenen, die
hier toe medewerken; maar die minder blijkbaar zijn. Het
z'Oude dan, zoo mij voorkomt, eene zaak van geen gering
belang zijn, am te beproeven, in hoe. verre men in fiaat
ware om eenen grooteren overvloed van Ammoniakzout nit
het. roet te bekomen; 't zij door eene bijzondere behandeling, 't zij door 't bijrnengen van andere fioffen, de voornoemrle fcheiding voor te kamen, oEdoor, aan afgefcheiden
vlug loogzont, nieuw zoutzuur aan te bieden. Bij aldien
zich eene nadere gelegenJ¥:id en tijd, om oP. dit.fiuk verdere proeven te neemen, moge opdoen, zal lk met nalaaten
dezelve mede te deelen; ten ware misfchien andere Scheikundigen, op dit voet[poor geleid, mij magen voorkomen ;
't geen ik v.an hal1e wensch, alzo het cene nuttige zaak
zoude .zijn, om uit eene fioffe, die wij anderzints maar.
wegwerpen, het rtuttig Ammoniakzout, 't geen wij anders van buiten 's lands moeten krijgen, alhier te bereiden."
(*) Nat. Rist. als boven, bi. SIB.

Proe-

Proevecener nieu'Wt bejchort'Wing van Fret Elementaire Vultr,
e11;" d,e rwarmte der Ligchaamm, beneveru tene beJcllT'Jving
"an nieuwe41'her-memeters ,vOfiT'naamlyk 'ten deezcn eindt
gejcltikt. Door J. H. MAG-E~LAN, Portugeerch Edelman,
Lid van de j:(onin~yke Societeit te Looden., enz. rnz. Uit:
het Frarmh vertaald. Te Utrecht, by de Wed. J. v.
Schoonhoven., 1780: In gr. oCtavo, 52 bladz.
deeze P'roeve verJeent ons de kundige Magellan eene be..
I nknopte
opheldering, van het gevoelen van den fChrande-

ten natuuronderzoeker Crawford, over. de dierlJj(,e 'Warmte,
en over de gkHjing of onthrandbaarheid· der lichaamen.
De kortbondlghelden duidelykheid zyner verklaaringe-,
met een nevensgaand berigt van nadere onderzoekingen over
dit onderwerp, ~aaken dit Stukje gevallig en huttig. Het
hoofdzaakfyke ko~ hierop uir.
Vobraf gaan drie Bepaatingen. "I. De v()lftrekte warmte js net Elementaire VLUlf, dat in aIle natnurlyk~ ligchaamen ge~onden wMd. lIe De zoo1telyke warmtH is de 'hoeveelheid der volfirekte wannte, die aan yder deel "van een
Ligchaam in eeneri zekeren naftt behoord; of met andere
woorden; het is een tallige -tvenredigheid,-! van de vuur..
deeltjcs, die aan yder zoortelyk deel van een Ligcha;lm,
welke het ook Z"j, onder een bepaatde gedaante t ' behoo..
reno En DI. De yoelbaare ...of merkelyke warmte, is bet
evenredig exc::es van de boeveelheid der voillrekt.e wannte;
die zich, (door welk eene oorzaak of omfiandigbeid bet
ook zy,) opl1oopt 9P de hoeveelheid der zoo1'telylfe wannte van yder Ugch6ti, of die merkelyke uitw~rkJ~en noet
op 'de Ligchaamen, gelyk op de Thennometers, euz.
Hier mede verkuogten zig drie Data, of gegeeven zaa..
ken. ,,1. De 'J!'tJlflrekte 'Warmte kiln iode liehaatnen vergadord worden, boven de hoeveelheid der l;oOttelyke wannteo [Dat is met andere woorden, men kan eeo" Ligchaam
zo warm maaken als men wi!, en deszelfs zam.enhang van
deelen tacinat. Vertaaler~~. H. De gevoelige warmte Ilrekt
zich gelyk uit in alle de ligchaamen, in welkezy gevooden word.; mits zy in dezelve omfiandigheden zyn, en
hen tyd' gegeeven worde, om tot dat c:venwigt te kamen.
En 1Ii. De Kwik- Thermometer geeft door zyne graden de
hoeveelheid der gevoetige, warmte van de Ligchaamen." •
Wyders verleent ons de Heer Mageltan desaangaande de
vier vo)gcnde Voorftellen.

Ill. »iiL. hLG.L-iTT. No.6.

R

" I. De

1'26' J. R. MAOELLAlf,

V1\.N·RBT"ILI:M.NTAlJ.t!'VO'OI~

" Y. De zoorte!:yke 'Warmte van Ligchaamen, die nit ge;.
lyke deelen· befiaan, is evenrecijg aan huune masfa.'s.
,,' U. De zoortelyke. 'Warmtl van twee Lichaatnen is in
eene omgekeerde reden van het. verfchil d~r gevoelige
warmte van. hun JIlengzel, tot dlen van yder byzonder
voor de menging.
" HI. Het verfchil tusrehen. de %oortelyke 'Warmte van
een v'loeyb,aar Ligchaam:, en dat. van een vast, dat is -in
een fraat van cryf1:allifche vastheid of hardheid, is aanmerkelyk; 't' welk alleen doo~ PrQeven betoogd kan WOl'!"
den.
" IV. De 'Voljtrekte hoeveelheid ~er zoortelyke warmte
te bepaalen vOln een Ligchaam, dat vast en vloeibaar kaq
zyn, volgens de maat van den gemeenen Thermometer."
Op de verklaaring en betoogillg hiervan laat de Autheur
wyders volgen, een. kort verflag van eenige gewigtige fraPpen die' men reeds in de beoefening van dit onderwerp ge.
daan heeft, 'fchoonmen nog maar kortlings deezen weg
ingeflaagen zy. En ten laatfie deelt hy ons' nogmede ee..
ne befchryving der T~ermometeis, welk~ hy, ter verdere nafpooring van. dit Stuk; aitgevonden heeft ;me-r genoegzaame onderrigting van 't geen men, by derzelver
t'zamenftelling, in agt beh@ort te neemen.

J.

ANDEllSON, Verhandelingo'Ver den leevendigen Kttlk ~ en
eerre ~ft:·Ary'Ving·vlm de verfthiikmle 'Zoorten ')Ian Mergelaar-mts., bmevens. ,f!rzelwr gebruilt. Uit het Efj~lsch
i!etttlatil. Te Campen,. ter Drtlkkerye van J. A. de Chab
mot, "1781.' Beh-alven hetVo()fherigt~35· bladz. in gr.
080,...· 0.

-zyn voor het Met'Zelwerk en vom den tand"
is h-et groote bedoelcte van den Heer Ander!fJn
in deeze Verhandelinge; en. men 'heeft .de~lve ook me~
dat oogmerk in 't Netlerduits,ch gemeen g€DUakt.
Het eerl1:e gedeelte 'behelst cene' naa6wk€u:rige, bc[chryving
van de Kalk in 't algemeen, en van verfcheioen Kalkfioff~ in 't byzonder; met aanwyzing van 't geen men om.
trent dezelve in agt heeft te, neemen, om ze tot cen vol..
doenend Ciment, dat den ver&schten wederfiand aan d~
Lugt enhet Water kan bieden, te bereiden. Onze Au..
tl~eur bier mede den Metzelanr. de behulpzaame hand, op
e.ene leerzaame wyze ~ ~ebooden hebbende, doet zl1lks
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voorts., in de tweede afdeeling., desge1yks aan den Land-

1Uan~ n1tt, hem onder 't oogte ,brengen., hoe de Kalk op
~lttrleie wy,zen ~eer nuttig is ,. tot het bemesten van Landeryen~ en. hoe men zig, ten meesten voordeele,. naar den

enderfcbcidenaarrder Landcll, van de Kalkfl:offen, als een
ijeilzaamen Mest kan bedie~1en. Ter, duidelykeronderrigtilJ~c. in, deezen handelt hy eerst cnkel.van de Kalk, als
erne gefchikte fiof ter bemestiginge; en vervolgens 'ook
~anandere Kalkfioffen'J welken met nut gebruikt kunnen
worden; als daar is het Kryt en de Mergel., zo .Aard;.
als Schulpmergel., benevens het Schulpzand en het Gruis
van Kalkfl:een. Met beuekkinp;'tot dit alles geeft hy den
Landman de noodige regels aan,
hand., volgens welken
hy., met deeze verfchillende Kalkfioffen, naar den onderfeheiden aan der Landen, zyne ~Akkers ter meerde.re vrugtbaarheid beett te berllesten. De, naauwkeurigbeid' der behandelinge; tel' Ql1tv(>Dwinge -van den am en lk werkinlJ'
der Kalkfl:otfoo, zo v~r men dezelve kan nagaan" bevestigd
door duidelyke proefneemingen., maakt dit Stukjc ,buiten
den dienst, welkenhet: den Metzelaar en den LaDdman kan
doen, ook ,gevallfg voar de Natuuronderzoekers in;'t alge..
meen, welken het ter verdere navorfchinge van dit onderI'
werp kan firekken.

ae,

Nattmrlyke m 1IMr 't leevln na4u,'Illlceurig' glklewde QJbeel~
dingen en bejchrYvingetI det Cicm'fi en Wantzm., in aIle
tie,vier W-aer.e.lJl!d~len huishtJUdmde., bylen vtrz,amtJd en
befchrevI" door, C.STOLL. [n't Franscb en N'Id.erdqitsch,.
Te Amjlerd-1m, 'by J. Ch. Sepp., 1780. In gr.1quar'&fJ.
erz,ame~nle beant.,.
Wy ,'-t de eerfte

agtervolgende uitvoering neuer V
D,ewoordf
volkolDCu, ,aan 't verflag qat

-afgifte gegeeven bebben (*); "t· welk) de Li,efhtbhefs aan,moedigt., om den vemeren voortgang van deezen 2l'beid te
begunIDgeu; op qat ook dit, gedeelte der Natuurlyke ,lJia.
,torie., trapswyze, in een meerdet daglicht g.eftdd worde. '
(*) Zie .AJ,em., Y4fl. LdkrH/.

n

D. W.

4~1.

w.

Il 0 DIITSON

GtJchiedenis lI(;n Oud Griekenland, ran de vroegjle tydt~
of, tot cat net een Romeinsch Wingewest 'We1'd. . Door
w. ROBERTSON. Eerfte Decl. " Naar den t1Vuden drukutt. het Enf!,c sch verfaaJd. ,1'e Utrecht, by v. Paddenburg, te' Amflerdam Holtrop, en Ie Haarlem v. A. Aa ,.
17&>.

Behaiven bet Voorwerk, 345 bJadz. in gr. o"ttavo.
m~t oord~elol?ge"1le1d~

behclst eene
ontvouwingD itWerk
van. 'r beloop der Gnekfcht Gekhledemsfen, welke

buiten aIle tegenlpraak., van eene uitgeUrekte nuttigheid kan:
zyn, gemerkt de Gefchiedenis van dat Volk, boven die
van aUe andere Volken, in veclerleie opzigren, by 'ijitfiec~
kcndheid leerryk mag heeten.
Men ontmoet hier dan vooraf eene omflandige Aardryks~
kundige befchryvinge van Oud Griekenland, met nevensguande aanmerkingen over eenige voornaame daartoe be~
hoorende byzonderheden ; en verder de hoofdverdeeling deJi
Grie~rche G;efchiedenisfen in vier Tydvakken, waarvan de
twee eerfien in dit Dee! afgehande1d worden. - - Het
eerfte Tydvak £1:rekt zig uit van de grondvesting des ,kIei..
nen .Koningryks Si.cy~n, voor hl:t oud1te in Griekenland ge~
hOllden, tot het beglO van den Ooriog tusfchen de Gn"eken
en de p"eifen; volgens de algemeene rckening, fielt men den
aanvang van clit Tydvak op omtrent 2084 jaareh' voor Christus, tn' het ,afloopen .op.het jaar 494; zyude' dus deszelfs
geheele lengte cen tyd van 1590 jaaren.
Dit Tydvak [cheidt zig natuurlyk· in twee dcelen, waar~
vat\. het eerfte G.tiekenland voorftelt onder de ,'Koningiyke
R~geering., en, het lnatlle' onder cene Gerneenebest$-bcllie~
ring. "Het eerfie is t ge1yk het met den loorfprong aUer
Volkeren gaat, vol onzekerheden en vcrdichtzelen;- waar:'
om de l:fe~r ·'.R:'O/)lftftn. zig ilier in de~ kor,theid be,vIytigt,
en 'tt ikgts, zo vee! van' meldt als ·ter gefchiedkundlge ken..
ni~ " 'en tot' het "weI verftaan: van de Griekfche Schryvers
"11o.t.dig·:iS:.. I'~Z-yn. Ed. geeft. desaarrgaande een beknopt ver;"
fla~ vall de.opregtiug' en den toeii:and der zeyen kleine Konil1gryken, Sicyon, Argos, Mycetle, Thebe, CQrinth~,
Sparta en At}u!1Ie, in weUkn" Gtieltenlatid, jil de: ouqfte
tydell, vcrdeeld was; en die, het eenc voor het andere na ,
zo veele ufgezonderde Gemeenebesten werJen ; waar mede
de tweede afdeeling van dit Tydvuk llegim ,-Welke meer
gefchiedkundige zekerheid lll~cft, en door onzen Authe.ur
breerlvoeriger behandeld wordt. Vall decze zcven
Ge-

GESCHIEDi, V!If OU.D GIlIli:KkNLAND.

.1'29

Gemeenebesten waren Spar~a en Athene de voornaamfren.
Elkanderen tiayverig zynde, ondt"onden 'er vall tyd tot tyd
beviger onlusten tusfchen hen heiden; wanr in de mid-ere
Staaten, 'naar de verfcheidenhdd, hunner belangen, het nu
een'S .met Sparta, dan eens met Athene hielden. TJit dien
hOofde betreft dit gedeelte der Griekfche Gefchiedenisfenan..
zonderheid SpaTt~ en Athene; die het lot der andere Staa..
ten aan zig verhonden- hielden~ en waarin Sparta. cerlang
de overmagt verkreeg. - ' ' - By het voordraagen 'deezer
Gefchiede.nisfen ~ voes:t de Heer Robe1-tjon wyders eel) be,knopt bertgt van de Ultmuntende 8cbryvers en Wysg.eeren,
~elken geduureRde dat tydverloop gebloeid hehben. T~...
:vens -hegt ky'daaraan eene befchryving van zodanige byzon~
derheden ,die tot' de kennis der Griekfche Gef<;:h:i.edenisfen
noodig zyn; en waarvan hy in 'r belool' van zyn GefdHedkundig Vetbaat niet weI gewag -lion maaken. .Ais .daar is ,
het Spartrz(ln!c71e .enhet Atheenfche Staatsbef1:uur; ben~vens'
hc:;t geene de ()pvoeding der Jeugd, de Stryden ,en Spelen ,
ntitsgader~ de Krygs- en Godsdienst-Gebruikeu der Grieken.
betreft.
Met ~elle duidelyke ophel.deringe deczer Stukken befluit,
de ,AlItheur zyn eerfte' Bock, ,om bet t\veede tilet het 'vol~
gende Tydvak aan te, vangen; dat ~et den ootilIlg;tusfchen
de Grieken -en Perfen cbegiHt,. en zig uitftrel{t tot aan bet
einde van qen PeJoponnez~rchm oor.log, in het j<lar-404-; be~
helzende du6 een tydsverloop van 90 ja.-aren. De herhaalde
invallen der PerJen in Griekenland" waar van ze'zig/me~ster
zogtetl te maakcn~ doc~ waarin ze te,d<tpperen~tegcnfland
vonden.; de ~erdere hedryven ,der Grieken tot aan den I- eloponnezijchen oorlog, '.en, eindeJyk de" Pelopormezifche oQrkg
zelve, m2aken drie afdeeling-en van elit floek '; 't wdk ten
belluite wederom bchelst een b.eknop,t bei"igr van, de ,beroem.de Griekfchc Pcrfoonen in dit Tydvak.
Wy zUuell .ons 1V00r tegenwoorrog met geen hyzonder
voorvaluit deeie GeCchiedenis ophoud.en; hoeclMlig een
:fraal wy liev~r met' de afgi£te van 't volgende deei ,nHjerde
zuBen brengen. Maar zie hier, h'Oe de Alltheur ODS -deeze
twee Tydvakken over t.r geheel doet be~houwen.
,., De eerile Eeuw, zegt h1j, mag, met regt, de Kinds--heid van Griekenland genaamd worden. Zij doet., in ~t eerst ~
-aan ons oog op cen Land, verdeeld in zevcn Vorflendomme~, die -men ooordeelt, dar agtereenvolgelld gegrond zijn,
door zo ve.ele ondcrfcheideue Volkplantingen van Eg"lptenaa..:.

-un en Pheniciers. Ven'olgens beheist de GeCchiedenis de
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He1dentijden: tot deezcn behQQren de tocht· .ur .ArgonatJ.)
te~, de ,\"reedheid der. Danaiden, de werk-e~ ~~n HemJ,kf.
her beleg van Troye~ em andere Dude gebeurtcijJsfen, onder
de Verdichtzelen' derPoeteu gmotlijks "ermoUld: 'want de
geheele Beeldfpraak, en de veelvuldige Gedaanteverwisfelin.
gen , waarvan hunne Werken overvloeien ,zijn niets anders
dan de gevallen der Oude GriekJche Gifchiedeniife" misvormd en herfehaapen , door het buitenfpoorig wonderlijke.,
waarop' deeze eerRe' Dichters zoo zeer gefteld Vlaren.. ---,.
De evenge~elde' Volkplantingen .bragten veel toe in de~z;e;.
den der oorfprollg1ijke Grieken ·le verzagten en te befchaa.:.
ven. ,Van de Pheniciers leercien zij, de Zeevaard en dell
Koophandel; van de' Egyptmaaaren ontvingen zij Wetten;
Godsdienstplegtigheden J de beginzels der fraaije Weetenfchappen ,.en Lichaamsoefeninge\1.
" :A:llengskens uit dc woestheid opkomende ,verkreegen zij., bij trappen, rechtmaatiger kundighedenvan. aBe

dingen. Elk begon zjjn HUisgezin aan·t~·zien als een Lid
van .. den 'Staat, ell zijn GeboOfretand als ecne algemeehe
Moeder. Hierdoor 'begreepen zij ras de noodzaakIijkheid
en de' natuur eens Staat!oeftuurs. III dell aanvange hadt
de Koninglyke Magt algemeen de overhand., Bach ,. in ver~
volg .van tijd, namen de, meeste Staaten de Gemeenebest.
:Regeering aao: die, claar zij V{lor 'het laagfte Lid. denweg
opent, om tot Eedieningen en 'Waardigheden ,op te klillimen, .in de borst -der Burget'en, cene.meer 'dan gemeene
Liefde voar het. Vaderlaod doet ,olltbranden. De Ampten
\fan gewigr, onder. zulk een StaatsbeUuur, 'gewoonlijk ook
ep den duur van eeb Jaar of dergelijk cen' kart Tijdsbe..
ftek bepaald zijode, konden ze.er bezwaarlijk-tot eenig verkeerd dnde misbmikt worden; dewijI de Bekleeders der";
zelven' wisten, hoe fchielijk zij dnar van affiand zouden
1110eten doen, eo weder .op eencn gelijken 'Voct kome'll met
de rest hunner Medeburgeven: en cen ftrikt.'verflag- fioeten g~even van hun Bewind. Bij dil alles lbekte hUlll1e
arbeidzaame' Leevenswijze, vQornaamlijk in het bewerken
van. den grond befiaande ~ om hun grootendeels te behoeden voor 't geweld der fcharlelijkfle en geweldigl1l': Drif~
ten,. en bewaarde eene zc::kere gelijkenisvan Rang onder
aIle de Leden van den 'Staat. Te deeter oorzaake werden Ee}\voudigheid en Maatigheid, mer de Deugden daar~
aan vermaagfchapt, in groote cere en agtin!!:' gehouden.
Van deezen aart waren de G1'iden, geduurende de Eerfl:e
Eeuwe, en cen gedeelte van de lIweede.
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." En dit tweE:de Tijdperk is ,in den ~~el.en duur van
het, Griekjche Vol!, bet ~elve" als de tiJd ,van de .vijf-entwintig tot de dertig jaareu in h01: leeven Y:m uen;1Jlenach :
~al1roJijk bet tijdperk van de 'gJ'~o~e ft(lrkte en· bloei. J-Iet
mag, daarom, -niet oneigenlijk, de Manfiaarheid V:m ,Grie~
imland genoemd worden, be£1:aande in de roemrijkfte dagen, die dat Land ooit gezien h~eft.
" Dc Grieken, tot a~s lallg be-perkt binll~u de paalen

van eennaauw Land, hadd~nwei!lig gelegenbeids geVOli~
qen, PIll hun vermogen en .dlI.pp.erbeid te dqen, plij~en in
het oog der waereld~ Maar· de Perfifche invnt, die wei
ras op hun was uitgefiort, geliJk' een fneH1:roornende rivier,
W1lS ·,gefl:hikt om h\'lnn~ vcrdi¢nUtn in het ,~i~lijkstge:.
zichtpunt.; en hunll..e wijsheid, ·:2:0 weI ,als h\.tll0.e dlJpper...
heid, in den klaarfie;n dag te f\:ell.en... M~n zi;t bier.een
zeer . ijcin leger Gr#k~n fit;:mteIijk eelJe zo groote menigte
vijailden tegentrekk~Jl., Pfl~ BU~eil het atrcht~u.hJJ.nner pij..
len bet ;gdam: d~.s remeA~ .&ezegd wordt .v€tdui~ttrd te heb..
ben. Deeze welmge .. Gri¢ktn v~ll,en die overgwQl:e hoop
Perjln'l.mer. een QnwrikbllJir ~~flui~ ~ a:j.ll, en•. d,ocn hut}. de
'Ylugt k-tezen. Op q.egelvll wJJze bev~gt~l1~Y ,hll.nne viJan~
den ter zce, met. het .. f;dfae. JJap»~1 l.ij gc~aJ" en' met bet
ntfdc vooroeel in de 7.:ogell. ·,Een Jpreekende ~.o~, ·hoe
",.eel de dappetlileid tI r:Joor Krijg$t»~~t gel,"egeld:,-,.d~n blin.:kn. en clonen lUoed ya,n eClleQ-ngcregelde ll1enigte over..
tl":eft.
" Wijders ziet .lJl~Q -de $partpa:nen, die, e;WQJ" de be'WonderenSW3Qrdige gt;freldh.ctd,· v.a.n hun SUlfltsb¢ftuur ~ll
boone. bijzondere Oe)lgden., ,bove.\l aUe hunne· .NabuUli#n
uitrnuntten, vanwaa r ool\: hun Staat VOoI 't Hoofdgemeellebest in Griekenlan4 gebouoen werd:l hJ.l{1De, m.agt oef~
nen., ,met eeo gefireogheid, die naar de fiu'U"sheid hlmner
Zeden fmaakt t en hunlle .8onA-g~.!l(loten I!1MU'otsheid en
onl:lefcheid beh:mdelen. Zulks heeft ten gevolge, dat deeze BOlldgenooten, bij ~rappen, het juk ~r Spa.rtaal1tn
moede worden., en dus onder de magt van Arhene, vallen ,
pat zich vlijtigbevoordeelde met ~ulk een gunftig tijdgewricht. De Athene.fs, d~rbalven, kreegen, op hunne belm,
de overhand in Griekmland, .en behielden die tot-pen Pe..
lQpOtnnezijchenf)orZog,. altijd gctrouw aan hunpe verbintenisfen, de andere Sta~ten als ,gelijken behandelende, en
kunne magt oefeueope 111. go~d t~ doen.
"Dit ZQ r~JllJ'ijk Tijdp.erk, voor de Atltemrr duurde
Oll1treJlt vijftig jaa{. Ten ;laatfi<m ecbtermJ.'.dcn de Athf:",
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flers op dezelve ,wijze onyerdraagelijk voor de andere ;Stt.a..

ten, door hunne tl"otsheld en overmoed; en door de utt..
komst van den Peloponnezi]chen Oor.tog wierden de Spar:~
taant1t, VOOl" de tweede keel", het eerfie Yolk van ,G,.ie~

kenland."

-."...--------------------

Traite des Loix Politiques des Romains, diI temps- {ie la
Republique, par Mr. DE PILATI DE TAS1\ULO. Z Tomes. A la Haye, chez J: Munnikhuizen et C. Plaat,
1780. In octavo, pp. 735.

Pilati levert ons in deeze bladen, eene reeks
D evanHeeraaneengefchakelde
gefchied- en

oordee)kundige'aan~

mcrkingen, over de Seaatkundige Wetten' det Romeinen,
geduurende den tyd .van hun Gemeenebest, gefchikt ten here,.
ren verUande veeler byzondere gefchiedenisfenen voorvallen van dat beroemde Volk. By vangt"tep dien 'eio~:aan,
met eene nafpooring van derzel\Ter oorlprong'~ doorlOopt'de
veranderingen, welke de 'Wetgeevend£ magt, van· tyd tot
tyd 0!r1derging ~ met aanduidib$ dzr g~volgeR'", die zu~kS'
met Zig l1eepte; Ol1tvouwt de ttaatkunde van den :Romem..
fchen Raad, en de 'daaruit voortvloeiende of daannede- ge~
paard gaande fchikkingen, £0 binnen ais bUitenslal1ds; ten'
aanzien'van 't Roomfche Yolk zelve, en van de Wingewes~
ten in~ en bniten Italie, mitsgaders van de met dat Gemeenebest verbonden Volken•. Verder flaat' hy 't oog op de
inkomften van het Gemeenebest.. en gaat v60rrs na, dee
magt zo der gewoone als der buitengewoone Overheidsper[oonen. Die Ieiclt hem wyders ter overweeginge dermagt
van te vonnisfen, zo in 't burgerlyke als in 't lyn1:raflyke,
eli dus ter ontvouwinge van het Burgerlyke en Lyffiraflyke
Regt der Romeinen-; by welke gelegenheid by ook ee1Jige
aanmerkingen voordraagt over'den invloed, dien deftraf.
wetten op de zeden en het lot van 't Gemeenebest:gehad
hebbell. Na hier aan gehegt te hebben cen verl1ag van de
Vonnisvellende ma.gt, in de Wingewesten, bepa:dt l1y zig,
weI inzonderheid met betrekking tot de zed'en def Natie,
ter bef~houwinge'van de Wetten, raakende"hetHuwelyk;
de Vaderlyke magt en de opvoeding der jellgd. Daarby
voegt onze Autheur nog eene overweeging. van h€t -Cha..:.
raraer der Romeinen, bene'Vens deszelfs invloed 01' hum,e
Wetten; en ten laatfte van hUnlren G!ldsdienst, als geheclen al ondergefchikt alto bet Staatkundiie.
Uit
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'(Jit ';lUes, Witt qe Heer Pilati 1,lopens ~~opgemelde by.
'ZouBerheden aanmerkt, is blykbaar,' dat hy, fll 'geenen decle
behoort onder' dezulkenl, die de Romeinen " dikWils nit ee...
n~' blinde "'hDogagting, ~embenlyk aan de 'glluftigfte ~yde
flelchouwen; veeleer helt hy meerendeels overnaar'de tegengefielde zyde. Ter' dier obrz~ake wykt hy ook dikwils
van 'd~n gewootlen weg; dat veelen ligtlyk zal mishaagen;
aoeh, gep:1erkt zyn Ed. zlllks ni~t doet " dan met het 'aari ~
voeren va!1 bewysftukken, die" hy veelal, met ecn welwikkend oordeelaal1tlriugr,;tzo m~akt zulks. zywGefchrift vQor
onpartydige Leezers des te merkwaardiger; dewyl het
daardoor te meerd~r aanJeiding ge~ft tot,cen) nader onderzoek. - - Zie 'hier, ter pioeve, eenigen van 'g ·Mans bedenkingen over het" invoeren van de : Wet aet twaalf tafeten ,
en 't .ge{lrag del' 'Pazr(cim of. Raadshe,erlykln, ten nadeele
der Ptebejen of Volkelingen ,in dit-opzigt.
Met d~ oprigtihg der Albaanfche Volkplalltinge had Ro1nulu~, gelyk onze. Antheur vooraf aafltDel'kt, 'geene :ge1eqenheid tot het 'inual~en. van valjtgl:!f1:eldcBurgerwetten, dat
voor .het -Gemecn van zeer nadcelige!ge:volgen; was. Dit
ongeval, zegt hy; z'ogt Romulus af te i wenden, door'h~t
invoeren van 't Patrocinium, ofhet BeJl!hirmregt, ong-etwyfeld reeds in '.;1:lba' in ·gebruik. ' ·Uit kttagt hier van mog..
ten de Vdlkeli'ngenzich, uitde Raadsh'emyken, een' Pa.
troon {)f Ttoorjprdak verkiez~n;' die ,gefcnll'<t;,was, om.'11M
als Clienten te' b'eH:hermen, regen het"l1lisbmik da!' de
Grooten zomtyds, teronderdrukl~fu'ge 'van 'tGemeen., v~n
hl1rigezag maaktcl1 (*). \Vederzydfche verpligtingen ver"
bonden deeze Patroonen en .Clienten laaIf~lkal1dere1f; docl~
eerlang gal die inrigting den B..a'dds~leert'Yken' 'dermaate de
overhand over de Volkelingen, dat de· fehikkil1%, die, hun
fcheen te beg,unftigen, ~r hunner~ Itlllderarukkinge ftrekte.
De R"at!s!Jeerlyken" ,dIe overban<J. wiHende behouden.,
hebben wa·arfchYnlyk het mallken v~m,Bl1Fgerwetten verhinor
derd; tot dat ·:"ervius Tullius,. hen mindel' dan' de voorige
Vorlten ontziende., dezelven frand deed' grypell. Maar
zull\s was van geen dnur, dewyl Tarquinzus Superbus., op'
het vermoorden van dien v.orst., ten Thtoon gefieegen,
dezelven wedel vernietigde., en den Raatlsheerl'yken in de
hand werkte. Toeu kon hier op de KOl~inglyl{e waar~ig

beid

~fgefchaft.,

en

d~

Gernecnebewregeerini illgevoerd

wierd, wistell de Raadsheerlyken \Vel dra, terwyl ze :lUes

vom·
(*) Dion. HaUc. 1.. 'I. et IT.
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:voor 't Gemein verborgen hie1den" een heimelykBurger..
regt te vorlhe11" waarvan ze zig n~ar hun welgevallen be..
dienden. Dan dit, misbruik liep, na vel"loop vaQ eenigen
tyd., te {tcrk in 't, QQg; omfiand te kUllnen houdet!-o Zulks
~ked de 1'ribuni .plebis (}f de Gerneensmarmen dJJr -VQlkelin..
en [ (.*) raadple~gell, hoe het zelve teo keer te --gaan,? zy
eeden eerJang een YOO~nag om tiel! Mannen, de~18 lJ1t ,de
aadslzeert,!k.en -'. d;eels -Ult de. Vol./i.elmgen, te velikll!zen!:! en
4ieezen te gclasten :een Wetboek op te fiellen.· Maar d",
Ran.dsheerlykln wisten deezell, voorilag" gedunrcndc. ellnige
jaaren, te veryd~leIl; en tO,en ze. cindelyj,{ zig genood..
dwangd von den toe te geeven, bewerkten zy egter nog de
za;1k mdiervoege, ,dar: het op11;el~ll van .da,t Wetbo.ek aIleen
in htlUne handen viel•. 'tr werden des,Tien Mannen uit de
Raadsherrlrykenver}mozen; en deezc fielden. het ROmf\nfche Wetboek op, Zederr bekend onder den naam van de
Wetten der TwaalJ TaJelen~t JIm dar ie op. twaalf kop.eren
Taf~len ingefneeden waren (f).
.
J)~ .Heer Pilati oo~deelt gauscl) niet gunftig over dee~
Wetten; als die in verfeheiden. QR~igt~jll:ooI.len ') c;loor w~l;
ken 'gecst Y~ll lleer6~hzugt, ,dwingeUl11dy, ongevoeligheid
@n· ei,genbelang d~rzelver Op:ije1Ie.rs gedrce.vG:fJ ~rd{m: van
waar, oak de Romeinen, in laater, ,tyd" de, ua4eeli~e- 'uitwerkz-els ondervhlden'de, die \Ve~t~~m ~en dee)e ,ve:rm~~lgd 1
en ten d-eele hervormd, hebben.
ZY.II Ed. dit, ten
nanzicll van eenigen dfezer W~ue'l 'i .uitvoerig g~toond ,hebben~" .1Jlerkt verder l:lall., ,dat ,de ongevallen,. dQor die
:\\Tcttel\.veJ,"oorznk.t ~ J:>ynll all! _uiet& te agten zyn, in vergelyldng~ van, het, ~waad.,d?or .de fC,burkerycn dllf Reg~9ge.
Ieerden, enne onregtv~ardlgheld der -overhede~, vervolgens
tc wege gebr~t~ Ooze Autheur Jaat zig hier OiV'er br~e.;l~r
uit;.doch 't zy' ·v~r ons genoeg 'dcsacngaendete md&,ien~
dat 'de Raadsheerlyken de zaaken 'des Regts zo ingewi{{keld
wi-sten te 1)laakcn, dat de Vo-lkelingen. d:u~romtrent niets kon..
den uitvoer~n zonner hunlieder hehulp; waardoor .zy, fchoon
~er nu Burgerwetten waren,. nog even diezelfqe overband
behiclden. Gemerkt 'er mtusfchen nag heden Regtsgeleerden gevonden worden, die voor dit gedl'ag del" Raadsheel'..

~

I
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(*) Vee]al worden zc- /i:el,eeten Tribu1Js du Peuple of Gemttns~
,nannen des PiUs, maar beter , gelyk onie Autheur :l'lnmerkt, 1 rio
buns des pltbefens pf Gemwm~anllen derVultelingcn. zurks duid~
bun .naam Trihuni plebis am; ook firekte IlUn Ampt groorlyks ter
befcherminge van de Volkeli71gen legen de Raadsheerl-;hn.
(t) Dion. HCllic. L. X.
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lttttlylm. pleitell, zo :tallt 1:yn Ed. zig voorts aldut; hooren.
"Eefiige jammerhartigc Rcgr;sgeleerden ouzer dagen h;;·
weeren, dar de Raadsheed'Jitet;in dit aUes, tet goedcr
trou'we,. •haudelden, en rp.etecn oprecht l;lOgmerk niets
anders, dan, Ibet. algemeene J5.lI:st, ·bedoelden. ,Zy wee...
ten dan desaa.ngaande meer, ,dan ,de Regrsgeleerde PQPJponius zelv.e.,. die ons·r.egt C1\<) , datzy'r, ~edaan hebbell
om het Volk te b.eietten, dat· zy. hunne .elgCI)C z·a3ke~ t
zonder hunne· hulp, konden uitvoerell.dan Cicero (t).
die, in' fpyt vall den Regtsgeleerden, Sutpitius" . ftaande
bield, dat dit alie& tHet dan hed'Jog .en guitery wa.S' dan
aUe de· Gefchiedfcliryvers, die, getuigen. dll~ de .Raadsheerlyken" enkel dool' eigenhelang en he,erpcbzugt ;gedrcevell 'J
die ftrikken uitgedagi hebben~ ,Hoe durrr men 't onder{ban, eene uit'ljudang te verdeedige.!i,, d~e de wetten ·..an
een' ydel [peelen met yvoorden omeMcrpt ;. die. betgeheele
Volk doet afhangen van menfchen van' eell ,zltkeren r~J;lg,
welken zig aIleen' bet gebruik en :de. lceunis dicr, woordeu
llltnmatigen :dic. de kennis du Wetlltll VOOl" ,dat Volk n~
~oos maakell'; die deszelfs .vryheid ;,dermmite kuellen, dar
~e voor kragteloos hebben 't~ h'liJuden' alles, W,at Oegts
f1aar de Wetten,',uitgevoerd ,.is; die, \eindely~" elk een,
wil hy zelfs de 'minfre zaak de vereischte weuighe.id'doen
erlangen, vel'1:linden am zytte zaak te verttouwen in. de
hnndell van ~ndier dwingelandeu., ,weliQ;:n. zig opgeworpen hebben tot ,uitOuitende .bezittefS Vlltl ' geheimen., die
lie plaats ~der Wetten bekleeden? paarenboven., zo. de
Raadslleerl?Jk:en in dat allesgeene andere dan' gQede oogmerken' hadden., waarom hebben ?y,zig dan ~ 'lang~ 'en
M hardl1ekkig, 'in de' bresfe gelteld, om hfiJ,:;vutfi:~Hf;ll
van Burgel'wetten in R·ome te .weeren; en weI .zorge te
tlrnagen, dar het Regt altoos: :4tierr,Manpcn vall hunnen
Rang geoerend' zon wOJrden?. Waarom hebhen zy d-an,
na de invoering der vastgcftc1de: Wette~~ , ..met ' #'-0' veel
omzigtighdd ·geheim. gehouden~, de fonll~li.te.iten_ en. de
plegtigheden " met welken zy'die"Wetteo.. Ol1)WQnuCn heb
w

ben'? ; Waaronl'tlol'lden ze .niet;.tbe, dat die fOJ;lOOiteiten
zo openlyk bekend gemaakt werden al:; de Wetten? vVaarom, eindelyk, hebben ze dan hunne toevlugt gCHomen ~
tot ·het uitvinden van l1ieuwe 19c1ileimen, tDett' FtaYius de
voorigen openlyk gemeen gemaakt had?
(*) L. 2. § s et 6. D. de O. 1.
(t) Cicero pro Muren!l. C. JI. Ep. ad .Attic, L. 6.

rtJtore. L

1.

C. 4 I.

Dee-

Ep. I. de O·

f)!

PILATI

Deeze Flal'ius waS de Griffier van Appius Claudius ell"
ceo der eerne Raadslteerlyken. Uit hoofde vati dit
ampt W:lren hem de boeken en fehrincn van zynen Meester
toevertrouwd; en hy kon dus die fiukken ·overfcbiyvcn .,
welken de formaliteiten ·behelsden. Zulks verwekte in hem
eene zugt' oin ze gemeen te maaken, in 't jaar 449 na
Rames bOllWiug; en dus ongevecr handerd veertig jaaren
na dertelVer uitvinding. Het Yolk was daar over zo' we!
voldaa'n, dat! bet Flavius, die toen nog maar een flaar
'was', niet aileen vry maakte., tmar ook tot de waardig..,
diO'heid van het Wykmeesters~bewind vethief (*).
jn die omfumdigheden nn lieten de Raadsneerlyken geen
()ogenblik te leur gaan; ze waren terftond bedagt' op het
vitvinden van niel1we formaliteiten en nieuwe plcgtighe-den. Zy., die., vo{gens onze verfiandige hedendaagfche
Regtsgeleerdcn, indit aUes geene dan goede oogmerk'en
hadden., tragtten met aUe zorgvuldigheid voor te komen.,
dat .deeze nieuwe Yond riiet a:m dat zelfde lot ondcrhevig
mogte zyn: ze, vermomden denuiven, ten di,en einde, onder tekettmerken., welkenzy opzetlyk daartoe uitdagten (t). Doch, na verloop vanomtrent honperd paren,
wjst~n de Volkelingen 't zo VC.f te brengen, dAlt ,de Raadshw lyken hmme roeftemmhJg moesten geeven ~ aan' den
voorllag, om de waardigheid van Opper-Priester, Zl) weI
r:UY,

l

voor li.eden van den e~nen alsvan dt"u anderen Rang, gelyklyk gemeen te maaken. Hierdoor verkreeg :1t.~erius Co'fu1/,canius., een Volkeiing ~ voorts de Opperprlesrerlyke
waardigheid. En deeze openbaarde e~rlang alle de geheil11cn ;'zig verledigende, am openlylr, vaoe alIe de geenen die

hem

hooren wilden, lesfcn in de Rcgten te geeven (§):
'Ook" bra~t Sextus .!Elius Catur, {)mtrent vyftig jaaren laater,
geheef
al aan den dag,' de bovena,tnged{lide tekenmerken, en verder aHe. de overlge fnoode verborgenhedcn van
tlefieltery der Ra(1,dsheerJ."Iken C.).
ZiHts dien tyd werd de k,ennis der. Regten , .gelyk onze

en

Antheur vervolgt., algemeen;. dan men was reeds, dermaate

£ew60n aan de formaliteiten in Regren, datze egter nand
hiel(*) Tit, Li.... L. ~. L .. 46. Cicero ut fupra.
L. 6. C. 9.
(1) 1. 2. i 6. 3)' J 3ll. D. de O. I.
(§) ibid.
ibta. j 7.
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hieldell, en eer toe dan af. namen: ,waar uit, zo als hiY
met voorbeelden doet zien" ondl;,ond" dar d~) RQtncjnfche

Regtsgeleerdheid efne weetenfchoo w~rd, die ge1wel vcrvree\1ld was van aUe geregtigbeklen billykheid; 1>~O:a:~U1de,
uit eene fpeeling met woorLien en formalireiten, die dez.elve tot cene ongerymde en willekc.:urige kunst maakte (+).

CD

~oDfer

Cicerop~o Mure~.

C. 1,1,

n

e~ 19. d~

exemplum. -I... I. de Officiis. C. 14.

Qratore L.

I. C. 55.

RtdenY()~~il'lg /Ja.n myne Landgmooten. Te. Dordrec1Jt,
H. de Haas ~ 1781,. In gr. oCtavo, 81 bJGd~.

by

", M'ijn weezenlijk oogmerk, waerdfie Landge~ooten ,"
. (dus vefldaart de RedeAAar zyn inzigt by. het voor..,
draagen deezer Redenvoeringe ,) " is, uwe ontfl:~Jde ge~, moederen tot bedaaren te brengen, e~ uit allerlei bekpm" merlijke .geda~tel1 te rug te roepen, tot die effenbaare
!l, geestgefietdheJ.d, "die ons bekwa~m zal maaken, om de
!l, tegenwoordige gebeurtenisfen in haar eigen waar liel!t ~e
".' pliatzen, v~n ~lle' haar~ gunfi:ige ell ongullfl:ige zijden te
!l' befcllouwen, en zoo te beoordeelen, dat wij!l op het
" 'cinde van ooze overdenkingcn, met zeer .veel overtuigin" ge zien moog~nlJ' oat wij genoegzaame gro~tlen h~bben,
~~ om bns, onder de rampen des Oorlogs gerust te frel~en,
,~ en van Ol1ze r;echtvaardigeJ wapenen wat goeds, eJ1 mis,;,
" [chien wat groots, te verwagten." ~ l;lier toe fchetst:
fly ons, by den aanvang, de onheilen, die ons Vaderlantl
van tyd tot tyd door de Ellgelfchen berokkend zyn, be·
pa.:'llenoe zig, om niet te breed uit te weiden over bekende
zaaken, tot. het voorgeval1cll, onder de regeering van Ko)ling Karel deri II, van Engelal1d•• Vervolgens brengt by
1J11S onder het oog,. dat de Rede, Wail-rom de Engclr-ch~
Natie en haare Vorften ous dOQrga;ms Zl) veel kwaads be.
nookt hebben ~ 'te' zoeken is, in den hoogmoed .. het Valks..
~haraCl:er, dat qen Engelfchen afgun!t inboezemt tegen den
Nederlander. Hierop verlerligt hy zig, om eenige zwaarig.
hedcn, welken mel1 van Ql1ze zyde maakell kan tegell een
oorIog met Engel,aud, uit den weg te ruimel1. Als· daa~s,
de beden~elykheid over hh weigercp van den becklOgen en
geeischten onderftand; --;- de vrees", dat wy teg.en z9
gcdugten vyand als Groot-Brittanje niet opgewa:sfen" zyn;
en het bezef dat de Staat, nu aile verbihdtenisfen

met
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met Engeland vernietigd· zytl, cen Bondgmoot verlooreJi
heefi, die ons in ongelegenheden aanmerkelyke diellfietl
lan bewyzen. Tusfchen heiden- konn: oak in" de vraag ~
" of het echter niet vetI beter geweest ware', indien OM
"Geme.enebest buiten een op~nbaaren Oor1(>g' met een
" machtigcn Nabuur en Bondgenoot hadt"kunnetl blijven ~~
Zekcrlyk ja, zegt de Redenaar; dan de zwaarigheid is hier,
of wY met mogelykheid, zo als de zaaken tegenwoordig
gefchapen fiaan, " buiten den eenert of anderell Oorfog
" blijven kunnen., langer, dan het der Engelfche kroone
" behaagt?" en zo niet "of ons dan van twee kwaadcn
l ' niet waarlijk het ligtfte te beul't gevallen-zij1" het well:
Glen Redenaar niet moeilykvalt te bewyzen. By de
oplosfing der genoemde zwaarigheden,; voegt de Redenaar
wyders nog eene' overw~eging der gronden van hoop" die
ons nog oV'erfchietel1 op ceD ge1ukkigen VreEle; welken hy
toont dat te vinden zyn, - - in den inwendig welgefielden
ftaa~ der Nederiandon; in de geringheid van Un
gen, reeds ~erz~akten . en ;eergemal1ykt.n vyand; ia
de regtvaardtgheld Ollzer wapenetl; - - In denkrygsmoed
van 'onzen Landa'lltt; in de verbintenisfe met de
Noordfche Mogenheden; .--:..-.- en eindelyk in een 'veelbeloovend Bondgenootfchap 'met het Nieuw Gemeene\lest van
Noord-Amerika. - Voorts benoit de Redenaar zyl1e
A~nfpraak aan zyne Landsgenooten, met hen op te wek..
ken tot een' gedrag; het welk, in de tegenwoordige gefield..
beid van zaaked, de heilzaa~fte gevolgen hebben moet;
zig totverfchillende fianden rigtende, geeft by aan ieder
zodamge lesfen, die tot dezelven ootrekkel'Yk zyn, en welker inagtneeming daadlyk gefchikt is, om den Lande heilzaam te weezen.
Het geheele beloop der Redenvoering ,beantwoordt zeer
weI, aan 't oogmetk; en, fchoon deeze en geene gronden
'Van opbeuring al eens wat in een fierk' Heht .gefield mogteQ
'2yn, men zaF ze egter over 't geheel niet verwerpelyk vinden. / Ne~rlands ' toefiand . is zekerlyk piet a~s 'h9t:lploos te
befcliouwen; maar zodamg ,dat het Ieder In zynen fiaat
100et noopen, om, met een vertrouwend vooruitzigt op de
Goplyke hulp, onze ~egtvaardige zaak te helpen handhaa'ven; altoos gedagtig dat Nederland, in vroegeredagen,
weI blootgefietd is geweest aan treffender oorlogsrnmpl:n t
en zi, nogtans op eene luisterryke wyze berfield heeft.

eem-

Zeemans Handboek; ~oor J. F. MAR.'IINlitT, Predik,a,,:c te
Zutphen" ere. 1e Amflerdam., bl}' Allart,178I • BehaJ"en het Voor'Werk." ~74 bladz. in. QCl;{/,'VO.
manier van Zamenfpraaken., tusfchen eenen Guden,
Bycrvaren
en wyzen Matroos, eJl eenen:-jongen, die een.
braaf en bekwaam Zeeman worden- w~l, on.tvouwt hier deEerwaarde Msrtine~ de ZeemaIl;\l'pligten" met inmenJinge
van zodanige kuadigheden, dieftrflkken om jonge LIedel!
tot de Zee:v-aart aan te moedigen~ ~n ~t~leereD" wat Z"j
op te merken hebben. Zya Eerwaarde behandeic dit Stuk
op eene zo leerzaame en tevens aanvallige wyze , dat men-een
vry goeden grond hebbe" om te verwagten, dat het by lei:..
licden _van cen nuttiten inv~d zal· zya. De eerRe za~
menfpraak: gaac over· ~ onderfaheiMne b~roepen,. en de
verfchiUehde neigingen der menfch'en tot het een of andel:'
beroep" en dus oak tot de Zeevaart, die by veelen te
{)nregt in minagdflg ,is. .Op die Geiprek, dienende $foot..
Iyks am den jong,tn ,Matrooste HOopen tot volftandigheid
in zyne keuze" naar zyne neiging" voIgt eene verdlfrt~
aanmoedi'ging, door een onderhoucl ov€rde nuttighcid def

Zeevaart, wel byzondcl' met betrekking tot ons Vaderland,

welks verval 111ft dat" van de ScliJepvaan onaffche.idely\
verbondcn is•• Hierl. attn verknogt zig e-ene t~menfpril~(
ov~r de lee; III welke {te algemeene waameemmgen" die
de Naruurkuudtge befcbotlwing' der 'Zee «an de band
gceft, op eenc l:-evatbaare wyze beknoptlyk ontvouwd
worden. Na deeze v'Oorafgaande aanmerkingen met betrcltking tot de ZeevaHc, loopt het Qnd-erh{lud hepaalrJ. over
de pli~tcn, die eell Zeem~n te betragten heeft; \velken ~
onder t bybtengen van deeie en g~ene gepaste voorbeet.
den uit 's Lands Gefchiedenisfen." voorgedraa.gen en aange..
drongel1worden. De oude Matroos l~lt den Jot)geling, hoe
hy zig byzonderlyk jegens den Kapitein te. ge.draagell kebbe; waarfchuwt hem tegeus cUeu en. geene ondeugden ~
welken omtrent het Scheepsleeveu bovenal in aanmetkinJF
komen; geeft hem eenige lesfen nopens zyn gedrag ill t
alge1Ueen; fpreekt voorrs- weI inzonderheid. over de pligten. die hy jcgens zyne Medgezellen aan boord in agt
beboort te neemen; het gedrag dut hy in v'"eemde Lan..
<len moet honden; de wyze op welke 'hy zig te gedraagen heeft, als hy, ten einde zyner Reize, weder in het

Va....
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Vadcrland te rtIg gekeerd is; en laatstlyk over den Scheeps..
Goclsdienst. Het laatlle onderwerp gcefe aanleiding tot
net mededeelen ,Van zes Scheepsgebeden, onlangs opge...
Il:eld; die by uitflek weI ingerigt 2yn'; en verdienen dat
ze ten algemecllen gebruike in den Zeedienst gefcbikt
worden. By die komt wyders nog Cell Brief van den OLlden Matl'oos, die, onvcrwagt 1n Zee moetende fteeken,
geen ~legenheid heeft om denJongelin~ nader te onderhou-den. vit doet hem zy~e gegeeven ondelTlgtingen; in een kart
befiek, byeen trekken, tuet a~llbeveelinge va,n'er zyn geclrag heftendig naar tc 'regcIen; Iaatende hem tevens met
deezen Brief nog eenige- ScheepsIiederentoekomen; wclkch door OTIze Vaderlandfche Dichters, de fleeren PATER,
VAN ALPHEN,. ASSCH£NBERG, RoULLAUO, en anderen, tendien einde, in cen zeer goeden fm;1ak gedicht zyn. in
de _behandcling' en uitvQering van 'c een en '[ ander is
het charaCler en de a1gemeene vatbaarheid der Zeevaarcllden, zOlld er egter in 't lange te vallen, zo wei waargenomen, dat hee den ecnigzins gefchikten Vaarendsgezel
tot eene herhaalde Ieezing uirlokke, en verder aaFlfpoore~
om 'er alleszins een goed gebruik van te maaken.

De I..t. Admiraal M. A. DE RUITER, geJchetst in eem Re.
devoering, uitgefprokep in he( Genoo'lchaP, Concotdia et
Libertate. Te Amfterdam OJ by P. SchOuten, 1731. Behalyen het Voonverlc, 107 bladz. in gr. oCtavo.
et herdenken der bedryvell van's Lands roemwaardige
H
HeIden, dat door aile tyclen zyne mmigheid heeft,
komt ongetwyfeld by uidlek te fiade, in zulke omflall-

diO'heden~ als waar in ons Vaderland zi~t tegenw'oordig
betyindc; weshalye dee~e Redcmyoering weI gezegd mage
worden rechttydlg het liche te zlen. Ze fche~st ons,
op eene aaml1oe~igende Wyze , een onzer beroemdfle Helden, wiens nagedagtenis Nederland ten hoogfie dierbaar is ;
en brellgt den Inge~e[~ncn tevens denk~ee]den vaor den
geest, welken thans me~ fterk ge~oeg mge~rukt 'kunnen
worden; ~ welk de Ieezmg varr dIt Gcfchnft allen aanpryst.
.
De Redenaar vangt aan, met eene ma?T al te waarngtigt
befchryving van Nederlands verval en toefrand ~ ,zonder, eg..
fer den fiaat det IBgezetenen ais hooplooil aan te merkeu;

w,nu'
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wltar uk hy dan aanleiding neemt een ieder tel' berragtinge
-van zynen' p1igt te, noopen ~ waar ,toe de befcbollwing van
uitne~mende Voorbeelden zekerly.k het haare kan toebrengen; en onder welken dat v,aD den voortreflyken MiGhiel
Adrfaans'l. de RUiter, huiten tegenfprJak, geen det winfren
is. '5 Mans geheele' leev.ensloop t bier in deszelfs, hOQfdtrekken beknoptlyk voorgedraagen" verdert de opmerkillg
der Nade;' maar bovenal: zyne 'bedryven 'aIs Eevelhebber
van '8 Lands. Vl9Qt ~ tot Neerlands heil; 't welle ook den
Redcnaar rlaarqp ,Dyzonder deet,fiiIJe ftaan; en den Held in
deezervoege naat'waarheid olllf{;hryven.
'" DE. R? I":lE ~',,~ door ck>rfait~lr' tot een K rygsm ~n, gefchaapen" ,enVfiji, ~lchaamsg~~4:~ tot fwa:lr cn arbeld g~
fehikt, was fter~·, ,Yiug en 'Wakker.• ~ ~yne vermogens )1Itaten ongemeen: Jiy waslcherp,"t!fJ-rLgtzgt ~ilad ter taal ~z;er
~pmMkzaiim ~ ,ga~U'W, van beVl'ltlit;.g eri'D'y~onder geluk,f.l~ Van
:geheugen., "Zu~kel ,~nfiige bedeeli.Qg, <Jet nan~l1I' 111~:;~ein
ander fnood'mlsbruiken.i DE R:U:Jr'llJt a fcheen claar m'c{:d~
j)iet "verryM" .dan om, in allerler., b~trekkingen, z:ya v.ar.l€lr·
land aileen" .de 'vooroeelen d'attA'aJI te' rloen' genieten. A~
:2eefrel'd eh P1QQt~'f)(J8dWlls ~Y en.ta~n?" .drtp'81 , o1l.'l'ertfo.fiKd'"
IJear;4rd van geest' m ~t rmddm ler, ~t11'en, en dD!>r~nl!Mt
zo ~el in Kryg~~~mk als in jt.e-ePhq.~Jf:tp. lIY ~as Vtio~ ..
tig en jtandv.astl!t, ~,orgvuliJ.ig." ..'1vmf! J vaardzg 'en' o~
moeid. B~ deeze,~~.Qote vo~Cfcty~l1eiQ va,n #h,~b~h~fdi,
bIeef by met te mm altoos de 6este, de wdmeenenfle hurger,
die nIles verrigtte enkel nit groofmGedige Vaderlandrli-elat.
By was gehoorzaam aan zyn(, ,Meos~ers, trou'lfI.hartiI!, ~'oor
'lyne ~'rz'enden, gunJlig aan wrdiel1fl~n, edelmoedig in :aIle
zyne verrichtingen;' e.n, wat de tQcfl:and Qnzer zaaIl:en,niet
weinig vorderde, Hy was de belcil'z'gdoos!leid zelY~. pan
nag uitl1eekender cindelyk waren rn ,Hem; 4ee~e g;to6toc.he
Hetden~ en Burgerdeugden, Olu' haare zagtaartlge gcZl!l1mnen" om zyne menschlievendheid., V1'edel~,jh6idJ,,, ned,i1ighei~, lltuschheid" lankmoedighdd", gt!"'lltigdkeiil en. ingcloge11heid , alle 'nIstende op, en vootlVwclende UJt, ZYlle V{l0fbeeldiKt, zyne o'r(gtmeene, G~5Vr-Ugt".
.
Verdenkt men dit gefch~tfte .ch.F~te1' als F~, fterk; ,lpcn
leeze verder de J~edenvoermg- ~cl\l"e~; en men zal". cl:i~ de
Redenaar de vootnaamfie gevallt.'fl> van 's.l\~Slns ~eeXen',: zo
vem: zyn kart befh.:k imtks. toelaar ,. doorllJopt, ',deTt 'beroemden ~,B:' au l :r E R .aIle de hi~:, Aovengemetde 'Dcngdcn
lien oefenen.
I
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Dl Schilderkunst in tIrie Zangen. Uitge!pT(JDken ,t~r gelegenheid Vllfl
het uitaeelen der Prijzen'in de Academic der TekEllkunfle ~e Atn·
jMdam I door G. BItENOER ~ nRA~DJS, HonQ;air Lid van detel.
"e .Academic I en;. TI Amflelclmn, by A. J. yan Toll. n80.
llehalytn h1.t Voorwerk. 99 btaaz. in gr. o[lavo,

dee2e drie Z:tngen fieIt
de Heer Rrend;tr c), Brllndis de
I n'SchilderkUnst,
op tene mmgenaame wyze, v~or ougen,' De
ODS

Schilder optvangt 'er leerzallme lesfen, el.1 ,de Liefhebber ziet met
vermaak In een kort, beftek bY{fengebragt; bet geen ter a;mwy.
zinge van de gronden dier Kuufte, en derjl;cbier' lorW:1;1rdigheid
kap ftrekken; terwyt de Dichtkundige Leezer teffens met genoegen bet oog vestigt op de fchilderagtige diCbtbtndige u'itvoering.
Het ond.erW'erp drieledig, verdeel~ zynde. gaat de eerfte Z~ng
over den oor[prong en de afte1l.ening: de tweede over het' za.menftellen der koleuren > en de [aatfte over de keuze cler ont..
werpen, de hart~togten en: d«m lof der Scbildetkoost. Tot een
ftaal der uit\1oeringe diene'· in deezen zyne aanpryzjng van Nederlalldfcb" Schilders. Ills voorbeelden acr, navo)ginge waardig.
Hy wi! dat men de Scbilderftukken der b(irqem4~e Schilders zal
beftudeerCD. waartoe 1-y, die. naar lulie, of .Frankryk trekken.
by uitftek guni\ige gelegenhedcn hebben. daij dit'is de eenige
weg nie~; men kan. ze oo~.hier t~ Lande gadellaan; 0115 Vaderland levert ,eeoc genoegza3J;l1e memgte van f,hoone ftukken, dOOr
},1eew::rs llitgevoerd, op eeDe wyze I dar 'cr Oils' 'Gewe~t ten
hoogae op moge roemen. Dit doet onzen fchildeienden Dichter
~g~en.

Doch weet, indien gij 't fchoon_ van echte 'kleurrm mind,
Dat gij geen fraaijer w8rk; dan binnen !,!,eerlal')~ vind.
Het Hollandsch kunstpenfe.el wijkt geen uit/llmnsch vermoogm,
Zoo lang dot "p zijn roem )'an Licht en :Bruin ~aK boogen.
De At~udheid heeft de kunl~ in dit beroemd gewest ,
Op Holbeen, Lucas, en haar Breugels vast gev,est.
Haa" ''WaH ere van E;ik heelt vaste kleur ge'J.'onden,
En 't J4:P der vml'en met Lijnolie F~am verbonden.
Dus wijkt ons Vaderlana; wen 't zyll vermiften noemd,
Nocn Roome, nock 1>aliiJ~ als 't op zijn hunstnaars raemd;
Daai 't aan ~taalje zelf de Wet heelt 'VoorgeJchreeven,
Om duurzaam~eid en gloed aan elke kleur te gee'l'en.
Dat de a/Kunst 'JIelf hier Jpreek" maar fnoode onkunde zwijg"
.Ali Rubens e~ Van Dijk hun fQqm fen tQppunt fiijgg'.

Do.'
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Wouwerman, Teniers, Metzu en van oe Velden,
Bergchem en Ostade en Potter, hier vermelden
Wat lnf de Vreemdling ~eif aan huntJc wcrken geeft.
J!)at

M~

By deeze gelegenheid wyst de Dichter den oefellgrugen Schilder verfcheiden treffenrle Stukken van Nederla,lIdfchc Meesters
:lan; doch die allen hier op te Iloemen, zou dit Artykel te uitvocrig maaken i waarom wy in deezell Oegts zullen byblenge:n,'t geen
de Heer Bru/der Ii Brandis wegens van Bergchem.r vreedzaamc
Landgezigten. en Buchtenburgs woedende Oorlogst:Jfereelen meldt.
Van Bergehem troond den Mensch uit 't 'Weemlend· StadsgeWbe!:
Maald flWe Fe/den af, en wekt een zagt ge.,,(}e~
In 't hart. dat zich met vrctogd aan zulk een Land wil binden,
Daar't oIJg de waare rust en vrijheid meerld te 'Yindm.
Ge~l'is flamt 2ijn PenJeel van eene Peldgodin!
Cijbele zelf bUes hem neur hartsgeheimen in.
Dus heeft hij 1liet vergeefs den Heuveltop verkoozffl,
Daar hy 't nattlUrtyk jchoon, at werkend, bl~ef verpoozen.
Zijn meesterlijk penjeet jpreid dlJar at 't lieffUjkst uit.
't Verjchiet, JtJt in den glans van rooae 1-Volkjes }luit,
Doer; ons den Avondflond en Jombre rust aanfchouw,en;
W1]l 't wollig Vee, geleid door weelige Landsdauwen,
Met ;;ijnen Harder blij en dartJend jtalwfJoJ-ds kurt;
Daar de eigenaarte rust van d'ilerflen tijd regeert.
Gij, die voor wreeder floffe uw Heldenborst 'Voelt bTaaTwJ,
Tracht op net Jchittrend Jpoor eens Huchtenburgs te raaken.
Dees kunstnaar, die 't geweld de, Oorlogs heift ge2ien,
Zal u een ecM Ta/feef van eenen Veldflag bien.
Hij taond op elken trek den tint de,. Oorlogs'Woedm,
Etl doet een Heldennart in ieder beeld -vermoedetl.
't Zij hij den zwaaren Strijd uij 't bloedig Malplaquet,
Der FransJchen nederlaag in 't heJderst t$aglicht zet;
Of't flerk Bclgrado voor des Keisers. heir doet bukken:
De daaden van Eugeen, in 't Tiental Mee.rterflukken ,
Volmaakt naar 't leven voIgt: wen 't loflijk kunstpeffeel
De:. flag 'Van !:(och,fted maald; daar 'to 80~ op 't [chootJ Tafreel
De heide Legers zelfs ve.r'll'oed zi.et zeamenrukken•.
Hier breekt de Ruiteri;', om olles te onderdrukken,
Doo'r 't jtrijdwd Voett'olk l/een, en regt em bloedbad aan,
Wiens woede en ijslijkheen geen Lefler k(ln webftaan,
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Het fl(J.gv~lrl rooJ:t VGn 't r..rzoU, en blD8d ~n vtrJc1w wrmdtn~
Daar n'iets dan Zwaard en VUiU" en WcerftlliTUl wm' gewmden t
De grond ligt ais be.l>lI>ai(met /ljken, onder een;
Het donderend Canon verda oft het klaaggeween
Dec, .hid! fWJb~i{Jtde Lien. ttie met dendaod nog 'I1l4rtleu,
En in een jtroom van .bioed., met ·knuple Paarden., !partien.
On-machliji. Treurtone-el! dat lmS op 't klaarst verbreid
Hoe 's ~fe'flJchen rust, vteltijds, in Menfchenoffer kid.
GintJcb ~al een trrit/che Staa t omringt 'l'an fterke m1.mren.,
Den aantogt vCln een Beer, tot naar verder!, verduuren.
pe aUfJ,f zijnhenden. reeds meko~etl in 't gezicht!
En 't vreeslijk moordgifchut o,p Schans bi} Schans gefticht!
Bier 'a&ld 8cn graQvmd Rot in eenen. Loopgraa! neder ;
Gints Jprmgt tlen Tegenmijn. Waar WQsooitSchDuwjpeJ wreedet ~
Daar 't Bohrerk hemelhoog met zijn bmoondren 1!Jiegt,
En 't 'Woedend Menschdom ze.lf in %ljnen drift beariee;t.
Ret gantfche Aa-nirijk fchud: de Hemel f(hijnt te glimmen;
De V~Jdheer "oet zij It Volk den fiij len wal beklimmen;
Terwijl een andtr deel op Kerk en Toorens mlkt,
En 't Burg~rbeir verblulst in 't gloeiend puin verflikt.
Men flaapeld r_p op ta.mp: de diep g~gra.lWlle gmgten
Zijn opgep1'opt van Lien, gc'Wonddeti en gejlagtten ~
's Beflormers Kniid en Lood, Jltt brandende Cancm,
En WDedend teg~nvuu,. ""lJ.rdoo'l<en 't Ucht der Zon;
j:n ~
lI&l&.UwernlGd ,dC'1i Veldhrer ondrrfcheiaen.,
Die zieh, Joor't bJinkend flfM/.l, den doorMent moat bere'iden,
GdukkJg Nederland! aa.t zulke kunstnaar.r voedt,
Dat zelfs de vreemdeling hen eer-/l, en Behten "toM:.
Gelnkkig , dat natuur, in rhunne kunsttafreeIen
7 s Bej'dwuwers ~Ilg en kart ve.rrukken hn en flreelell,
Maar 9N:, ddt dit gewest, {Jp ff'J,vortl noch brand be-Just.
De dierbre; Vrii~ yerkiest J en we~Mart zoekt in rust,

'er

'froe'l'e'l'au Poitifche Me~elfl4fen, doO!"'~ Dichtlievend KunstgllIMtJc~ap, OMer 4e SpH~~ 1 Kunsdiefde· fpaart geen Vlyt. In
Prys~acws. Zevende Ded. Te Le-ytlen. b~ C v. Roo,eveen.
JUllior, 1780. in grQot ofhYfI, ~ai bJarlz.

I-let~1;\31Genootfchap.
KumtHefda fpOMt (a!ll JTl'jt, houdt de een·
I,'erkree?:en agting befteudlg fraande, wa.ar van dit Dee!

.

PI) meuw ten

b,,[uj~~ ~lill llI~kken.

Tot eene prof:ve dienc. d\:l
vol"

l101gende wederlegging van den Men fcben baater , ter ontvouwin~,
van 't heil der Gezellighe!ct.
Laat af, Atcest! het mensthdom,te·:vcr.achten,
't Heeft zijn gebr.ck. Gij zeif ~~# ui~t misdeel.tl.
Ach! 't js ten ?rQan, 'W4I-f aei ge ~'W aiMse jlrtell~
ZM ge op dee;e a4,.4 'JIolmll#ktheid wilt ver'Wilchten•
.}-

Ligttinnigheid is 't kenmerk van de wureld,
Vw aart is 't ook llCl"an4erJijk te zijn.
Hoe menigwerf 4Jer-!MJrt gil u in ~e'/J..!c~ijn f
.Ai !wdt gc een gee$t met weeten/chap beilaerld!

+

Dc rede loopt in 'to';l'oest garest der driften,
En onze ,r;eest., nan dat geweld f:'P~OO1>.
Hoeft krazt noch 'Il//JcJ, om haar b.J<Jxiegtyk fcllOOn
Vall 't waar getuk naallwkeurig af t;eJcili/ten.

~\~
4Maar' k hoar u reeds: " Ik zal dat juk 'Ycrbreeken,
" 'k Zeg 't ai vaanvel, 'k begee! mij nattr hut land"
" Daar lJUist gem zorg, die vreugd en hlJop verbant"
" Dc;al; zal g:eel1: drift mijn eerJijk bZoed 'ontfleeken.

+
" Gun, VQfst Z~$ do.ar mijn 'JJrijheitl ondennJjnen,
" Geen hofgembt ~jn .ftuimring hinder lioen,
" Gem (lnverJland mij1J gem met d4mpen 'Vo~n,
" GWl Fil/is mij Q11D }W/ir verraad al'len kwijnBn.

+
" Gem drmkvenui1n, "oor heu!che Eunstbetouning ,
" TTer'll1oeit m~'n aeugd, mijn ZUtht tot weldom, arJaf.
,~ Men ;ict op 't land geen on!fhlSkl in gevrtar.
" De wijsgecr kent '~r, buiten zich, geen Kon£ng.

4Mijn ."fiend! ZfJu'dt gij 't gewoel op 't Itmd nntwijk.en P
Js dan 't geluk apeen een vrugt 'VQn 't veld ~
BCl{eertc, die den memch geflaeg verzrlt,
Z-(d ojJ 't ge1iigt'llan rQo:;;cn niet be"wijkm,

S3

to.!TI$eH~ M!NCl!UTon.!l\*.

+

lJe jiormwint built ~b(J wet tum }title 'Woudm,
Als door een flad, di~ 'Van bewo'onen krielt;
En 40U rle drift, die ons zoo vaak bezielt,
lIaar invJoed fleetls in til: een:saambeid 'Weerh~udm?

-+
't GellrJegen is a/din op aar4 fie vinden.
De maaifchappij kweekt ook 'Vermaaken (Jan:
Hoe kostbaar worde dt!- pri}s van On! h~aa.", ~
Daar ~e on! verrijkt met teaerl'artc vrillden!

+
GezelUgheid voult nutt8 weeten{clzappen ,
Zij Jchept gemak, z.i'j gunt ons (lvervlQed ~
Haar baJfem lueJt den wrangflen jammerfpoe4.
ott Meedoogen 'Voigt ltaar"minnelijke jlappm.

+

God !:eift den tnk tot jiadig JtZliZenleeven
Om wijze redn zijn fchepJel fngeplant.
Hij Jchiep 't neelal in 't lieffelijkst verbantl.
La.at ans zijn wil, zijn goedfield 'fIiet wecrflree·-"1t.

of,

+

Alcest! laat af den mensch te mijden.
1TerUgt zijn ramp, bemin hem in zijn drule.
Dan wm-dt -uw hei! ook eerlang t~n geluk.
Dan zult ge u wis om uwm fland verbtyden.

Laat

:Bv de Dicbtfiukkell V:lO 'c l{ullstgern()otrchap 2}'n flog gevoegd
eenige MengeWichten van de Aankweekelingeh; waar onder 'er
erlyken gevooden worden t die vry wat goeds beJooven. En daar
by kOlDt eindelyk een zcer weI uitg~voerd Prysvaars van den Hec1'
Adolf Hendrik HagedqIJrn. hebelzende een Tifereel van'c besre Htawelyk. Zie bier; hue zyn Ed. bet gedrllg deezer Egt~eQooten afmaal'Hij had een vast el~ vroom gC1IZoed,
Nooit opgerutd door gistend biDed"
Was liefdenrijk in .3yn verkeerm,
Gelaten in. des Heeren wit,
Gehoorzaam aan zijn God en 1Vettige OverlzerJre!'!,
Bedaard en vrteazaam in gc.fchi!.

IIi}
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+-

llij b011.4 den Yluggowiekten tiJd
Aan zijn helang, door nocste ."Ujt ~
Cal aclit op '. aardklot)ts 1!1isfeLingen,
En was den arbeid tot een baak,
Gerege1de vrde heers,htf in al zijn vefeningen,
En oogeriblikke'1l ')Jan 'J!ermaak.

t
Rij ')liM de flewn 'Van a-ijn gez.in,
De' vraagbaak van 2:yn hals'l'riemUn\
Haar oOlenlusten, hart'JIcrlangen,
Haar hulp en trQost in. wrangen druk,
Em fchermheer in ge;vaar; waaraan helW ziel b)~ef hangm,
De flichter 'Van haar h",isgeluk.

+

De jlrfmlen 'Vim zijn hel Ke~icJn
VerJpreidde em alverkwikkenJ·Jiche,
Die zijn vrl'mdinne katz bekooren" (41),
Hi} ftal" heur hart door heusch onth441,
.En '}jIist haar Yluggm geest en gret;K·Juwrrend DDrln
Te boeien can zijn wijze eaal.

+

Zij was haar feu'W tot rotf5 en g'anr;
Een parel aan 's mans glotij.~rans,
Zijn .ander 1k en siel'l'crtrcuwe'n,
De bloem en 'J.'reug~ yan b~ geJIfJeht,
Een keurfleen in den ring der /wave ChriJlt.n)lf'u'W".~
lJie blank /{8Jijk een flar hij Mcbf.

+
Zij, 'Wars ll1an ijdel tljiWertieT,
Was vrrJed in 't wikkentl h'UislJejli,r,
C:;ing yaGr in lQffelijke zeden,
Gaf wieken !Jan den traAg8n gem,
(*) H~t fchynt OI1S toe. dat
~brllikt is, welke vool'gelmmen

•

flier eene wat verregaande Poedfche \'ryheid
zou behben kunnen wordetl, met tt fcbr)'v'1l1

Het flTaalen wm zijll hel {it%icht
Verfpreidde I&n alyerkwiU'nd liell,.
1)lIi ~ijn 1runiinll1 lr.iln .ek~p"rI.

.POE TISCHE M£N~HSTOttlJ!lV.

Ell leidde haar gezin naar 't rJgtfiwer 'Van de m:e!l,
lrerd hoog geacht- en min ge'Vfeesd:

of
Zij 'Was een Jpoorflag 1-'oor 2ijn d~1fgd,
Een troosteres in ongencugt,
Em lieye zorg in 1t 1JIanklelid lerm,
Em kind der Opperrnajefleit,
Nooit tuk op heerJchappij en morrend tegef!-flreev~ll,
Bekoorlijk door zachtzinnightJia.

+
Zij ,vas eenpaaNg ~an gemoed,
Bezargil in yettm ol'ervloed (*),
Bedagtzaam in uedrij/ e11 fpreekcn,
Bevallig in liefkozerij;
HarZr minnelyk gezic1it "bedWong de- tflmenbcekm,
IJ~ zijn tff'oe}getftigs& hartgetij.
(") ZOll fl!imoJ (I"~r'PJoeJ

bier niet dettiger luiden tiM yettm Ow:rv!ol!d P.
i \ [

Bo~k. 'Wooruit mm, op ae besu en gemaJtkelykfle wyze. dft
'Vl'fjcheillene Joortm 'Van Lettererr-, betlevens net jPtlleIJ en lee zen •
ian leeren: ;1.~dt ~flr .lMNig/l z(uJekundige- ,fraa/rcn en
Ant'Woorden. gifchjKl.. 'fllIlJ'" de 'VQthaarieid 'Van Kinderen. Te Amjteldam by J. v. Laar M:lbuet I 1781. In gr. .,&avo '2~ bladz.

.4. B

Met Mt ncvensggande Hengt ovet het gebroUi van dit Kindcrboekje l :'il!nOOl!' OU~crs, eli zulken die de tedere Jeu.gdopvoeden. zig met vru~,V!att de. daar[n voorgefrelde. maIl.ier van on~
derwyzing bed[enen: alzo dezelvlJ. zeer wet gefchikt is. om de
Kinderen. met weinig moe[te, de verfcbilleode (oorten van letters
te leeren kennen, en vootfHo~ bet. fp¢lIeu' en' t~zert"QP te leiden.
Ook zyn de' Vraagea' eD., AntwOr.>!den , ter onderwyziQ.&e van Kinderen. van dien 33rt. dat ~@rz~]yer inhood huD, met nut. ~ngeprent
kan worden; ze gaan. O.'lcr onderwe~pen, en zyn op~lTdd in be.
"Jl!H?rdingen. die alleszin$' verfliianb1l3r zyn. etl ni'et d:m goede in.
c1tUkzeIs te wege kunllen brengen.
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LETTER-OEFENINGEN.
De Vriend der jonge Heeren in XVI Redenvoeringen J doer
den Eerwaardigen" Heere J.~MES FOltDYCE, DoCtor in de
Godgeleerdheid. Uit !Jet Engelsch vertaald. II nrelen.
Te Amft. by Yntema en Tieboel, 1]80.
8'Vo.

In

(Berigt van het fIde Decl. 336 il.)
hebben, omtrent het opgemelde Wei-kje, rtog cell
Wyoude
fchuld af te doen (*), en zullen ons hier rp.ede

kwytfchelding bezorgen. Ollnodig is het, van den aart en
aarueg dtezer Redenvoeringen te fpreekeiJ, wy hebben ~er tet
.aanget~ogene plaats genoeg van ~ez~gd. AU~~n moeten wry de
Qpfchnften van dl! Stukken, In dlt DeeltJe vervat, . opgec"
ven. De drie eerfie Rtdenroeringen ~ van dit Deel, gaan over
de Vtiendfchap; de vierde over de Manmo-edigheid t,egen
Yerwyfdheid "ver/felleld; de vyfde over de Manfl1,(Jcdigheid
legm, bloohartighcfd ovcrgefttld; de zesde over bet Schoon
lier Nederigheia; de zevunde over de Tydsgefleltenis, aa~
~emerk.t atr un drangreden tot vroegtydigc GodsV'Ntgt. Om
iets bepaalders, dan wy voorheen opgaven, uit te kippen ~
zou dit Deeltje ons gelegenheid fchenken., en waarlyk het
doet zulks in eenen overvloed, welke ons:> omtrent de keuze ,
verlegen maakt.
VI/y bepaalen ons. De Derti6nde Redmvotring., waar
in onze Vriend der jonge Heeren handelt over de Man..
lJfloedigheid te,en de Ver'W.yfdheid overgefield, zal ons eeni..
ge Stukken opleveren, gerchikt om de gefleldheid del' Engelfclze Jeugd te leeren kenllCn., .en te zien welke gebreken
Quder dezelve heerfchen. Mogten ze der Nedertandfc"e ten
-affchrikkenden fchouwfpiegel dienen.
" Dat dit Land (Engeland naamlyk),U dUll laat lith de
Eerwaardige FORDYCE hooren,., . .,., zich in cen hachlyk gevaar bevindt, door de verkwisting, de boosheid. de 'on..
'RAn.

(*) Zie Alg. Pad. Letttr(}~f. nd~

nI.DEEL.ALG.LETT.NO.7.
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aandoeldyke weelde haarer In~oonderen, is eene waarlote:id f
dat elk bedagtzaam Mensch, op het eerne' hooren, taefiemt.
Bebben wy de fiiptheid ~ .de ,ilrengheid en den edelaartigell
geest onzer Voorollderen 1TI t algemeen, daar wy foemen
op onze meel'dcrc vorderingen, niet verwisfeld voor cenc
z.elfzoekcnde en ondeugende Verwyfdheid? Hebben de
dwaasheden en ongeregeldheden, die, in vroegeren dage,
ziCh aUeen bepaaldcn tot lieden van de hoogl1:e rangen, ein.
de1yk de mlddelbaareJangen des Yolks ,niet aangezet tcit
eene bykans angelooflyke maate, van buitenfpoorigheid ~n
ydeltuitinge? Heeft die zelfde dwaasheid zich van hun ,niet
l.litgefirckt tot het gemecnf1:e V olk, altoos zeer genegen, om
die boven hun zyn te volgen, zo velTe hunne omf1:andigheden willen gehcngen, en, wanneer zy tot dezelfde voldoenipgen. niet kl;mne.n geraa~en, tot de vervaarlykfte uiterfien
Vah 11l1smaedlgheld en mlsdryf overilaan? Geeft zulk een
al~emeen en verregaand verderf geen alzins duister vooruitzigr, lijet betrekking tot de Godsdienftige, Zedelyke -en
Stmttkundige bclangen der Maatfchappye 1 Zyn deeze by
~lk Volk niet op 't nauwst aan een verhonqen? En heeft
-men niet 'algemeen ontdekt., dat zy te gader voorwaards iingen ert bloeiden, of te rugge liepcn en verdorven '?
" Te ontkennen, dat de Ecuw, welke wy beleeven, tot
~df geregtigd is, wegens ,haal'e vordering in Weetenfcllappen, en. KL1nfi~n, en Proefund~rvin~elyke N.atuurkennis.,
in oordeelkundlge Godgeleerdheld, m allerlel Hoffcll van
Smaak en Fraaije Letteren, in de befchaafdheden der Za.menleevinge, en, 't geell alles overtreft, in de veelvuldige
gadelooze Licfdaadige Stigtingen, zou onbillyk en onge.
ryl1l'd weezen. Wy zouden" met vermaak OJ klll1llCl1 nit.
weiden over de mil de giften, dagc1yks, in dit KOllmgryk,
"ttl byzon"der in deszelfs Hoofdfiad, gelchonken tot het!
"voorkomen of daadlyk wegneemen der elendcn, onder welk
t'ene gedaante zy oak mogen voorkomen. Wy zouden zelfs.,
meteene voldoende verrnkklng,. k1l11l1cn wyzen op eell'gro0t
aantal van beiderlei Sexen en verfchillende Rangen, als op
7-0 veele gaede Engc1en, hebbelyk "bezig , omtroost te verfchaffen in de verblyfplaatzen' des druks, en op het b~val
lip:st berorgd~ 'boe zy, ten kragrdaacHgn:e, de jammeren des
Menschdoms 7.l1Hen verligtoo ,en de Ondeugcl.en onder "t
zclve te verminderen. "Het verheugt ons, desgelyks, te
weeten, dat, by lieden van allcrIei Staat, veele deugden en
goede hoedani~hede~ van een~n ~nderen a~rt be(1:~an, fchoon
het oo~ 'des mgemeetlS ,tie U11tW"erkzels met "omniddelyk he.

merkt,
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tnerkt ,_ daar zy door verfcheide oorzaaken bedekt zyn, of
over 't hoofd gezien worden.
" Men kan. nogthans, niet ontkennen, dat het zigt.
baarst kenmerk der [egenwaordiie Ee.uwc, in 't algem.cen
befchouwd, beilaat in een overheerfchende zugt tot Ver~
toan, Verkwisting en Nagtvermaaken. - - Wromeet
de Rytdom vernuft, kundigheid of vIyt te werk fteh, om
onlchuldige vermaaken te verfchaffen en te vernlcerderen"
kunnen geenen dan l1auwgezettcn en na:l.rgcestigen dit euvel
duiden,; de handel en handwerken worden bevor.derd; de
"verll:ands.,.bekwaamheden beoefend en verbeterd; de geJ1fugten der Zamenleevingc vC'rmenif!;vuldigd en -verfraaid; de
DCltgden en BevalIighedcn gepaal"d, en de Godsdienst blyti:
fiand ,houdcll. Maar., wanneer bevlytigin~, fmaak etl be..
gaafdheden, door de zodanigen also dezelve k:unncn koopen,
lllisbruikt worden, om, zander regel of paal, 11ieuwe Modes van vennaak te verzinnen, v~rderflyk door derzelvet
kostbaarheid, itrekkellde om de driften te ontvonken OJ ver~
wyfdheid, ydelheid., zinnclyl~n lust en overdaad te wege te
brengen; om het hart af te trekken van het gezelfcbap del'
V'erl1:andigen en braaven, van de pIigten en geneugi:.en des
llUislyken leevens; en het ongefchikt te maa.ken voor de
gevodens en bedryven· van Godsvrugt; om .een afkcer te
verwekken van deugdzaame Egtverbintenisfen , in A:e zoda.lli~
gen die nog ongehuwd zyn, en de genegenheid in de Gebuwden uit tedooven, en dus alle grondilagen van byzon"
der en gcvolglyk van algemeen geluk te ondermynen, _
Wanneer dit het gevnl is, kunt gy u dan een zorgwel~ken ..
del' verfchynzel , ofcen heilloozer vetl~ecrdheid , verbeelden ?'~
Nan dcezc algcmeellc Schildery, laat FOHDYC'E e~n Tafe..
reel volgen v:m Groot-Brittanjes gefteltcnisle, ten deezen
opzigte, in onderfcheide Tydperken, en geeft, ,dit dnen..
de, rene van de thans hecrfchende Zedeverbnste:cing. W,
kuuncn hem in die uitgefirektheid niet volgen; ,maar moeten met hem dit kwaad in den ootfprOllg opdclven, of, ge..
lyk hy zich uitdrukt, " van de Kmderkamer af ophaaien.·'
" Dam'," dus luid des Predikers Ta~l, ,., in de daad wordt het
CharaCler der Jongens doorgaans verkeerd en bedon'erl•.........Hoe? Door een beklaaglyk toegeeven aa.n die begeet..
ten, driftcn, verbee1dingen cn grilligheden, die V'Toegtyd.;
moeten bedwongen en geregeld worden; en die, om c.Ult
men ze, in tcgcndeeJ., in derzelver wilde weelderigheld laat
opgl'oeiel1, welhaast cene fterkte krygen, die naderhand
zeldcn , zander ved bellwanrlykheids., I~an gekl.1akt worden.

T ~

Men
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Men vleit, kleedt en pronkt deeze kleine Schepzeltjes op;
men lokt ~e inet geld; zy hooren fieeds [preeken van [chool1c aangezlgten, kostlyke kleederen, lekker eeten, ~rOQte
l'ykdommcn, hoogen ran~, en andere fiigtlyke cmderwerpen, - door wie"? ......... door die zelfde Pertoonen, welke
men hun leert aan tezien als voorbeelden van Wysheid. Wat
is de uitOag '? Hunne Lichaamen worden verzwakt, hunne
Zielen verlaagd, zy zyn gefcbikt om. al hun leeven Kinderen te blyven, buit6n ttaat om vermoeienis, hanger en wedcrfpoed, zonder de ol1manlykfte klllgten te verdraagen; gekhikt, om, door het minfte toeva} over llaag geworpen 11
en door de minf\:e tegenfpraak geheel van fireek gebragt te
worden; om doldriftig, trots, grilziek, hpofdili, weeldrig,
omkoopba.ar en zelfzockend te zyn, Oaaven van hunne ei-:
gene driften en dwinglanden voor allen, die zich rondsom
hun bevillden: dU$ worden zy, dat ik my dus nitdrukke,
in de eerHe bcginzelen huns befraans, onbekwaam tot alles,
wat kloekheid in uitvoeren, itandvastig1;:leid in lyden, wysbegeerte in 't 1eeven, beminnclykheid in zeden, mag heeten. Bier op loopt, des ben ik ten vollen verzekel'd, her
gedrag, 't welk wy afkeuren, uit: en ill:. k:m niet nalaaten
te denken, dat wy dikwyls, in de Kinderkamer, de Vmgtbtginzcls zien van de misvormdc. 'weezens, die Bollen,
Kwanten, en Ligtmisfen gel1aamd worden: zo beeft m~l1
-ze althans voorheCll gebeeten; dacb het is een onzer laatfie vcrfyningen hun een Italiaanfchen naam te gceven. Gy moogt glimplachen, indien het u beltaagt., Ik fpreek in
'goedeu ernst, wauneer ik zeg, dat de zwakke zell11wen ,
de belacblyke optooizels, de gemaakte praat, de ydele wa:m;
'<ie hooffche l!:Iimplach, ,de fmaaklooze Iafheid en het ongevoelig hart van een Beer, thans gcnaamd cen .••• ; docb
ik wiI het niet noemen, - - over 't algerneen, in de eerfie plaats, moet toeg~fchreeven worden aan de btginzelen,
reeds in de Kinderkamer ingeboezcmd, welke vorderingen
zy vervolgens claar oak in mogen maaken, op de groote
School ,del' Mode.
" Naa dat hunne Minne en Moeders alles, wat in haar
vermogel1 was, toegebragt hebben ,om hun Liclilen van
geen betekenis altoos te maaken: hoe zelden woruen zy dan,
onder bezorging van MccMers beHeld zynde, olldcrweczen
in eenig ding van meer gewigts" dan de middeien om tot
I,ennis tc geraaken, of het algcmeen beloop der dingen tc
'veeten, benevens eenige wei'nige uitwendige en mindeFc begaafdheden, welker hoofddoclwit is hun eenige bitsheid,

en
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en het· voorkomen van cen Heer te geeven! Hoe weil1ig
Leermeesters, in vergelykin~ van het groat aantal gefprooken ~ hebbende 'genegenheld of bekwaamheid, om,h\m,
" in 't Boek der Deugd lesfen te geeven ,,, Hefrle tot waaraeid, maatigheid en Godlyke Wysbegeerte in te boezcmen;
hllnne uitzigten in dit Leeven en vaor de Onfiedlykheid te
befl:uuren; hunne harten te vervullen met die goeddaadige
~enegenheden, en onbekrompe oogmerken, die den geheelen kring bevatten van gemeenfchaplyk goed't van 't algemeene' best, van onbeperkte Menschliefde, 'en die, wanHeef zy vervolgens geroepcn worden, om in onderfcheide
fianden zich te vertoonen, luist!f op hun benaan verfpreiden, en blyken de' bronnen te weezen van; uitgebreide I1lUthcid, en de benoodigd'e hoedanigheden van eell voortl'effelyk
Character! Om jeugdige gemoederen, vetonderfield dat ze
bekwaam zyn tot zulk eene opkweeking, op die wyze te
vormen, worden verfcheide bekwaarnheden en edelmoedige
denkbeelden vereischt: wdk eene uitgcfi.rckte gel~erdheid,
welk eenvennogl!n van oven-eeding, well\: een kelluis van het
mart, wclk cen onvermoeid aanhouden, welk een @ubezwccke yver is daar toe noodig! Maar kan menzich verbeelden,
dat, in deeze dagen, nn Dansmeesters, Franfche pnderwy,zers, Zangers en Zangeresfen, .beneJlens :dle de andere
Dienaars 'van -in zwang gaande vermaaken, en uitfpanningcn, in zllik '~ne hongagting. Zyll, nn eetle braavc: ,Qpvoeding, zo ze geheel in aanmerkil1g komt, aIleen de twecde
plaars bekIeedt, kan men zich met rede 'verbeelden,
dar, in deeze omfiandighe~en, cen vry. groat· aantal per·
foonen zalgevonden worden, zo geiiart als wy hier boven
vcrmeldden, en gcnegen am zich -tc ol1derwerpen alrn de
moeilyklJeden en kwelfml/:cn, Oll~ffcheidclyk van het weI'k,
-de ]eugd, met weezcnlyk voordeel, op tc voedell? Ik
zeide een vry groCtt a~ntal: want dat 'cr zulken zyn, erkennen wy met blydfchap. Dat de gunstryke Va.der der Wercld
'er meer verwekke! Zy rnogen, buiten ·,twyfe1, onder de
verdienstlyld1:c Leden del.' Maadchappye geteld wOl'den.
" Dat men, in onze Schoolen, dt'! geleerde T:talen, met
ecn' goeden uidlag, oflderwyst, fchoon niet zonder vee!
tyds, die zeer weI be[paard ZOll kUll11en worden, te verkwistcn; dat in deez~, als merle op Ollze Hooge Schpolen
Leeraars en Opzienders zyn, die tot eer.e. ·zollden (trekkcn,
aan de hoogfle rangen in de 9e1ecrde Were14, kan niet ontkend worden; maUl' is het, van den anderen kant, 0nregt
tc bewceren, datde Zedcl1 der Jongeling,en, op deeze pJaat~
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zen; mcnigmaal bedotvcn worden ~ dat , te middeH van eenegeregelde gedaante en het vertoon van wetten"
dikwyls 1chandelyke wanord~s gepleegd en weezenlyke Let..
teroefeningen dee(1yk verwaarloosd worden; terwyl niet wer..
nigen der Ho_ogleeraaren zich vergenoegen met Ifti weelderig genot der rykdommen, aan de Hooge Schoolen door
Voriten en Stigters gefchonken, tot het voortplanten ,van
Geleerdheid en Godsvrugt'? Zyn deeze dan die beroemde
Kweekfchool€n, welke~ in vroegeren tyde, 20 veele Mannen ttit-l~v~rden, die in aUe foorten van Weetenfchappen ell
Deugd uitblonken, Maunen., 'die., door hun eigen helder..
fchynonel. voarbeeld, toonden tot welk eenc hoogte waatc
kundigheid, en verftandige op'Voeding, het' menschlyk ·ge..
moed kunnen verheftcn? Dat 'er tegemyoordig., in onder..
fcheide rangen., PerIoonen gevonden word!!n, die ,eene!)
rechtma~tigen yver betoancn tot het behaallm van zulk een
roem, en, met de daad, lichten deeze.r Eellwe zyn, ere
kenrten wy luet genoegen; dach welk een deftig IVlarr ~all
net oog fia<ln op deeze beroemde Zetels deroude Lette1loi
kunde., zonder te zugtell., als hy ziet dat ze ontewl: en
gefthandVlekt worden, door de thans heetfchende beuzel..
ttgtighcid; ala hy ziet dat vrygeestige LosboUen en verwyf.
de JOHkertjes ,in zwermen voofrkomen nit die zelfde o.efenplaarzen., waar vastheid van Be~inzelen en Manmoedigheld voorheen den zetel hadden? Hoe vee! beter was- he"
VOOl' hun en voor de Maatfchappy., iudien deeze Jongelingen in den rehoot der eenvolldige Natut!re wa~en opgevoed ~
Hebben wy geenc Knaapen gckend., dIe MOlt eene fehoat...
fche Opvoeding genoOtell., en., in vergelyking van hun., Hel.
den en \Vysgeel'cn waren.
,; Zonder my tot cen breeder ver11ag van de Opvoeding.
thans in zwang, in te Iaaten, wi! ik alleen vrang.en, of de~elve; in 't aIgemeen, niet firekt., om onze Jeugd weHustig
in ilede van lUalttig., trots in plaats van zedig, eel' neuswyzen dan gelecrden; eer vleiers dan hefchaafde lieden te
nlaaken, of, ten besren genomert, aangenaanle beuzelaars en
~rappige doenieten , irt fiede .van.nutte Chara~ers. en beminnelyke metgezeUetl: om Llgtmls[en en Coqu~tten, geen
agtenswaardige Mannen en beminnelyke VrouWCl1, te 'vor~
men, 0111 hun welafgerigte. Dansfers., in fi~de van goede
Burgers" te doen worden, en eer te leereA.. h6~ zy zicb weI
tulleh kleeden, dan hoe zy wyslyk moeten handelen?
.,~ Maarlaat ons., op dat wy ten fiat komen" in de Inat.
fie -plaats ; de~ze fraaije Heertjes, want voor zulken
wil..
uit\\'endi~e
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willen zy aangezien worden, - - vo)gep. aIs zy op het
tooneel der Wereld treeden. Wat zien en hooreo ~y daar.
dan wedden, fpeelen, onderkruipe11, kaJ>~alen maaken, eerampten, bedieningen, bezoldingttrl, eeretekens, gun~t ten
Hove, F,amil~e-belangen, omlwqpingen; bykans het geheele Menschdom zich buigende in ,den Tempel van RIM.l\WN t
()f offerende in dicn van den Mammon: aan wclken-Ja~tst
geluelden Afgod, 'de fchynb~are a~nbidders van den. ccrnCl~
de huIde htmner harten tocbTeng~n? In de vtoeg~rc eeuwen
van Griekenland en Rome, was de Eer het groat voorwerp
van der Menichtn dienst. In onze dagen is 't het- G~ld : de
eerzugt zelve met de verwaandheid, hoogmocd, en a,ndere
rlriftell, hou4en hct. oog op de Gierigheid gefiaagell, " even
" als het oog des Dienstknegts is op de hand zynsHee" ren, en het oog der Dienstmaagd op de 1)aijdtm haarer
..' Vrouwe,u Gelp, myne Vri~ndtl1, Geld, wordt TIn gewaardeerd en gez0it,. als het rnlddel waar d?or nle~ alles ~:Jl)
verkrygen, en dlt kan men eemge wemige beuzeHllgen uitgczonderd, als Ge~,ondheid, Verg~gdheid,
-cen goed Geweten, en waar~ Agting. Wat v~:rdi~nften,
bekwaamheid, braafheid, vaderlaod.liefde,' ~,~ .dt eIre. be..
tl;eft, daar aan verknogt., door. de opregte h00e;98dpg ell
Qngevlliusde toejukhing tier beste CInder de Mtmtcpeil; dee~e r'hranderdcl," eeuw heeft· ontd~kt., dat z:ulke beu~elagtige
hoedanigheden en fombere begaafdheden., voottYQ$ fflQJS~eJJ
firekken om de zodanigen te voldoCll, die befmet waren met
de doolcnde ridderfchap der Deugd., ooeh dat zy, heden
len dage., 111ttel be.tekenen.
\Va~rolU? om .-hn 1.y.
lliets beduiden in .het gelag aap de fp~dtafe1, in IuisternlKe
gezelfchappen, in de verblyfplaatzen dtr weddc " of \,¥aar
fnen tot vcrkwisting zamenkomt. ~dai'lig ~ ;m'yne waarde
Xoehoorders" ~-- , ~, doch verte,!t ,het. niet in }'rankry,k,
" maakt het niet bekend op de f1i"al}ten V~ll ~drid ,~, ____
zodallig zyn de tooneelen, de loflyh t de zeer bevorderende toolleel~n, QP welke d~ v~elbdooy.endc :rcff~m4m g~
'tiormd, v0lm,lakt, wordeJ1 t .di~, mt;t (kn tyd.,de Vadets
zuBen -wee~en van een volg~nd GcOa.cht, ~le overOllze
Vlooten, over on:ze Le~~l.'~ ileveJ z\.lllen vQCr~l,1.)jn 9C11
Britfchen Raad zitten ~ en W~ttefl iliJl;J. de hlJJve Wertld
Iloorfchryvell ; - die de eerft~ SJa*ts~'ediel1ingen zi.IJten' hekleeden, eo de Ralldflagen wn ~j!1J~en Vqr~t onq.er{Wunen;
'l11et een woord ~ r.y zyn hot· 4Ie ",.oOf de dierrte buJangen
des Menschdoms" Vryheid ~n God$diellst, 2;ulicn' 'waa..

ken."
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Wat dunkt u, myn Jonge Vrienden in Ned~rland., wat
dunkt u Ouders van dit Gemeenebest., van deeze Schets'1
- - - Verfcheide niet min opmerkenswaardigc trekken zon
ik hier by kunnen voegen uit de Redenvoering, ten tytel
voerende de Manmoedigheid tegen de Blo(}lwrtigheid o'Vergefield. Deeze leen ons waaren Heldenmccd. Vvy wyzell
11 tot het Werkje zelve, en boven al tot de laatfie Redenvoering OTeP de Tydsgefleltenis., aangemerkt als een Drangrede tot vroegtydige Godsvrugt. Welk hy dus en daar mede ZYll Werkje belluit•
.,., Hoort het einde van alles: hoort en neemt het teI
harte. Godsvrugt., ik zeg Godsvrugt., zal uw fierkfie
Befcherm-engel., uw zekerfie Leidsm:m., en uw aangenaamfie Medgezel weezen. Deeze zal uwe oorfpronglyke gevoelens van VerdienH:e en Ecr opklaaren en verftel'ken, u in
that fiellen om Lof te verdienen., zander dieu te zoeken:
Heiligheid by Liefde., en Standvastigh.eid by Vriendfchap
voegen: u met waare Dapperheid bezielen: u leeren uze1ven te kennen en wys te worden door Nederig te zyn: u
met bedaardheid vervullen in de rampfpoedigfte tyden en
met eene fchootvrye wapenrusting bekleeden tegen de ge~
vaarlykfte aanv~llen op uwe Dengd, - - aan die Deugd.,
eindelyk., zal zy verltevenheid, fiandvastigheid en aangenaamheid byzetten, zo lang gy leeft, en, als gy fierft,
d02;elve met OuUcrflykheid bekroonen."

Leerr!lmen over emige onder'Werpen, betreffmde de beoeffening van den Christelyken Godsdienst, door R. WALKER,
Bedienaar van he't H. Euangelij, in de HOrJjdker1c te Edenburg. Uit het Engelsch vertaald. EerJlf: Decl. Te
Utrecht, by J. C. ten Bosch, 1780. Behalven het Voor..
'werk 474 bladz. in gr. o{;lavo.
geleerdheid of fcherpzinnige navorfchinV oorgen,bunen diefpitsvindigc
bepalingen van Godgeleerde en

Zedekundlge ondelWCrpen., met bet geen meer van dien
aert is, in Leerredenen zoeken, kRn men juist niet zeg~
p,en., d;tt de predikwyze van den Eerwaerden Walker gefchikt is. Maer hun, die., in heilige Redenvoeringen op
den PredikCloel., bovenal cen ernfrigen aendrang der beoefeninge van den Chl'istelyken Godsdienst, als van meer
gewigt dan 't opgemeIde., begeeren, zal zyn Eerwaerde
mc~rendeels wei voldoen: ell 't is van de~e zyde, dat ilich
'~
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.;os Mans Leerref3enen by uitfteI{ ael1pryzen.~ En'e' 'bQko9P.
·te opgll'Ve van' ~s' Mans bedoelde in ieder Leerreden zal
·genoeg zyq, ·om zulks den liezer te doetl bezeffen.
Met d.en aenvang, vestigt hy het oog op Act VQortrtflyk
"Character van Pau{llS'J. nner luid' vim I Th. III. 8; en ftolt
zich zelven en zynen Amptgenodten, (fprek@nde v06't ene
hooge Kerk,,'ergadering,) de aengelegenheid voor, om naer
<lit charatter te fiaen;: met eDe, gemo~dlyke. ontvouwing
van 'r geen (len Eual1geliedlenaaf,·tenqezen eh1d'e in a~ht
-hebbe te fiemejl. De iweede Leerreden over Spr. XV. J.
bewyst ons ..de Godlyke .' alomtegellwoordigheid ·en alwcM
-tendheid, met en~ naar\lklyke voorfidling yap. .den fietken
invloed·, die de kennis en erkentenis dezel" l$@wigtige waer..
hedcn, in velerleie opzichten, Cip onzen 'h31l"de1 en wanekl
behoort te hebben. In ene' volgende . over'Pf.- XIX. 13.
bep2.elt zyn Eerwaer.de orts rer bef£p:onwinge van ~e '!poedwiUige MndeR; en kid ons op, om' gade te flaen, va~ hoe
veel aengele.genhdd het zy dezelven te m);"den, en' wat
hiertoe 'van onze' zyde vereischt word. Bydeze kqmt eoe
Lecrreden oyer 2. Tim. DI. 5; itJ' . welke de Eerwaerde
Walk.er de nll.tuur del' ware Godzftligheid, beneveMs .der.zelver luacht, ontvouwt, en ons ·ye:i'det leerfivatt wner het
zy, dat zuLken, die derzelver kl''acht verloochenen, z'ich
()llderwerpen 'om 'er de gedaente van aen te' nemcn; met
:!cnwyzinge van 't gebruik, dllt -iedet iii zYilen, !tact van
.Jeze overweging heeft te makeil. ' 'Vervolgens handeh zyn
Eerwacl'de, naer' aenleiding van Jef. LlIl. :3, over de vel'..
·achting van Jezus, oier zozeer· in ·leerftelllge hegrippcn,
als weI in de. 'daedlyke beoefening, wiler van \1y de· oo!zakcll na[poort, en welker oHtzettende natunr hy voot.,.
draegt ~ me.t een neve~sgaellden aCtI.drang ter afwelldinge
of verbetermge van dIe verkeerdheld. 's Apastels tael
·Rom. HI. 19. doet hem voarts inzonderheid handeJen over
's MCl1fchen firaffchUldigheid VOOl" God, en 't techtc ge·
bruik dier leere. Verder ontvouwt hy 's Remands uimoodiging Marth. XC. z8, met ontVOli\ving van 't' charac'l:cr
der genoodigden, vall de uirnoodiging zclve, en van de
daeraen gehechtc belofte; tevens allen 'aenbevelende, Olll
'er gehoor aen 'te: gevel1. Deze en nog vier volgende Leer·
Tedenen zyn uitgefproken by de bediening van 't heilig
Avondmael; en handclende, nacr aenleiding van Zach. IX.
l~, over' de verzekerde verlbsfing door Jezus Christus;
113cr luid van I Pet. II. 25, over den verfchillenden fbct
der gelOGlvigen, waer in 7,y eertyds waren, en wael' ,in ze
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tha115 door de Godlyke. genade zyn: overeenkomfiig met
de opwekl{cndc vermaning, Heb. IV. r6, over de vrymoedigheid der Christenen voor God, en derzel"er rechtmatig gebruik: als we de , a(,;htervolgens den inhoud van
Rom. VIII. 32, over den grond, en de zekerheid, der hoo-pc van cell Christen. lcdcr dezer onderwerpen g~eft den
Leeraer een ruimen voorraed, rer acp[pooringc tot een
rechtfchapen Christelyken wandel: en eigenaenig' verknocht
zich hier ,len cue Leerrede over Rom. VIII. 31; in welke
zyn Eerwaerde het groote voorrecht Vil11 e~n Christen ontvouwt, die, wetende dat God voor hem is ~ zich op goeden grand mag vj::rzekeren, dat fiiets hem van de God..
tyke gunst in jez\.1s Christus zal berooven; welke overdenkhlg voorts opweklq;:lyk tcr bemoediginge en betrachtinge acngedrongen word. In de dettiende Leerreden aen
.deze volgende handelt zyn Eerwaerde, by de olltvouwing
van's Reillands zinnebeeldi~ voorftel, Luk. XII. 35-37,
over de vereischte omzichnge voorbereiding eenes Chris-tens, voor den dood en het oordecl. Rier by kGlUt fne
Leerreden over 1 Kar. IX. 24, welke OIlS oplcid ter befclwuwil1ge vall eens Christens Godsdtenft\~e loopbaen,
en de drangredemm voorflelt, welken Jen Cllrisll:1l moeten noopeD, om daer in naer den pl'ys te ilreven. Voorts
on(Youwt OilS zyn Eerwaerde, wacrin Ifie vuurigheid van
geest beftae ~ met welke Paulus, Rom. XlI. I I , ODS beveelt d~n Heer te clienen; welke geestgefteldheid hy te~
VCDS ten ernfiigll:e aeo,pryst. Verder fidt hy zich ~ in ene
Leerreden over Num. XIV. ~4, voar, zynell Toehoordefen aen te bevelen, de 11.WQ1gmg van het voorbeeld van
den Godvruchtigel1 CaleQ" die den HF.ER volkomen was
nagevolgd. . Ene plichtsbetrachtillg') welke van ons eischt;
--dar wy, hUlten hem, genen anderen Heer erkennen: dat wy hem gehoor~ac.m zyn in aIl~s; :11 die gehoorzacmhcid docn blyken 1ll Icder omlhmdlghcld, geen tyd noch
J11aets uitgezonderd, 7.df~ of fchoon zy eifchc, dat een
ontydige it~cnhoop over OilS warde opgericht:
dat
wy hem dienen met ~en toegenegen ell vl'ywillig hart, en
dat wy hem opennict zugtend of als lilt bedwang: en dat wy
lyk vOlgCll voor het aengt:zicht der zon: volhardcll hem na te wandelen, of [choon zkh niemand
met 0118 vereellige; ja zelfs, of fchoon de aarde en de af1!:1"Ond lJUnne verenigde varrnogens tegens ons in 't werk
fielle. Deze ontvouwde plichtsbetrachting pryst de Leer~
acr hun ten i1:erkfte <ten; tevens toonendc, dat hy niets
vor-
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VQrdert, dan 't geen betaemlyk, 't geen rcdelyk is; niets,
dat men enigzftlS met reden katl weigeren. In de hieraen
Yolgende zevcntiende Leeneden i"aJl deezen bundel~ neemt
zyn Eerwaerde, uit-Pr. XXXIX. 13, aenleiding, OtD1na te
gaen, van waer het kame, dat de hei:ligen op ae:rde. zich
ielven befchouwen, alSo vrcemclelingen en bywooners ep
nerde; mitsgaders te toonen, welk ene levenswyze .aliermee'St dit cha'ralter uitdrukt, cn best voegzaem is aCll de
gefieldheid en den toefumd det zodanigen; trachtende bier
door zyne Toehoorders op te Ieid«n tot een hemelschgczinden wandel. Eil1detyk wordt dit Deel beflooten met ene
Leerreden over ]Dfna XXIII. II; t1itgefprolten op ,een algemenen Dllnkdag; wacrin de Eerwaorde Walker zyne Landgl!11Ooten opwekt, tot het betoon van d:mlbacrheid aen
Gade voor zyne zegeningen, door hem lief te hebben, en.
cat in hun gantfche gedrag te doen doorfu'alen; wacrmede
hy voottS verfcheiden, na~r de tydsomftandigheden, weigepaste aenmerkingen paert. - - Men kan hier uit enip;crmate afnemen, lWerwaerds de algemelle denkwyze ia
Jeze Leerredcncn zidl uitllrekke; fen volgend Ded talons
nog weI gelegel1heid geven, om 'er cen byzQnder Rael van
merle te deelen.

Drie Leerredenen, tdtgefproken door J. HINLOPEN, Predikant te Utrecht. 1'e Utrecht", by A. v. Paddcmburg en
J. v. Vloten, 17&1. In gr. Qtlavo, 52 bJadz.
Eerw~cr

y de reeds uitgegeven Leerredencn van den
B
,den Hithlopen komt in dezen wederom een drietal,
fliet mindel' opwekkelyk uitgevocl'd, dun de voorigcll. De
eerlle gaet, naer luid van Jer. XVII. 7, 8, over het vcr-

trollwen op den m~E{(E, en 't gcluk daerael1 vcrknocht;
in de twc.ede ontvouwt (ms ZYll Eerwacrdc, achtervolgcl1s
de Apostolifche vermanil1g, Phil. IV. 5, den plichr der
befcbcidenheid., met den aendrang tot de betrachtillg; ell
de derde fchikt by" naer aenlciding van Gen. XXXIX. 9 ,
ter befchouwinge van Joz~phs geval, en ter overwegin.g~
van zyn deugdzaem beftaen in 't gemecn, en zyu afichnk
V:lI1 de onkuischheid in 't byzonder; om dller uIt zodani~e verma.ningen af te leiden, die voor perroonen van vcrichillende fianden nuttig zyn. Zie hier '8 Leeraers
ontvouwing van de Bejcheidenlleid J zo als zy, in 't by-
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zondere ieven, tusfchen menfchen en menfchen, voor..
naemlyk in zcven verfchillende betrekkingen, plaets beeft.
" I. Gebeurt het, dat cen auder iets 'Van om 'VQHlert.,
her welk men, naal" het firengilc recht, llict verplicht zoo
wezen 'aall hem te geven, of VQor hem te doen, en konnen wy het, zander onze fchade en tot's naasten voordeel, inwilligen., zoudeh wy in zulk een geval wenfchen,
dar onze n:taste het ons gaf, ons deed'? de befcheidenheid
eischt, dat men gevc den genen, die iets van ons verzoekt.
Hebben wy naar het ftiptfie recht iets van iemand te ')!f)rdeTen, en is zulk een minder in (bat om het te geven, of
zyn de omfhmdigheden van zaken zoo veranderd, dat het
hem fchadelyker zou wezen , dan wy konden denken, toeu
hy het ons fchuldigl wicrd? de befcheidenheid verei3cbt,
dat men het uiterlte ni:et van hem varden, op dat men nict
-:11 te rechtvaardig zy. - - Zouden wy, in 't een of 't
~ndet geval, met iemands toegevendheid ons voordeel konnen doeu? de befcheidenhcid gcbicdt, dat wy nooit on~cn
broeder vertreden') of bedriegen in onze handelingcn. - Ryzen 'er, over onze of onzes naasten eifchcn, rechtsgedingen? de bcfeheidenheid openr het oor en hart tot billyke voonvaarden, am den twist te eindigen<; terwyl zy
raadt, Hever ongelyk te lyden, dan het eencn andercn aan
te doen, en, gelyk Abraham aan Loth deed, zelfs zyncn
mindcren genoeglyke voorwaarden voor te nann, am vrede
en licfde te bcvordcten.
"

2..

Staat men met zynen naasten'1laar het ulfde 'Voor6tel,

zoet{t men dezelfde eer, oefent men het zelfcle werk, dezelfdc neering ~ de befcheidenheirl leert ons daarin clkander
dlllden, elkanders doen niet ten kwade te duiden, vee}
1l1itlder, elkanderen Joor kwaadfpreken tegen te werken '}
maar zelfs met den genen, we1ken het gelukt zym:n wensch
te verkrygen, zich zoo te verblyden, hem zoo tchclpcn,
ats men zou wenfchell dat hy deed, indien men zelf hem
voorgetrokken wierd.

" 3. Verfchilt men wm elkander in gevoelens oj manieren,
en meent men van wedcrzyde gelyk tc heb~en? de bercheidcnheid Inat nkt toe 'I dat men kes door twistinge of iedele
eere doe 'I maar gchiedt, dat men, uit erkentenis van zyn
eigene feilhallrheid, de rcdenen van een anderen p;cernc

!loore, en bedaard overwege; en is 't, dat men de kJ'ltchteloosheid van die befpeurc., zyne rencllen, tot .ovcrttiiging en verbetering van hem, voordr.age; en merltt men
dat een ander voor overtuiging niet vathaar is, of eigen#:i~l111(;
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nig QP zyn fiLlk blyft. ilaan., zoo. dar 'er twist, ell gckyf
zou komen., Wlluneer .men hem van Zyll fruk trnclure af
te brengen, dan raadt de befcheidcllheid, dar men Hever
zwyge, en zoo vel." men, behourlens de eel' van God, de
waarheid en de deugd., vermag, dat verfchil vi1.n zyn cvenmens<:h verdrage, tot dar hy betel' inzien daqromtrent
verkryge.
" 4~ Verner:mt men elkandeTf dwali<?g in den Godsdienst,
gebreken in d,e bcoeJening van heiligheid, of ergerlyke "Zonden
in den 'Wandel? de befcheidenheid houdt ODS niet alleen te
Tugge, om dit., zonder nader onderzoek., ftraks van clkander te geloven cn te verbreiden" .maar zet ons zeIfs aan.,
om al, wat tot verzachring en verfchooning van elkander
firekkell kan, omtrent het geen tnen zeker weet, te bedenkelf; en., het gees men noch kan noeh mag verfchoonell, weI af te keuren en te verfoeiell" maa,r daarom den
dwaknrlen., onheiligcn of ergerlyken, zclfs., wal1neer ,men
zich van hem onnrekken TIlOet,; niet verachtIyk., niet haatlyk, maar Illet liefde en mcdelyde)l., te behandelen, Item
op allcrlci wyz,e zoe ken te recht t~ brengen, gedachtig ~
dat het aIleen door de genade Gods, en niet door ol1szeIven is, dat men het waare geloof., de wedergeboorte en
een zuiveren wandel boven hem he eft.
" 5. Ontmoet men elkanderen, houdt men senige 'Yer keering? (Ie b,efch~id~oheid vardert, cia! men el~ande.r oiet 'aIleen de vei"fchuldlgdc eer, dOQr vnendlykheld en beJeefdheid., geve, maar oak nict zoo zccr of' zyn eigen eer zie,
dat men een auder niet ~cerne met eer VOOl'ga, en uimeinender d:m zic hzelvCll fch~tte; dat men zich van
fi::.himp en' kwaadfprekendheid oIlltFent tegenwoordigen' of
afwezenden hoede, - - ja wil zelfs, dat men zich in onverfchillige dingen na~l' een anderen, zoo verre zulks Gods
eer ell wit taelaten,- voege, deri Jaaden als cen Jood, -den
zwakken al~ een zwakke warde, op dat men hen gewinne.,
naar I Cor. IX. 19 tot 122.
" 6.. Tracht men in de verkee1-ing iets ,'an elka'l2der te weten? de befcheidenheid bedwingt onze nieuwsgierigh eid;
zoo dat men., het gcen ~en :mder niet weI kan of mag zeggcn, door geen konfienaryen of afperfingell zal trachten nit
hem te hooren, daar men niet geerne dat aan .zich ZON zien
gefchieden. - - Zy gebiedt zelfs het geen men by toeval of onvoorzichtigheJd van den naasten, van Zytl geheimen vernomen heeft., nooit tot zyn nadeel te gebruiken of
openbaar te maaken.
" 7. He~f~
I
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Ruft ook iemand een ander ~ door !Jet overtreilen
re~elm der bifcheidenheid, of andere misdragingerz
'Vefvngelykt? de befcheidenheid neigt den Ycro'IlgeIykttu om

"

7~

"an deze

tiit langmoedig te verdragen, zyn rechtvaardigen toorn maat
te fiellen ,her ongelyk, zoo vee! mogeIyk, ami de zRchtlte
zydc te befchollwen, den verollgelykcr geerne te vergeven
hem niet te myden, maar geerne te hooren, en :tich ge~
maklyk ill 't aannemen van blyken van berouw en voIdQ€"
ning, als de zaak die veteischt, te betooFIen. Oak wekt,
dezelfdebefcheidcl1heid den verongelyker op, om zich.,
hoe cuder hoe liever, met zynen llaasteu, welken hy ver"
ongelykt heeft, te verzoenen, zyn [chuld niet te verblHc...
men, maar gewillig te bekennen, en zyn naasten voldoe...
ning te geven.
" Dus hondr deze deugd voor een regel, niet aileen op
het zyne te zien, maar oak op het geell dat des anderen
is; eenen tludcren zoo tc doen , als men wii dat OilS gc.
fchiede; en zo doet iemand, naar dien regel, van zyn
rccht en genocgen, waartoe men gerechtigd is, afzien, om
zyn naasten weI tc doen en gcnoegen te geven; zo veel hil.
Iyker wyze mogelyk, en lnet Gods eer en '5 naasten hdl
befiaanbaar zy. n

Het recht gebruik van de Leer van Christus en van hat
Godsdiellflige Gez.an~, voorgeJieltl i. eene Leerrede over
Ka!. III. 16. Door J. H. FORTl\IEYER, Leeraar in de
Euangelisclt-Lutherjche Gemeente te Utrecht.. Te Ut,eent, by R. lie Meyere, 1780. In grwt octavo ~ 77
blad'Z.
ne tweeledige plechtigheid gaf acnlciding tot deze Leer...
reden. Op den eigelll1en dag dat de Gemcente de
E
jariO'c gedachteuis van de ovcrgave der Augsburgfche Ge.
2.50

-loo:&bc1ydenisle vierde, mackte men tevens een aenvang
van het gebruik euer verbeterde beryminge clet Godsdielltlige Gez:mgen. Tel' bcamwoordinge neu 't een en 't an..
del' ') verkoos de Eerwaerde Fonrneyer zeer cigen ten tekfte
zyller Redcnvoeringe" des Apostels woarden ~ Col. Ill. 16;
bet eerne gedeeIte, Laet het woord van Cltristu! ryklyk on,.
der u woonen, in aUe wysheid, was zeer gefchtkt, om by
die gelegenhei.d te toouen, " ho.~ men zich v~n deze vcr·
" maninge met ~root voordcel bl) de hervormmg van den

" Gods--

J. H. FoATMEYRJt, tIEIUtIOE,

~63

" Oodsdienst bediende., en hoe wij ons., om deze voor~
" deelen altoos te genieteB., n~ar die voorlchri~t moeteU
"gedragcn." En even gcpast dlende het laetf1:e hd., Lee1't
en vermaent uulven met pJaimen en lofzangen en gmzelijke
liedmm., en zingt den Hfere in ZlW harte., om der (.;,elneen~
re., in die omf1:andigheden, " tot het rechte gebruik van
" her Godsdienftig gezang op te wekkell.'· Zyn Eel'waerde behalldelr bcide deze ondcrwerpen, zo ten aenzien
van de tydsomflandigheid.,. als ten opzichte van het betrachtelykc., ,\raer toe dezelven de Gemeente behooren op
te leiden, tip enc gefchied- en oordeelkundige wyze., m.et
dien onderrichtenden aendrang, dat zyne Leerreden hent
ter eere ftrekke.
<

Ontleed en Heelkundig ondef'Zoek der Schouder-ontwrichting,
in drie Lesfen., gehouden in !let Theatrum Anutomicum
der Stad Amfterdam., op den 2.4., 2j en 26 1'a.n Wynmaand, 178. Door A. BONN, M. D. Anat. et Chir.
Profeifor aan het Athenceum lllustre aldaar. Te A'ffljlerdam, by P. Hayman., 1781. In gr. oCtavo) bellalven de
V(){)rr~den., 107

bladz.

it Werkje van den Hoogleeraer Bonn kan ten bewyze
vaEl hoe vee1 aanbelang en l1uttigheid de
D
Ont\eedkunde is., zo wel in het onderkel1nen en beoordeeJlr~kkcn.,

len del' Heelkundige Gebreken., ais ook met betrek'killg tot
derzelver genezing.
Ret onderwerp., 't welk zyn Hooggelcerde- hier behandelt., is de ontwrichting van het Schouderblad., en weI
voornamentlyk die., waardoor het Armbeen onder de
HOI'stfpier., of in de okfelholte t gezegd word geplaatst te
zyn. Men heeft onderfcheiden manieren vool'geilagen
den ontwrichten Schouder wedel' te herftellen. Geene
derzelven echtcl' fcheen den Schryver voldoende te zyn;

am

aangemerkt ze in zeer veele gev.oJ.llen niet :t:m de .gewenschte verwlIchting voldoen; dit bragt hem op de gcdachten,
of men., door een OBtleedkundi~ ooderzoek en na[peuring
van dit gebrek., en de verandermg, welke daardoor, zo
weI in het gewricht zelve., als ook. in de 9mleggende deelen., veroorzaakt word, geene betere, en met de natuur der
zaake meer avereenkomftige., methode van herllclling zoude
ku~nen aan de hand geven.
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Reeds zedert eenigen tyd had de fchrandere Hoogiecr..
nr beprocfd de natuur ook in dit Stuk na te bootfen, eil
de Schouder in onderfcheiden Lichaamen ontwricht; in
men ontwrichten {bat ontleed., en tan het oplettend oog
zyner Toehoorders vcrtoond, met oogmerk om hen van
de ftandvcrandering des Heenkops van het opper Arm~
been., zo wei, :tis van de vcralldering., die de omliggende deelen, by eene zodanige verplaatfing., noodzaakelyk
mocten ondergaan., duidelyke begrippen by te hrengcn.
(Eene manicr, die ter navolgiug, 'ook in andere zooltgelyke
gevallen., verdient aangepreezen te worden.) Eene gunfiige
gelegenheid., die zigopdeed ., in het Lyk eens Grysaarts, wiens
Schouder~ol1twrichting., voor vier jaaren gebenrd., de natunr
zeive te raildplcegen, en het denkbeeld., 't welk zig de Hoog~
leeraar'van den toeftalld des ontwrichten Scboudcrblads gevornld had., door de uatuur zclve bevestigd te zien, heeft
hem doen befiniten daarvan eene nauwkcurige Befchryviug .,
tel' ophcldering van het een en ander, aan de geleerde \VereId mede te deelcn. - - Deeze Verhandeling is in drie Les~
fen afgedeeld: In de eerfie Les, vind de Leezer eene Be~
fchryving del' Schouder-geleding, en van de uitwclldige kcn~
tekenen der Qntwricbting. In de tweede Les, geeft ons de
Autheur cen volledig dc:.nkbeeld van de waare verplaatfing
vall het Armbeens~hoofd: zynde namemlyk het ontwrichte hoofd niet aIleen onder de groote Borstfpier, nog in het
eigentlyke oHclhol, maar tegen het Schouderblad lllln, en
onder de Onder-fchouderblads-fpier., geplaatsr. De derele
Les handelt over de ontaarding van het gewricht.
De Hoogleera:lr trckt eindelyk., uit de Befchouwing van
dit alles, eenige llUttige gevolgen voor de beste Heelwyze.
" Indicn het waar is, (zegt hy,) gelyk men dit voor zekcr
!loud, dl1t 'erby aHe herfiellingen zu~k eene meer of miIldcre fchok gefchied, of cen geknap word waargenOTIlCll;
en dat dit Biet weI anderi kan veroorzaakt worden, dan
daardoor, dat de verplaadl:e Bccnknop, naar de geledings~
vlatae, door rekking voorwaards gebra~t, van ondeten over den kant deezer beellvlakte heen glipt., en
dus wederom in het lid fchie!:., zo moct voorzeker volgen., dat., indien men, by deeze voorwaartsbrengillg
van het Armbeens - hoofd, hetZeIve iets van dien bencden - rand nedenvaards bn vep"Tyderen, hiel'door de heI'~
ftelling moet bevorderd worden."
Ann het flat van deeze Verhandeling brengt de HaogleeI'i;U nag twee waarneemingcn by, van ontwrichte Schoudefen

:I

c>It1'LtJtD. Elf tlEELICUNDIO ONDERZOlK.

~6S

welke het hem gelu)\:t is, de vDorgefic1de ha~d
te beproeven. - - \Vy twyfelen geen oogenblll{,
"Of deeze Ontleed- en Heelkundige nafpooring der SchourleronV wrichting zal vee! licht over dit onderwerp vcrfpreiden, en op de Heelkundige behandeling van cen zo
dikwerf voorkornend gebrck? by 2eer veele Heclmccsters,
cenen nnttigen en gelukkigcn invloed hebben. - - Met
verlangen zien wy de Afbeeldingen dfr ontleli!dde SdlO&"
der-ontwrichting te gemoct.
t'ttl,

~eep

in

Nederlands verbetcl'de Land- en Akke1'bouw. Door 1111'. T'
MUNNIKS, Rechtsgeleerde. Ee1'fte Deel. Te AmflerdCb1/" 1
by I. de langh, 1780. Behalven he: V091'wcrk, ~r~
bladz. in gr. ot1avo.
\.. Tcdedands Inwoonders ann te moedigel1, en hun tevet19

l.~ de, behulpzaame hand te bieden, tot het verbctercn

van hunnen Land~ en Akkerbouw, is het hoofdbedo~lde
van dit gefchrift. Eene gegronde natuurkenllis en eene
ondel'vindelyke beoefening loopen in die opftel allerwegcl1
zamen; waardoor het gelchikt is, om daadlyk van dienst
te kunncn zyn, niet aIleen VOOi' den Land- en Akkerman
ze1ven, maar ook voor de vermogende Eigenaars van Landeryen in 't algemeen, en byzondervooI' dezulken., die, 01'
hUlllIe Buitenhoeven, het Landleeven beminnen. - - Bet:
behelst, na eene voorafgaande Inleiding, in welke, by de
befchOllwing van den fbat des Landbouws ~ en de gevolgel1
van 'lien, in het Romeinsch Gemeenebest, de Land-en Ak..
kerbouw oak den Nederlanderen aangepreezen worde, een
drieral van Zamenfpraaken, welken nag door anderen ge"
volgd {han te worden. De Heel' en Mr.. Munniks., die &'/ne Z;lmenfpraakcn op eene gevallige onderhouditnde wyza
iUl'igt, verleent ons in dczelven eene reeks van leerzaame
nanmerkingen over de verfcheidenheid onter gronden 'i en
derzclver verfchillende gefchiktheid, zo tot Teel. of BouW..:
als Wcjland; met nevensgaande onderrigtingen over 't geed
men, omtrent icder in zyne foort, het zy ter bewerkinge t
het zy ten daadlyken g€bruike, niet teden., bouwen of be'·
weidel1 in agt heeft te neemen. M~n I100re hem., teU
'Voorbeeide, wegens den ViasbofFw, over welk9 VetWiHlt·
loozing, hier te Lande ~ veale klagten vaUcn, "c Wdk ook
(J)lzel1 Authcut doet zeggen.
1ll.DE.EL.ALl;.j;,ETT.NO.7.
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" DllS lang is deze heerlyke plant, welke den lof Qot
lJuttigheid boven al het andere bloeicnd boom~ en vehl~e.
was W'cgdraagt ~ zeei:' onbedagtzaam aangekweekt; de Huis-man zalit het flegts naar vercisch van eigen gebruik~ en de
uitheemfchc gewesten macten aan den Koopman leveren,
a1 wat hunn~ handen tcn dienst der fcheep-vaart fpinnen, of
bet lyfciemlld van den Burger vragen mag.
Bekla.
genswaardig verzuim, ylaats vindende in een land, dar de
Zce~n van vlottende klelen doet weemelen, en alwaar een
onbegrensde handel den hoofdrol [peelt!" - - Men den·
ke niet, dar men zo weinig wcrks van den VIasbouw
maakt, om dar 'cr ons Gewcst niet toe gefchikt is; ver van
claar! noch de Jigging, noch het luchtgefiel van Nederland
is daarvoor, zegt Ollze Autheur, nadeelig; men zou hier
gewis akclige uitgefirektheden tot vrugtbaare akkcrs kllunen
hcrfcheppen, en het volmaaken van den Vlasbouw Z011 te~
veilS veel tot de bevolkillg toebren~n. Dit algemeene
voorfie1 van den Onderrigtcr, die III deeze Zamenfpraa'ken
het woord voert, maakt zynen Vriend, met weIken hy op
eene Landhoeve wandelt, begcerig 0111 dit Stuk verder na
te [pooren; het welk, na eenige tusfchenkomende reden..
wisfelingell, liet volgende onderhoud te wege brengt.
" V. Maar, myn Heer! my dunkt ik heb vcelrnaal opge.
merkr, dat de Vtasbouw zeer onzerker is '?
" A. Het zeIfdc Lynzaad, ill geIykzoortige aarde, ilegts
onderrcheiden door weinige dagen laater zaaijen, geeft een
verfchillend gewas; en niet mindel' ongelyk is dat, het geene, op den ze1fden tyd, in wat drooger of vogtiger grond
'lilordt geworpen! -~- Dit brcngt den Boer melligmaal
in verwarring, onzeker of hy de oorzaak in den lY4, in
het Land, of veelligt in eenige ollzichtbaare deelell van het
Zaad moet naafpooren!
op
" V. Hoe zaI hy het da.n I\:laarder ontdekken'? wat manier moet hy den hoek van zyn Veldakker bezaaijen,
om het beste vIas te verwagten?
" A. By moe! zig haas ten, met dit aardappel-Iand (*)

diep

(*) De Qnderrigter, die bier inkomt als Antwoordende op de
Vr:l:lgen van zynen Vriend, heeft hem in t voorgaande reeds ge·
Ieerd, dat men geen VIas moet bouwen op laage Veen:lkkersj en
aangedlJld, dat eelle hooge bouwaarde, op die LaJldhoeve, welkQ
2Y doorwandelden, die in den laatstafgeloopen Zomer een mila
gt=wa& v.n Aan\appelen gegeev.en bad, daartoe byzonder dienftig
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dl:ep door te ploegen, droog zynde, af te eggen, en zorg..
VLlldig in achtteneemen., dat den grond van het nog overgebleevcne kwaad gezuiverd wordt; want deqe voorzorg
is ten hoogil:en noodzaakelyk:
" V. En waarom moet dat met zo vee1 fpoed gefchie.
den? Vit wat hoofde vermag hy den Bouwakker niet
eggen., dan by droo$te?
" A. Hier van IS geene o!l~er Landlicdcl'l onkundig;
- - zy weetcn., dat vroegtydlg ptoegen het ecrite ontlookene onkruid te voorfchyn brengt; dat het eggen ., de
noodige voedendeaarddec1en, door draogte losgcmaakt.,
van de fyne wortelveezeltjes antbloo!, en dus doet iter..
veu., tot hdl van het gocde Zaad; - - - J.i1dien zy IlU
maar in achtneemen., om deze dool'gewel'kte ZUiVef(' grand
met vette Koemest te vermcngcn, zal dit, onverhinderd,
aan den Vlasplant aIle vereischte voedzaame kragt geeven;
dit is de eerne en gewigtigfic dienst, die zy daaraan kun
nen toebrengel1!
" V. 'Vat moeten zy al verder dOCll?
" A. Zy behooren op dezelve grand nimI!1er ,weclel' ce·
nig Vias tc bouwen; -~ zy moeten n001t Ult het oog
verliezen, am, in de vroeg!l:e lentetyd', eel' eetl eenige
plant het koesterende Zonnevuur gevoelt., dit zaad aan
de mildbereide fchoot del' :larde aan te beveelen; - haure drooge zelfftandigheid zal het behoeden voor gewel..
dig filydende voorjaars vorse, welke fieeds aan ,bet gezaai..
de in de natte Vcenakkeren zu1k eene gevoehge fchaade
toebrengt: de vette mest zal de ontbolfierde zaadkiea
men vruchtbaar drenken, weeldrig doen opgroeijen, en
het geringfl:e fpruitje een' gelukkigen wasdom fchenken.
" V. Zonde men dienvolgens., deeze gevreesde rampen
del' varst niet veiliger en beeter kunnen voorkomcn, door
in een' meergevorderden tyd te zaaijen '?
" A. Neen, myn Vrz"l1d! Dit denkbeeld verValt, to raa
men gaade flaat., hoe het voortreflyke Lymaad, in het:
nabuurig Mttnfterland, op het laadte van de rnaand Mey *
in weIgevoede akkcren gebragt., fchraale en flegte vtuch..
ten VOQrtbrcllgt; - - oak heeft de ondervinding ons a.1..
hier dagelyks daar van zeer veele proeven onder het oog
gebragt. - - De Boer moet ftandvastig betragtett, dat
dit werk, met her ontfluiten der Grarmaand, volbrapt zy:
dan zal het vIas, op zulk een' bereiden grona ~ ten
fpyt van guure regenvlagen, waar door het weleer in het
tuoeras verging ~ tot verrukking Vail elki oog, uitfpruiea
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tende, fcheut by fcheut verwekken; zo zuHen de emtluf..:
k.ende zonneftraalcn den vl'uchtbaaren akker openen!
" V. Ik vertrouw derhalven., dat deze p11nt, op het
hooge aardappelland aan mindere plagen bloot zal leggen;
__ dat het Vias fyner en lange,- van draad zal zyn '?
.,., A. Hoe zeer de kragt van dit goed beginfel., zich;c
aan den grond en. Zaai-tyd bepaalt., moet nQgthans den Ak-kerman, met opz1.cht tot het Zaad., zeer veel onderfcheid
ina.chtneemen ~ zander het beste ell uitgekipte Zaad., ter
bckwaamer tyd in eeoc wclbereide aarde te bl'engen i~
het onmogelyk zich de gcwenschte voor[poed te verfchaffen.
" V. \Vat zoort van Zaad moet ml;;n derhalven gebruiken'?
" A. Het Ton Lynzaad, welke den yverigen Koopman ~
nit Riga en andGre havens de! Dost Zee., berwaards voerd,
heeft., door deszelfs zwaarte en zuiverheitl., den voorrang.
boven al het andere.:
Het ~eeu1J!fche Zak Lynzaad,
is in deugdza:uohcld bet naaste hIel' aan ge1yk -; maa*,
dat Zaad, het welke van beide deze zoorten hier t,e lande
wordt voortgeteeld., hoe i:cwenscht ook den uidlag der
oolYst mag zyn, vervalt ffeeds tOt eene vermindering vall
wa~rde: geen arbeid, of naarf1:igheid kan dat venvinnen,
aangezien een byzonder luchtgeitel en grond hun dat voordeel fcheukt., en andere landHreeken uitfluit. '
Zal
derhalven de Vlasbouw weI ilagen en befiendig zyn., qan
moet de oplcttcnheid claar hce~l itrekken., dat men., jaar op
jaar, het oQrJprQ'11kelyke gebrUlkt. ~- Van het RigaasZaad, zal het langfie Vias; en van het ZeeuwJche, het
fynfie en zagtfle voortkomen.
" V. Uw ondcnvys leert my, meer en meer, van welk
cen groot belang het is., dat den Landman de llatuur cler
grond naukeurig leert kennen; dat hy eelle onderfcheide behandeling., naar deszelfs vetfchil1enden aurt., weet te fchik,.
ken., dar hy zynen arbcid m~t aIle oplettcnheid r.egele, en
de hyzonderheden der zaaden llaukeurig bttproevc.
Doch., wat client 'er nog al verder in acht genomen, by het
groeim, rypen., plukken., en Totten' van het Vk1s '?
,) A. Naa aile deze oplettenheid gebnlikt te hebben ~
met opziebt tot den {!;Tond., den tyd en bet Zaad., mag men
aHes gerust ovetl:latcn nan de kragt eener groeijinge., welke
dan niet aileen altoos werkzaam blyft, maar ook f1:eeds· bevorderd wordt., met cene overvlocdigf voorjaarsregen en
dauw., of de hitte des daags; die twee gezegende hulprnid..
Jelen der NatulIr:. dan is het Qnnoodi~, dat het vall
911"

NXDERLANDS VElB!:~RDl!: LAND- 1tN AKKPJRllOUW. ~6~

t,,,kruid gezuiverd wordt; alzo dit zeldzaam opkomende,
naauwlyks gebooren is, of het legt daadelyk verftikt onder
de weelig opgefchootene Vlasplamen: dan vereischt het
geene de rnin!te oppasfing; en den Landman kan daar aall
geen voordeel meer toebrengen•
." V. Wy worden zeer aikwyls vervoerd., om ons 00'deel te geeven over zll'll.ken., volgens den uitterlyken fehyn ~
of gevoelige dingen; wat zal derhalven den Boer moeten in
~cht neemen., waar door h,y het tydJlip weet., wanneer
deeze plant, welker voortbrengzel v3tn zulk eene groote
aangelegenheid is., :uit de aarde te plukkcn? Waar uit i.
JJ.em deszelfs volkomene rypheid bekend '?
. " A. Eene naukeurige waarneeming moet hem dat leeren! - - Zo ras de Vlasplanr knoppe1l- krygt, is de groeibcvordering voltooid; de bllitenl1e bast, (gewoonlyk Jp,:/t
genaamd) wordt dan veezelachtig, en wanneer' gy deeze III
fyne draaden, af kunt [chillen , moet het uitgetrokken, en
tel' rottin/{e bereid worden!
" V. Tel' rottinge?
Wonderlyke plant! zeldzaa·
me behandeling zedert onheugelyke tyden in aUe ~ewesten
bekend en gekweekt; welker kragt en waarde, uit cen aanvangkelyk bederf moet geeGorel\ worden, ten eiR~!e eenen
ontbeerlyken dienst te doen aan het redelyke'fchepzel, die
zelfs eene volkomene yernietigillg van zyn' gebrekkelyken
'laat., van zyn ruw bekleedzel, moet ondergaan., om tel"
eeuwige volmaaking te geraaken I Hoe groat is de
Alwysheid ~'an den 'Schepper, die den mensch aIle deze onbekende dingen leerde, derzelver ontdekking toeliet, waar
in hy, na het vertreeden van het GoddeJyk gezag., zo veel
bel::mg had!
'
" A. De Natuur' doet ons., door dit gewas, en al het
gefchapene, elk oogenblik, met nieuwe kragt, zo veele
Godfpraaken ·hooren, om het wonderbaare van deszelfs
volmaakte wyze eindens te aanbidden.
" V. Hoedanige orde en waakzaamheid moeten wy, by
'l1it rotten, waanleemen '?
~, A. Daar aan zyn weinige zorgen en bemoeijingen verknogt; - - herhaalde proefneemingcn laaten geen grond
over om te denken, dat het waur., ten dezcn opzigte., eeJlige andere invloed op den Vlasplant heef!:, dan' het behulp
tel' verrotting: - - Het zoute 'W(J.ter fiegts uitgezonderd;
d~wyl dit het VIas wre~d en hard maakt. - - Men beboon zich derhalven voornaamlyk te btkommeren over den
V 3
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tyd, binnen welke het VIas eene genoegzaame rotting ver.
krygt.
" V. \Vat zyn de waare kentekenen van dien?
" A. De gettelrheid belet ons zulks met het bloote oog
te bcfchouwen; waarom de gemeene Cl.lde.rvinding niet betel' kan worden te hulp gekomell, dan met een proef te
Ilcemell, door een handvol VIas tcgens het vuur te drogen, naa dat het vyf, zes, of zeven dagen onder water
heeft gelegen.
" V. En welk nut zal den Boer daar nit trekken?
" A. 20 1'as de gerotte plant dus gedroogd is, behoort
hy llaukcurig tc onderzoeken, Qf de buitenl1:e bast zich met
een gc:hcel behouden draad wiI laaren affchillen; dan kan
by verzekerd zyn, dar het genocgzaam is gerot; en by
twyffelend~ omfffindigheden leeren, bedache te zyn, om
het liever vroegtydig nit het water te halen, als te lang te
vergecten.
" V. Is het te veel rotten derhalven zo fchade1yk '?
" A. Ja vool'zeker!
Dat is een onherllelbaar beclerf voor hee vIas; - - claar door vrediest ITet aUe kragt.,
en behondt geen de minl1:e deugd of waarde; geIyk het,
zander rotting, niet kan bewerkt worden.
" V. Is tegens dit verzuim geen hulpmiddel te vinden '?
" A. Het rotten del' vlasplant volbragt zynde, moet het
ap cen fris afgc:maaid grasveld uitgeipreid leggen, tot dat
de lncht het uitgedampt, afgebteekt, en bereid heeft, om,
:ntet cen Braakmes, van de buitenfie harde bekIecdzclen gezuiverd te kunnen worden.
" V. Maar wat il:aat den Boer te doen, als hy de bui.
teni1:e bast door dit werktuig niet ontginnen kan ~
~, A. Dan maet hy het op de Bleekplaats laatcn, tot dat
de uitwaazeming del' aarde, by beurrwisfeling, met de ree..
g~nvlagen en zomerdauw, het nag ontbreekellde voltooije!
" V. WeI a:lll, Myn Heerl aangeziell deeze plant, en
de VOorgeftelde behamHing, een del' meest vermogende
hulpmiddclen is voor de Nederlandfche Landbollw, en de
daarnit voortvloeienden handel; tot welker aunkweeking .,
aile pogingen en arbeid, meer en n:eer, behcroren aangezet
ttl worden; zo zal de Landman dl! aardappelveld met vIas
l110eten hezaaien, en zig ne~ds, by derzelver opgroei, Ulit
lcsfen eril1ncren!
!, A. \Vat behocft hy f1:erker prikkel! Wie Oaaft,
meet ell zwo~gt nie.t ol1vl;:rmoeid 1 als hy weet d<1.t ~yn U!-
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beid het lieve Vaderland fieund? dan bezwykt der
Landlieden hart nimmer, nag hun kragt wordt afgemat
d.oorwerken! daarhet. heil der Maat[chappye de
Ziel ontvonkt, is elk yverig in dien pligt, welke de Godheid hem beeft ingeplant.
" V. Ik fia U <lit gaarne toe; doch verlang nog betoogd te zien, hoe de ylasbou'W de be'Yolking kan be'lor4efen '?
" A. Dit is zeer gemakkelyk te berekenen! - - Ik
heb U aangetoond, welk een vereischte fchaakel dit is in
'de keeten van Land- en Akkerbouw; ----r- Van welk een
groat aanbelang het wordt voor Ol1ze Kooplieden en aHe
Ingezetenen, dat zy alhier binnenslands dat kunnen vinden, war vreemde gcwcsten leveren:
En gy zult
zeer levendig bezeiTen, hoe het zaaijen van deeze plant,
uit zichzelven, het Jpinnen en 'weeven verwekken:
.
Handwerken, waar door den antIcn werkman en zyn gezin, by de barre wintertyd, het nodige Ievensonderl1oud
verkrygt, daar anderszinds, een aantal vreemdelingen,
buitell dit .gemeenebert, de voortbrengzelen van duizende
morgen lands wcgdragende, zich met dceze hunne ver~
dienU:en in flaat fiellen, vrouw en kinderen te voeden, en
'5 Lands geringc lasten te voldoen.
.
" V. Zoude evenweI de duurte der leewnsmiddelen niet
te weege hrengen, dft Ollze Boerearbcider:; tot zulk een
geringen prys niet kunnende werken; en d~ winters, ledig lopende, het leevcnsonderhoud verpligt zyn te kopen
vaor hun overgehouden Zomerloon '?
" A. "'elk eene dwaaze bevatting! - - Rehoeft men,

ter opheldering nag aan te haalen, dar, naarmaate qe anne
inwoondcl'en van ons land, des winters, meerder dagtoon
verwerven, zy, des Zomers, hunnen arbeid voor geringer
prys kunncn aanwcnden?
Her eischt immel'S geen
bewys, dat een vermindcrde prys, onder verzekerillg ~van
het ganfche jaar door werk te vinden, veeI groater gewlU
doet verzaamelen, dan het hedendaagfche hoogere 10011,
m~t tusfchenkomst van wcrkelooze wecken: voorwaar oit
vorden even min naukeuriger betooging, dan dat de alhier gehillsveste werklieden den Akkerbouw fteeds verdeI' zouden uitbreiden, wauneer zy, tot hunne' verrig~
tingen, terwyl de fdie koude de aarde Ouit, een aant'al
vreemdelingcll herwaards lokten, en deczc werkzaam
hidden.

" V. Ik
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" V. Ik beken, dat deeze Uwe onderrigtingen my~
V'ooroordeel wegnemen,; en dat Gy ons grondregelen leeFt,
waar uit wy een meet alge.meene v.r~~htbaarheid verwer..
ven zullen,"

Onderwys in de Redenkunde, door D. v. D'. WIJNPERSSE,
A. L. M. Th. (5 Phil. Dr. Hoogl. in de Wysbegeer':'
te, enz. te Leiden. N aar den tllleeden Latynfehen druk i1{
't Nederduitsch 1 ertaald, in met eenige aanmerkingen ttitgegeeven, d~r J. J. LE MG'E TEN BROEK, A.\L. M.
Th. (5 Ph. Dr. Honorair Hoogleeraar in de Wysgeer~
t"e en Bedienaar des Godl'yken Woords te Rotterdam, em:.
Eerfte Stukje. Te Rotterdam, by J. Pols, 1780. Behal..
'Yen het Voorwerk, 2.14, bladz. in gr. oCtavo.
J

llngemerkt de algemeene hoogagtinge, waarrnede dill
A
Latynfche Gefchrift van den Hoogleeraar van de Wyn..
persJe, zints
herhaalde
tot heden, befiend~szelfs

ui~gave

dig olltvangen IS, zo heeft men met te tWyfelen, of onze
Landsgenooten zullen het den Hoogleeraar le Sage ten Brock.
dank weeten, dat zyn Ed. zig weI heeft willen verledigen.om het zelve in 't Nederduitsch gemeen te lTIaaken. Onze
Hollandfche Leezers erlangen hierdoor een Werk, dat daad.
Iyk dienen kan., rer bcfchaavinge en uitbreidinge van hun
redelyk verrncrgen., dat hen., op eene voortreffelyke wyze ~
boven aIle andere Schepzelen in dit ondermaanfche verheft.
De daar toe vereischte kundigheden, en derzelver in't werkftelling, worden, in dit Onderwys, beknopt en geleidelyk
vooJ!gedraagen: de manier van voordragt is zeer bevatlyk;
en daar het den mingeoefenden Leeur nog a1 eens zbude
mog en haperen, kunnen hem de by gevoegde aanmerkingen
des geeerden Vertaalers te hulpe kotpen.
Vooraf gaan, als ter Inleidinge, twee kornbondige Verhandelillgen. De eerae is gefchikt ter ontvouwinge van de
\Vysgeerte in 't algemeen., ten opzigte van derzelver aart ~
voortreffe1ykheid. en uitgeftrektheiq; met een nevensgaand
kort ver11ag van de vrocgc opkomst en den vetideren voortgang der Wysgeerte. En de tweede gaat ovel' de Reden.
kunde in 't by2onder, welkeio aart en nuttigheid insgelyks
aangeweezen wordt. - - Vermits nu de Rederrkunde,
volgens des Hoogleera<lrs bepaaling, " die kunst is, welke
." het verrtand betHert in de kennis der zaaken," zo heef!
men de~lve niet aIleen als eene befchouwel'lde., maar tevens
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"'1S.~e11e beoefenende

wcete11fchap aan tc merken. Uit dien
hoofde fielt zig .de Authem" gepastIyk voar, in de cerftc
plaatze, op te geeven, " de befchol1wende kennis van het
~, geen tot de volkomcnheid van ieder werking des vcrHands
" behoort;" en dan verder de beoefening te verklaaren, of
t.e toonen, " waarop men zich moet toeleggen €lID die vollI' maaktheid t~ verkrygen, en alle ODze kennis tc befehaa;, ven." Het eerf1:e gedee1te 'wordt in dit Stukje al-gchal1~eld, CD rl? ontvonwing van 't heoefcnende deel z:11 de il1houd van een tweede Stukje zyn; waarop dan veelligt di;
venaaling van des Hooglccraars onderwyzirig in de l~oven
nawurkunde zal volgen.
De inrigting der Dchandelinge van het b.efchoU'fende dee}
js veelal naar de gewoone orde gefchikt. Eerst kornen de
denkbeelden in hunne verfchi1lende o9-1ftandigheden in aanmerking, Hierop voIgt het geen men Qmtr~l'lt de bep<luling
en onderfcheiding, mitsgauers omtrent het oordeel en de
verfchil1ende [oorten vim voorftcllen, in agt heefr te ne'emen.
En dit brengt den Hoogleeraar tot de redeneering tn onderfeheiden manicrcn van f1uitredenen; waaraan hy ten laatfie
zyne onderrigtingen hegt over de zekerhcid, en 't gcen 'er
vereischt wordt am tot dezelve te .komen, zo vene 't ons
mogelyk is; terwyI wy ons voorts naar de waarfchynlvkheid hebben te regelen.
Begeert men, bulten dit· al~
gerneene verf1ag, nog eene byzondere proeve van's lloogleeraars wyze van voordrna,gcn, m~ll lee,ze d,m '8 Mans
voorfiel, wcgens de Jamenl'a~nde en ajgetrokkene den/:.betlden; 't welk wy tc eerder uitkiezen., om dat het, bchalven zyne byzondere nuttigheid voor zommigcn, ons te
gelyk gelegenheid gefft, am een en ander fraul del' opheldcrende aantekeningen van den Hoogleeraar ten Breek by to
brengen.
Na cene vcrklaaring van 't geen men eenvoudige en Ja7'llengeflelde denkbee~den Doemt, ,vaarv:m de eerften " in geen
,'" meeT bevattmgen ontbonden kunnen. worden,'· en de
hl.atHen imegendeel, ." in meer andere ontbonden bl111]cU
" worden;" merkt de Hooglceraar aan., dat men dccze famenftelling del' denkbecldel1 oak claar uit kan ophcldercn .,
pat wy gewoon zyn over cene en dezeJfde zaak mecrJere
afgetrokkcn denkb~clden tc maakcn., in, welUcn de gellede
znak, als 't ware, ontbonden wordt. En hierop gceft hy
(lTIS deeze onderrigting, raakende de Jamenvattende
ajge.,
xToHen denkbeelden.
" Een jamenvattend tlenkbeeld (idea concrete. ,) of Mt denkV 5
bald

en
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~'an een~ zaak in haare Jamenyatting, in haar gthtd
(idea rei in concreto ,) wordt genaamd, het welk eene zaak
bevat in de gcheele " farnenneerning van .haare wijzen of
" gdl:eldheden." h. v. Dccze tafel" mijl1 hoed (a). Maar
ecn ajg8"tl'okken denkbeeld (idea abjtra£ta) is" het welk iets

huld

van de za~1k afzondertyk verregenwoordigt, aIs de fterkte
van de tafel, de gedaante van den hoed (b).

" Zo" (11) Men begrijpe, zegt fie Hoogleeraar ten Broek, afs ik
denk om deeze tafel, om mijn hoed, dar ik mij dan voorftel niet
fler-ts eene tafel, cen heed in het gemeen; maar aile die bijzonder" gell:eltheden en toevalligheden, welke in deeze tafel, in mijn
hoed, famenloopen."
(b) Hicromtrent hehhc men, met den geagten ,Aanteken:m op te
merken. " dat deeze Qnder[cbeiding vall onze denl,beeiden in fa9tlenvnUende en afgetrokkene, niet ziet op de VOOfwerpen zelve,
mila!" dp de wiJze, waarop vrij ons dezelve vertegenwoordigen.
Wal1neer wij ons iets van eene zaak in het afgetrokken voorflellen, befl3:Jt dit n1et afzonderlijk op zig zelve; maar aile zaaken
be[hm in baar r,ehceI, mer aile baare gel1:eldheclen te famen genomen." Tel' nadere .ophelderinge van dit gezegde voege men
hkl' by, 't geen zyn Ed. al\'oorens 3angetckend heeft, wegens de
tetlvoudige en Jamengeflelde denkbeelden, dat hy in deezen als bchnd vOOTonderftelt. " De onderfcl1eiding van onze denkb~eldell in eell'v61ldige en jtJl1Jengejielde voIgt J zegr hy J niet altoos
of bloote:ijk den 3art del' voorwerpen. Dit zoude plaats hebben.
'Wannecr onze zie1 zig in eenen opDa!; de zaaken zoodaDig veTtegellwoordigde Ills zij waarlijk~zijn. Maar dewijl wy, door onze
(tindi~e en bep<l:Jlde vermo!;ens, ill de vercegenwoording cler zaaken
bij dcclen moeten voongaan J en ons eerst de e~ne, dan wederom
cene andere gcfteJdheid derzelver moeten voorll:el1en, zoo worden
do;: dClil,bcdden, ?elfs vall de eenvoudlgtle zaaken, in ons geboon;n uit metrdere dcnkheeJden, welke wij van tijd tot tijd vormen,
en eindelijlc famenbrengen. B. v. onze ziel is eene eenvolldige
zelfll:andigheid. God is een allerecllvoudigst wezen , zonder eeni.
ge famenilelling. De de:Jkbeelden derhalven VDn eleeze voorwerpen zijn in een allenrolmaal\tst vedhmd. het welk zig in eenen
opl1ag de z~aken zoo voorll:t:lt J als zij wDarlijk zijn, eenvoudig.
MaDI zcod::mige zijn de denkh~elden niet, welke wy met ons men.
fchelijk verll:and van God en ollze ziel marlken. Wij moc[en afzondedijk den aart Vall eene zelf£1:andigheid, of van een geest;.
derzelver verfcheidene ver'JIogens, werkingen en andere gelleldhedtn, door zoo veele onderfcheidenc denkbeelden vertegenwoordigcn; en eindelijlt m"aken wij uit die. allen icn famengefteld denk.hCl·ld. Derhalven bangt deeze onderfcheiding van otlze nenk.
heeld,,·n ten grootften r1~e1e af van de wijze, waarop wy cns de
zaaken v(;rtebcnwoordi~en:'
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'" Zodanige aftrekking heeft plaats, of ten aanzien van
de onderfchciden deelen cener zaak; gelijk, wanneer cen
Ontleedkundige bet menfchelijk ligha.am befchouwt, door
all~ d~elen, welke het zelve uitmaaken, een voar een na te
gaan: of ten aanzien van de onderfcheiden wijzen of gcfleltheden eener zank; geliJk, wanneer een Natuurkundif,"e
in eenig metaal onderfCheidenlijk waarneemt, deszelfs kleur,

zwaarte , hardheid, enz. - - - Ja, in het overwcegen van
die wijzen zelven, trekken we wedcrom verfchcidene gefieldheden of bepaalingen derzelver van e1kanderen af: gelijk, wauneer we in de beweeging van cen lighaam afz:ouderlijk nugnan,
iilclheid van dezc1ve, de rigting, de gcduurzaamheid, enz. Maar, van den undcren kant,
wordt ook, door de afgetrokken vertegenwoordiging eener
zaake., dikwijls eene famenvatting gemaakt van eenigc wijzen., met tel' zijde Jlellinge, als het warc, van de ovcrigen.
Dus ontJlaat b. v. een algemeen denkbeeld, of de algemeene
kundigheid (idea ji:ve l1otio uni'verfalis ,) van eene zaak., we;.
ke. niets anders is., dan" eene famenvoeging van gefteldhc." den., welke nan vcele zaaken gemeen zyn." Zoo fpree...
ken we van een paurd., van eene Hal'; van water in het gemeen: te weeten., wannccr we letten op die a:mdoeningen.,
welke gewoonlijk famenge\Tocgd,zijn in .alJe paarden., in aIle
flarren., met tel' zijde Helling van die, welke aan dit of dat
paard, aall die of deeze Hal', eigell zijl1.
" Of fchaon wij door een afgetl'okkcn denkbce1d de zaak
niet bcvatten., gelijk ze waarlijk is, in haare ge heeic ruin::te; moet men dan-rom evenwel niet mecnen, dat zulk een
denkbeeld valsch is, of dwaaJing veroorzaakt. Want door
het zelve wordt zoodanlg jets vertegenwoordigd, het welle
waarlijk in het voor\'l!trp plaats heeft = en tr;:rwijl de overjge gell:eldhcden van hetzeive vaal'· een tijd ter zijde geHeld
worden, worden .evcllWcl d.eeze niet ontkend, Boch op
haar zelvc ~ noch 111 ha<iren lamenhang met de overige. b.
v. Die op iemands dcugd agt geeft., ontkcnt daarom zijne gedaantc, of zijne wc~tenichap niet.
Zelfs heb"7
ben wij, am eigentlijk te t"imeken; gecn' denkbeeld v;m
wijzen, zander e~njge., vcrtegcnwoordiging van cen zeker
onderwcrp, wa:mn ZIJ plaats hebben. \Vant van eenc
zaak, welke in haar zelve onmogelijk is, gelijk een wiize
zander zclffiandigheid zijn zoude, klli1l1en wi.i zelf.<; gehcel
g~en denkbeeld maaken.
Maar de aftrekldng befiaat a1leenlijk daar in, dat wij, in de be[chouwillg van het voor-
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werp, meer 01' de eene of andere gell:eldheid van het zeI..
ve, dan op de overige, agt geeven (a)•
." Vervolgends is het voor ons ten hoogfien nuttig eft
noodig, dat wij afgetrokkene denkbeelden maaken. Want
dewijl wij gcwoon zijn de zaakcn nict volledig en zander
e€nig gebrek te kennell; zonden wij derhalven geheel gee~
ne denkbeelden van dezelve hebben., zo het ons niet geoor~
lofd ware een gedeelte van haare gefteldheden OllS te verte~
genwoordigcn, terwijl de overige nog buiten het bereik van
oDze kellnis blceven. Oak verkrijgen wij de kennis va~ zaa~
ken niet . anders., dan door haare verfchillende uitwerkfelen
of verfchijnfelen na te gaan., en daaruit haare Qnderfcheide~
ne hoedanigheden en gefteldheden te leeren: en wij kunncu
onze verkreegene kennis van zaaken aan anderen niet mede
deelen., dan dour onderfcheidenHjk aUe de deelen of gefield~
heden., welke de zaak bezit, een voor een, door te lo~

pen.

(a) Zo is 'er, gelyk de Hoogleeraar ten Brodt voorbeen. ten
opziete van de een'lloudige enf4mengefleIc/e denkbeeJde'll, opgemerkt
beeft, dat men ook hier kan overbrengen t tI b. v. geen kleur.
dan iIl~en lighmun , en wanneer wij ClJi eeoe kleur vertegenwoordigen, dan verregenwoordigen we ons eigenIijk eene lighaamelyke
oppervlakte, welke met die kleur bedekr is. Deeze oppervlakte lIIU
is famellgclteld, en fleeft haare deeJen; welke ondE:rfcheidenlijlc
zigtbanr Zijn. Onderrusfchen zie~ elk, die behoorlijk oplet. ter·
ftonJ dar die farnenfielIing niet in de kleur, maar in het gekleurde
JiglJaam is. Wanneer wij derhall'en de kleur in h'aare famenvat~
ting. dat is, te gc:lijk met het lighaam. waarin zij gevonden
worde. ons vertegenwoordigen, dan maaken we ons een famenge•
.field denkbeeld: m,1ar wanneer we ons de kieur In het afgetrokken
vomflcllen. zander te gelijk te Jetten op de Iighaawelijke oppervlakte. welke daarmede bedekt is, dan verdwijnt aile die famell·
ftelling, Het denl,beeld van geet heeft niets van dle famenftel!io!;
vrelke in een geel Ii~haam plaats heeft. Op gelijke wijze wardt
tot het vertegenwoordigen v,lIn eeDe kleur aan ooze ziel vereischt,
dat de Iichtltraalen, welke van bet geklel~rde voorwerp te rug ge·
kaatst worden, ill onze Dogen vallen; daar pebrokell worden; de
I,leur zelve in het agterfle gedeelte van onze oagen fchilderen, ell
zoo. door middel van de gezigtzenuwen, die aalldoeniog in ooze
hafenen te weeg brengel!, waardoor het denkbeeld van die kleur
in ooze zieI geboreo wnrdt. Dan aUe de Tamenilellil1g van deez~
beweegingen heeft wederom aileen plaats in ons lish"am, VOOr z;o
ver d~t aan de ziel tot het verJuygen \'an denkhee!den tJehlllp~~atn
is t maar Iliet in de denkbeelden zelve> welke daMdool' \'erkreegetj,
worden. In het denkbeeld van eene kfeur, op haa. zelve bI;.
fchouwd} is n[ets vall dit alles tc ontdel\ken."
t

)en. Daarenboven :louden ,vij de onderlin:ge verbintenisfen van zaaken, haare overeenkomst, en vcrfchil, noait belfatteli; indicn wij niet .~fzonde~lijk agt &~ven op die ge...
fteldheden, waal' door ZlJ onderhng betreklnng tot elkander
hebben (a). Eindelijk zouden wij van onze ipraak, welke
wij tot de beoeffehing en befchaaving van on8 verf1and zoo
teer noodig hcbben, huiten dat geheel geen gebmik kunnen
maaken: terwijl de meeste woorden afgetrokkene en algemeene kundigheden zijn, en oak zijn maeten. - - Derhalven moeten wij, om ons denkbce1den van zaaken in haa..
re geheelc famenvoegin~ te vormen, endezelve te volmaaken, in eene nauwkeunge befchouwing del' voorwerpen afklimmen. tot meerdere en verfcheidene afgetrokken dcnkbeelden.'~

It (4) 8et is I zegt de geeerde Verta3fer. voar oni van het ulterfie belang, dat wij de o11derlinge verhintenisfen en betrekkingen.
en de overeenkomst of bet vcrfchil der dingen kennen. Niemant
b. v. kaR gezegd worden den. <latC v~n ODze zfel te kennen die
fiegts aile haare werkingen en ~efteldbeden weet, zoo hij niet te
geJijk derzelver onderlinge verbintenis. en h3aT verfchU van bet
ftoflyk Iigh~am doorziet. Die aile de HeUlelCch~ lighaamen, en
hunne verfchillende foorten, weet op te tellen I kent daarom nog
het waereldgeffel niet, ZOo hij niet te gelijk weet. -iu wel,ke orde:tij gepl413tst, en oDderling met elkanderen verbonden zijn. In het
vertegenwoordigen van deeze onderlioge verbintenisfen en betrek·
kingen wordt voornaamelijk de werkz<lamheid der menfchelyke reden
uitgeoeffend. Maar nu zijn deeze verbirltenisfen en betrekkingen •
en de overeenkomst of bet onderfcbeid der dingen niet ge1egen
in aile haare gefieldheden te famen gooomen, maar aIleen in Commige. De dingen, welke in het eene ol'ereenkomen verfchHlen
VO'eder in het andere; die; welke op eene wyze f of in e-en opzigt
aall eIkander verbonden zijn. zijn het daarom niet op aIle wijzeu
of in alle opzigten. Derhalven moeten die ge1l:e1dheden, waar
door de dingen eenige betrekking -t.ot malkanderen hebben, waarin
zij overeenkomen I of verfchiUen; ill het afgetrokken van OJ1ssc;\enq
~ duidelijk bevat worden."
I
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Gejchiedenis 1'an Deenemarkm, p:eduttrende de Regeering 'Van
het Otdenburgsch Huis. In het Hoogduitsch geJchreevclz
door J. H. SCHLEGEL. Eel'fle Deel. Te Utrecht, by
de ·Wed. J. Terveefi en Zoon en G. v. d. Brjnk Jansz.
1730. Behalven het Voorwerk, 302 bladz. in gr. oc·

tavo.
en opmerl{zaam Historie[chryver ., die met onvermoeiden
arbeid aites nagefpoord heefr, wat tel' ophelderinge del'
E
Dcenfchc gefchiedenisfel1, zedert de
van het
ver~effing

Oldenburgfche Huis, tel' bef1:ierillge van dat Ryk, kan
ltrekken, vertoont zig :llomme in decze Gedenkfl;hriften.
De Heel' Scltle~el behandelt dit onderwerp'J van aUe zyden., met zulk cene oOl'deelkundige juistheid, dat hy niet
aIleen zyne Landgcnootcn verpligte., maar t(wens dank
behaale by allen, die reeds voor!ange gewenscht hebben,
na een naauwkeurig verfl.<lg del Gefchiedenisfen van dat
Ryk, zints die dagen. En lie uitvoering hiervan is over
't geheel. zo weI ingerigt, dat aIle Liefhebbers van Ge.
fchiedfchriften; 't zy ze daadIyk tel' leeringe, of flegts rer
voldoeninge hunner nieuwsgierigheid, leezen, 's Mans
Werk met vermaak kunnen doorbladeren. - - Het thal1s
ill 't Nederduitsch 'afgegeeven' gedeelte behelst de lotgevaIlen van Deenemarken'J onder de drie eerfl:e Vorfl:en uit het
Oldenb\lTgfche Huis. Christiaan de I, zints het jaar 1448
tot 1481: deszelfs oudfte Zoon J(Janrm tot het jaar 1513:
en Christiaan de II, die zynell Vader opvolgde, maar eerlang in den baat zyner Ooderdaanen viel; na veel tegenftribbelens in gcvangcnis geraakte; in 't jaar 1546 amand deed
van zyn regt op den Throon'J en in den jaare 1559 over.
leed. Geduurende dien tyd hadden de Deenen tot hunnen
Koning verkooren, {'erst Frederik, zyns Vaders Broeder,
die van 't jaar 1523 tot 1533 regeerde; vervolgens desze!fs
Zoon, Christiila:z de JIT., die in 't jaar 1559 overleed, en
op wiens dood zyn Zoon Frederik de II het Ryksbefl:ier er·
langde.
Voor rte ontvouwing der Ryksgefchiedenrsfen, onder de drie eerst opgenoemde Vorfl:en, g:mt in dit.
Dee!, by manier van Inleiding, een gefchiedkulldig berigtvan
de afkomst en uitbreidillg van het Oldenburgfche Huis, dat
op zigzelve een leerzaam verflag van verfcheiden byzonderheden behelst.
Wy zullen het zelvc, tot op den
eerUen Deenfchen Vorst liit dat Huis beknoptIyk -11agaan;
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en yoorts nog, tot eene nadcre proeve van des Amheurs
fchryfwyze, melden, hoe zyn Ed. OTIS de verhetllng van
dit Huis., tot de Koninglyke waardigheid bc1chryft.
Na een herhaald fireng ond~rzoek is men veritcrkt in tt
oude algemeene gevoelen, dOlt dit fIuis afi1amt van den ouden Saxifchen Wittikind, die in 't jaar 785 het Christendom
aannam. En't komt als onloochenbaar voor, dat deszelfs
nakomc1ingen, in dien eigenfren oord, welkcll men naderhand het Graaffchap Oldenburg gClloemd heeft, als aanzienlyke Saxifche Graaven, bunnen zetel gehad hebben. Men
fchynt daarhenevens op ~oeden grand te mogen beweeren,
dar dit Getlacht eerlang, onder andere verbintellis{en,
ook verzwagerd is, met Harald, een Decnsch Prins, die ~
in 't jaar 826, zyn Vaderland verlaaten, en zi~ naar"r
Keizerlyke Bof van Lodewyk den Vroomen begeeven had ~
om 't ChristellQOm openlyk te omhelzen. Deeza Prins, al·
claar gunfl:ig ontvangen, v~rkreeg van den Keizer cen Graaf..
fchap ill Vrlesland, beUaallde het n()ordlyke gedeelte van het
thans genoemde Oldenb;trg; dat vCJOrts, met het zUidlyke
vereenigd., dit Graaffchap llitgernaakt heeft; het welk dus
oudtyds, ten deele nit Saxifche, ten deete 1.lit Vriefche Landen, .befiond. VermoedcJyk heeft die vel'eeniging frand
gegreepen, onde:r Graaf D:ederik, een affiaIDmeling van
Wittikind, gehuwd met Reinhildis, \iene kleindogter van
Harald; en van deezen D{ederik beeft men, naar aUe waarfchynlykheid, de Yolgende Oldenburgfche Graaven af te
leiden. De Heer Schlegel, de varaere duisterheden clier afleidinge nafpoorende, en rusfchen heiden 'zyne oordeelkun-.
dige aanmerkingen, over· die omfiandighedcn cler tyrlen en
zaakell, in zyn ouderzoek invlt'gtel1de, brcngt OilS voorts,
in de vyfticnde Eeuw, op eenCH Graaf Diu!erik ~ ogehuwd
met Hedwig, Zuster der laadte Schauwenhurgfche Hertogen van Sfeeswyk en Graaven van Holfteyn, Hendrik, Gerard en Adolf; welke laatfi-e vervolgcns !lader in aanmerking zal komen. Vit dit Huwelyk nu is geboorcn, ill 't
jaar, 14'16, Christiaan; in welken het Oldcnburgfche
Hnis, in 't jitar I4-4R ,eel'st aan de Decnfche, kart daarna
mede :Ian de Noorweegfche, en vervolgens oak aan de
ZweedlChe, Kroon geraakt is. Eene vcrh'effing., welks begin Christiaan grootlyks verfchuldigd was, aan den hoven..
genaemden Hertog Adolf, gelyk 01;~ de Heer Schte'!el, ill
de befchryving van's Vorfien komst tot den 'Throan,
breeder meldt.
De Deenfche Niltie, in de verkie~ing van een uieuwcn

Vorst J
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Vorst, het KoningJyke bloed ten 'hoogfte eerende., V'ot1d
zig eenigerlll~te verlegen op het kindf!rlooze overlyden van;
Koning Christoffel; te meer., daar'er van de! voorige Konin..
gcn., de broeders, Erich Mendved en Christoffel de II, ins"
gclyks geen nakomeling Wilre. Zulks noodzaakte hen t~
rug te zien, tot op de affiamlingen van Koning Erich GNp..
ping., die in den jaare lz86 omgekomen was; onder weI""
ken zig de bovellgenoemde Hertog Adolf, zynde een agter...
kleinzoOll van de kleinqDgter deezes KOl1ings., de naaste
beyond. Hy waS bekend yoor cen Man., welke zyn aau""
zicnlyk Vorlteudom, met uitneemend vertland en zagtzin...
lligheid, bertierde; '1 welle de Grooten van Deenemarken
deed overhellen., om hem tot Koning te verkiezen; doell
de Hcrtog., deswe:geml door hen geraadpleegd zynd~, wees
deeze :ranbieding heuschlyk van de hand.
" Hertag Adolf had, vervolgt Ollze Autheur, geduurendo
zijne jengd, onder de grootfie zwarigheden, voar zyn vaderlijk hertogdom geHreden. Maar de aanbieding eener on'"
vcrwagte krnon verblindde hem daarom niet. In de toeu""
malige gdleldhc1d van aUe fiaatcn was de eer van te beer..
fell en met oncindige moeilykheden verknogt. Een regent
lIlacst gei1:adig feizcn; over elke zaak van eenig gewigt
vergaderingen beleggen; nu de tegenkantil1gen der geestlij..
ken en dan die des adels dulden; de burgerij., die., hier en
daar., dOOl' den koophandcl ryk en trots werd, a:mmoedi..
gen en ontzicn; onfiuimige klagtcn van het gemeen gelateIi
Ranhorcn, en, aJs hij dezelven meende weggenomen te
hebben., wederom nieuwen verwagten. Met de grootheid
der rijken vermeerderden de gevaaren en I11oeilijkheden. Zi~
dcnzelvcll tc onderwcrpen, daar toe kon een Vorst ,dieIt
onderviPldillg en jaaren den htister der maO't en grootheid
in de regre gedaante reeds getoond hadden, bezwaarlijk lust
hebben,> ten ware misfchien de vaderliefde te hnlp kvtam.,
en hem deed hopen, aan kinderen en kindskindercn zijne
regtcll in betere tyden na te baten. III eenen reeds vyftien..
iarigen egt met MARGARETA VAN HOHENSTEIN was de
Hertog A DOLII' nog zonder ervcn. Hij had geen naastbefiaan..
den, [zijnde zijl1e twee bovengenoemde broeders reeds
everleeden ,] d~n d.e toons zyner eenige Zuster Hedwig ~
de drie Graaven van Oldenburg CHRISTIAAN, M:AURlTs ell
GERARD, die hij, [na 'r overlijden der Ouders offitrent het
jlJ,ar 1440,1 met bijzondere tedcrheid, aan zijn hof had op""
gevoed. Hierl-ij \Verd zijn ~e~noed no, door eene edela
cy-ler.
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overweeging beil:ierd. In Dccnemarken was eene jonge en
beminnenswaardige koninglijke wcduwe, aan welke, volgens het gebruik dier tijdcll, gehcele lanctfchappel1 tot cene
lijftogt moesten toegelegd worden, indien 2ilj weduwe bleef ,
of oak elders in huwlijk traj. De Deenen hadden. reeds
gewctlscht., eel' dat nog allen aan den Hertog ADOLF dagtell,
'baar ais regcrcnde Koningm te behouden; en ADoLF was
cen vertrouwd Vriend van haar Vader, en van het gantlche
buis van Brandenburg; en hij was overtuigd; dat' de verbil1dtenis met haar een uitfieekend geluk vooi den tocekomenden Koning zau zijn. Dcze redencn vermogten zo vecl
op hem, dat hij verzogt, om Velor zijn perfoon van M
'aangcboden kroon verfchoond te zijn; Hij verontfchuldigde
zig met zijnen oudentom, fchoon hij eerst in zjjn 47fte
jaar was., en bevaol daaremegen den gezanten den oudHcn
der zoanen van zijne zuster aan, CHRISTIAAN., Gniavc van
Oldenburg: -~- Dceze., tacn 2:2 .laaren aud ~ ais ondfl:e
van de broeders, de graaffchappen Oldenburg en Dclmenhorst alleen regecrende, was een jongeling van eene uidle..
kende verwagting; en ADOLF was yverig werkzaam tot d~
verheffing van zijn Neef;
" Door den Bisfchop van Sleeswijk en andere Dl:enfche
Raaden verzcld, bcgaf hij zig, zander uitHel, naar Koppenhage, en narn aldaar., in zomerma.and., als Herrog vail
Sleeswijk, zining onder de Deenfche Rijksraaden. De
keurvergadering'duurde tot in Oogstluaand; en ondetwijlen
had de Hertog ADOLF de vaorzigtigheid gebmikt van dell
vermoedelijkel1 kroonverwagteling in zijn Henogdom Slees~
wijk., tot ~an de grenzen des Rijks, te laten komen; elt
zelfs hl"agt by deszelfs zege1 met zig naar K0ppcnhage., om;
in zijnen 11:1am, h-et geen hem lOU goed dll11ken, en het
geen de getnoederen kon winnen; des te zell:eret te belooven. Zo beloofde, onde'r anderen, de BisJChop JOANNES
van Rofchild, dat hij' tot de verkiezing van CHlUSTIAAN
behulpzaam l zOlldc zijn, en bedong daarentegen voot' zig ~
dar dezelve d,c wettige aanll)raak oil de voormalige Bis~
fchopsfiad Koppenhage voor hem zaude openlatell. Bij de
Rijksraaden in het algemeen, fieide de Hertog zig als borg',.
wegens zekerc voorwaarden, die de nieuw verkozene moest
vervullen; waartegen deze, In eene bijzondere- akte § zij..
nen Oom verzekerde, hem voor zijne borgfchap ten allen
tijde fchadeloos te houden.
" N a dar 'er een eenpa#g befluit genornen was, kcel"de
te Henog, door eenige Deenfche Ryksraaden verzeld, ~cU
III. DEEL. ALG. LETT. NO.7.:&
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naar Zijll VOl'ftendom. De laatften vondcn hunnell toek0111cn..
den Heel' te Harders/eben, en bragten , met hem, de gcwigtig~
He zaak, tot Hand. CIlRISTIAAN ondertekende aldaar, den
eerftcn van Herfstmaand, de Handvest , welke hem voorgelegd
\Verd. De Rijksraaden hadden d~ voorwaarden derzelve
op de wijze, gelijk het in de volgendc tijdcn, met de Keizerlijke verdragen, in Duitschland gefchied is, Mal' de tegenwoordigc vercischtcn des Rijks gcfchikt. - - - Onmiddelijk na deze" verrigting, bezogt CH1USTIAAN zijn nieuw
Rijk, om op de landgerigten, en inzonderhcidte Wiburg,
in Jutland, en te Lund, in Schonen , de hulde te ontvan-f
gCll, en zijnen konil1glijken eed af te leggen. Men vind
reeds van het begin van wijnmaand gunstoewijzen, door
hem midden in Dcenemarken als Koning toegeftaan. Een
gewigtig voordeel, dae hij, ook volgens de grondwetten
der Calmatfche vereeniging, door deeze verkiezing, verkreeg, was een zelfs in het Kcurr~k plaatshebhend erfregt
\loor ZijllC toekomende manlijke, Ja zelfs vrouwlijke nakQmelingfchap. Men, verbolld ZIg, am zijnen zoon "nn hem,
of, indien hij ~er meer bad, .eenen va~. dezelven, als Koning te erkennen, en de avengen, gehJk oak de dagters,
np Rijltskosten, behoorlijk te verzorgell. -"~ Op deeze
wijze wcrd CHRlsTlAAN eenpaarig door de ,geestlijke en
waereldlijke Raaden op den troon geroepen, en door nUe
de inwoners van Deenemarken met vreugde ontvangen/'
En 'er verliepen, gelyk Ol1ze Schryver verder aamekent,
maar wcillige maarrden, of by werd ook Koning vanNoorwegen. In de vasten van 1449 ''Yerd hy aldaa~ verkoozen, en den ~8flen van wynmaand 111 dat zdfde Jaar thatlyk gckroond. De Zweeden waren insgelyks deezen Vorst
eerlang tocgdaan, en wel met dicll l.Iitflag, dat zy hem
op den !4Hell van zomermaand ,des jaars 1457 voar hunllen Koning uitriepen, en den 29l1en claar aan volgenden
plegtig kroondcn. CHRISTIAAN zag dus de dric Naord..
khe Kroonen weder vereenigd, en zig in 't bezie van het
vereenigue Koningryk; dan in 't jaar 1467 viel Zweeden
llcm weder. af; en 't was hem niet mogelyk 2iyn regt tot
dirn Throon te handhaaven 'I of zig in 't bezit van denzelven te herl1ellen. De hereeniging "deezer drie Ryken
greep eerst frand onder zynen ZOOlI en Opv.olger JOAN1'OES, in het jaar 1497; zedert well,en tyd dezelve, hoewei onder veele onlusten, frand hieId, tot op het jaat
15 2 5, toen CHRISTIAAN de n afgezet, en Freden"k in deszeifs pla~ts verkoQ~eu werd tot Koniug over Deenemarken
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en Noorwegen; terwyl de Zweeden, zig V2n de Dcenl'che
heer.1i:happy ontllaande,. vervolgcns GUSTAVUS WASA tot

hunneu Koning verkoozen; zedcrt we]ken tyd hl2~ ZweeJfche Ryk, tot heden, op zigzelven een afzonderlyk Ryk
gebfeev.e.ll is.

Zamenfpraeken owr de Vryheid en Burgerl:yke
Deugun. flit het Latyn in 't Fransch 'Vertaeld ~ door
M. ~AWE, Abocaet van 't Parlement, met aerttekenin~en ,. en nu in 't Nedewuitsch vertaeld. 1"'e Utrecht, by
B. Wild. liz o{;7;avo~ 74 btadz.

CA"i'.Q()f

wcIuitge~

an 't Qoofd van dit Gefchrift heeft men cen
A
voerd hedelldaagsch Latyns£h Dichtftuk, tot lot" der
Vry18eid; gcplaatst; maar voorts is het zelve in diell finaak

gelchrev~n, als ware het opgefield in die dagen, tom \
Romeinsch Gemeenebest, met het verliezol1 der Vryhdd,.
ten ondergang neigde. Cato fie]t hier aan Giaro en Favonius Vaal', de bronwellcn uit welken Romes onheilen voortvlQddcn, die de Dwingelandy met zig tleeptell; en l~at zig
'\loorts daarop uit, over het Dauuwe verbond, dat 'er is,
tusfchen de burgerlyke Deugden en de Vryheid, lllitsgaders
ov~r de middelen am derzelver invloed op de banen der
Burgeren bef1:endig te maaken; welk aJles wyders door eenige' Hcvellsgaande aantekeningen opgehelderd wordr. Men heeft dit Stukje to~gewyd aan de VerdeiJigers der
Rechten hunner Medebur;;eren, den Liefhebheren der Vryheid en Onafhzm~etykheid, den Beminnaeren 'Ya~ ku'l) Vaderland in den Voorflanders der Republik.emfc:he 'Regeeringen,. dee 'er een n.utug gebruik van kunnen maaken" behou.
dens eene oordeelkundige inagtneeming van den vastgef1:elden Regeeringsvorm del' Repl1blie~, welker heH zy bedoelen. Dc hier voorgcdraagen lesfen v-an Cato zyn toch ge~
meenlyk juist, en kunnen in eene minalerc of meerdere
inaate, onder verfchillende Regeeringsvormen, wcrkfiellig
gemaakt wotden~ door zulken, die, eenige;u invlocd op
het hcfl:ier hebbeudc, door waare. Liefde vaor het Vadcrland gedreeven ,vorden; welker charatl:er hy ons dus treffende [chetst.
" ~Er is in tle gcheele natum geen v('Iortreffclyker wezcn,
clan een mensch die zyn Vaderland beminr, dit is 't volKomenst werkfhtk der Godheid,. 'r welk zy met het gunfiigst ooge bezichtigt. Ael1. die weldadigc genanuell geX 2.
lyk,
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Iyk, welke in den kring hunner werkzaernheid het licht e1't
't leven verfpreiden') boezemt de wael'e Burger zy1lc Land..

g-enooten dien blaekcnden iever in, welke r.ynen boezem
doet gloeien; 'r is een brandend vuur-, 't weIk aen aIles 't
geell 't amringt, een levenbaerende warmttl mededeelt:
zyne gefprekken vervnllen aller harten met een beilige liefde voor de deugd. Zyne bedryven, met het rnerk der va·
derlandsliefde befiempeld; verwekken een edele drift
de
flaeuwhanigfie zielen; hy befiaet en leeft aileen door ~t Ie..
ven van 't Gemeenebest') desze1fs roem maekt de zyne, en
deszelfs geluk zyne gelukzaligheia..
" In weiken rang hy door rle [fuze zyner Mcdeburgeren
geplaetst is, met welke bedieningen zy hem willen beklee..
den') 't We1Zyll van 't Vaderland is en blyft hltyd zyn eer..
fie') of Hever') zyn eenige beweegreden. Als Overh'eid
zwoegt en waekt hy voor de rust van den f\aet; geftreng
en oprecht waekt hy voor de handhaving en bewa-ering der
wetten: a~n 't hoofd des Legers zoekt hy, indien @ie- overwinning zyne vacnen voIgt') niet anders dan cene roem'"
ryke vreede voor zyn Vadcrlancl; en in den tegenfpoed
dradt hy geen oogenblik, am liever zyn kven voor 't Va..
deriand op te offeren!J dan 't zelve door eenige f\:hande ont...
eerd te zicn.
" Gebeun het dat de zedigheid, des deugds natuurIykc
gezellinne" of de onachtzacmheid zyner Medeburget;s, hem
verge-ten doen leeven, dan zal die zelfde Hefde voor 't Va"
clerland de duisterheid van zyn afgezonderd·leev~n cere by..
zetten; de biUyke wettcn en de waere verdien1ten zuBen
in 't -opcnbaer aIleen zyne ~oedkel1ring wegdl'agen. Als ge..
meen Soldaet zal by zyne Spitsbroeders ~cn voorbeeld vall
dapperheid en krygstugt geven; en in de verwarring del
nederlaeg den vyand een onverzaegd wezen, en. eene on·
waRkelbaere kloekmoedigheid aenbieden. Wordt fry onge.
lukkig in de rnoeilyke en door verdeeldhedctll beroerde ty..
den geboren, dan kan aIleen de rechtvaerdige zaek hem on..
der ilare verdedigers tellen. Hcbben de losbandigheid in 't
7.eedelyke en Ol1verfchilJigheid voar 'r gemeen welzyn da
ilaetsg:eftc1dheid doen wa~gelen ('II),. toeft hy geen oogen·
blik,

in

Y

(*) Dit was het geval dcr R.omeinell in de dagen van Cato.
waarOYcr hy bier op deeze wyze fpreekende wordt iugevoerd.
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vooroudercll

{Oem

uiuna.ekten, en ruim zoo vee! als

hUll-

n=:

OVER DE VRYHEIO.

~85

Wk , -001 beide door zyn onopfpraekelyk gedrag en de beoefening der gellrengfie deugdcl1 openlyk te veroordeelen.
Wan~

lJe wapenen toebrtlgten, om bun den eerbied der vreemde volken
te verwerven t zyn thans by derzelver uakomelingen in vergetel.
beid geraekt. Aile die wonderen van rechtvaerdigbeid en Hefde
voor 't VaderJand, welke hun door hunne vyand'en als wezens boYen deo gewooncn pel) der menCchelykheid verheven. deeden be·
fchouwen. wordeli by ons onder die barsfenfchimmen geteld, met
welke men gewool1 is de kinderen te verfchri!cken. :/iedert eene
talryke zwerm van drogredcnaets uit bet fehool van Democlitus en
EpicurlIs onze hatten met bunne bedrieglyke Jeer vergiftigd heb\len. Dle edele ptaeters leeren. dar de eigenliefde de eClllge
dryfv.eer is van aile ooze bedtyven; de liefde tot dat [Chooue,
welke Soaates en Plato als het kenmerk van OIlzen 11l:lmelfcben
oorfprong befchouwden, en welke zy met zoo vee! iever hunne
Leetlingen tl'Jlchuen in [c fcberpen, ",anlt door die nieuwe wysgee·
ren in ceo befpoltelyk !icht geplaerst, door te beweerell, dat dezelve aileen in de befcbouwing befiaen heeft. en haeren oorCprong
::len onze trotsheid is verfchuldigd. Vol gens dezen is ons boogl1:e
good in de wellust gelegen, aIle ooze wenfchen mo~ten zith hier
bepalen, elk mensch moet zichzelven tot het middelpunt
der gautfche zamenleving fieHeh, en zich DID 't weh:yn van zyn
Vader!lmd of Vrienden niet bekommeren, dan ill zo vetre ~y bier
uit voordeeI kan trek ken. Die gevaerlyke leer is met reufefchree.
den toc in 't midden van ons doorgedrongen•.. ....:.-- De driften.
welke zy begunftigde. rnaekten haer binnen kart veele aenhange·
Jingen. en de Jaege gevoelens, welke een nawurlyk gevolg var!
die drogredenen waren, behben de plaetfcn cler deugden ingenolUen, wj;:ll~e de dude Romeinen zo beroemd gemaekt hebben."WeI ter fnede voegt de Hcer Saige, by dit C::rtonisch voorftel.
de valgende mmte4ening.
" 't Schym. dar de Ieere. van welke Cato fpreekt, 't deel is
dier eeuwen. in welke men de' fi-aeiheid en kieschheid tell top
gevoerd heeft, Wy hehbelJ die vetaahtelyke wysgeerre in ooze
dagen zien herleven, welke den mensch onderwyst, 'hoe hy,
door zich tot bet middelpunt van alles, 't geen hem omringt, te
O:ellen, de orde der' maet(chappy't onderfte boven kan keeren.
UiL deze 'Worden eeoe m~njgte tagenovergeftelde belangens, welke geduurig tegen elkanderen, zy.tl aengekant., geboren. Dit deze (l~t(pruit eene vreezelyke verwarring in de handelillgen. eD
,eene ongeftadige beweging. welke even dik werf verandert, alll
de driften, welke Zi; ill beweging bragten. En aen dey;: 1ll0et
het wardan toegefchreven, d3t men dell fpot dryct met die heldl1aftige deugdeo. welke in de Grieken en Romeinen mel ZO veel
luiscer blorll;~n. Tegenwoordig hefchouwt men de'liefde VOOr 't
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'iVanneer het drukkend geworden bewind hem't fi::houwfpel
van zyn Vaderland in fhwerny zugtende, en del' dwifiglal1~
dye op de puinhoopen del' wettcn verkeerende, vertoont ')
dan heproeft hy, te groothartig om in de fchande zyncr
Lanrlgenooten te deelen ,. om een vonkje del' Hefde your de
vryheid in hunne hartell te ontlleeken. Gelukt h_et henl,
om hen nit die fiaep del' zorgloosheid te do en ontwaken, is:
by flux de eerl1:e gereed, om de woede del' dwinglandye
te tror[eeren. Doeh indien de verlaeging hunner ziele, 'met
(1e fchande gemeen geworden, hein geene hoop overlaet:.
om hun 't bezef hUl1l1er eigene waerdigheid weder te fchenken, zal hy dien verachtelyken hoop verlaten, en 't ge·
heclal doorlopen, tot dat hy ecne maetfchappy aentreffe ,
welke nog in 't genot is van haere aengeboorene rechten.
Liever zal hy zich in de verlchrikkelyld1:e wocsteny ver~
hergen, dan aen den waeren wysgeer 'r zo vemederend
fchoLlwfpel te verleenen, van een mensch, die den adeldom
van zyn wezen kent, en echter toellemt om denzelven tever~
t1~C-n, door zich aen een fchandelyk juk te onderwerpen.
6 Vaderland! voorwerp del' aenbiddinge van aIle waere heiden! hoe aen~enae1l1, hoe roemryk is 't zyn leven op uwe
altaeren te offcl'cn J 6 Vryheid t cdelc drift v;m groote zielen! ongelukkig, die nimmer uwe onuitfpreekelyke vermae·
ken fmaekte I"~
Va:ierland, de opofFering van zichzel...en voor 't welzyn van den
Sraet, de belangeJoosheid en verzaeking zyner byzondere belange"s, 31s oUltenfpoorigheden, weinig van die der doolende RidderCchap l7er[chillende, ell wllinig fcheelt bet, dat men de meCite van zoortgelyke bedryl7en niet in del1~ rang ficHe der verdicht·
zclell oozer Dude: ltv nanfchryverell.
" Wanneer de eenpaerigheid cler gefchiedkundigen de twyfeling
onmogdyk maekt, welke pogi\lgen wenden dall onze fterkc gees-

u;n lli~t aen; om eanig verbergen Iieginfel, eenig bedekt byzonder
helang te verzinnen, 't welk roor de geheime oorfprong dier
verwollderenswaerdige bedryven kan worden gchouden. Armhartige redenk:l'/elingen" welke's menfchcn waerdigheid verkleinen,
en hem lll-:t de beesten gc:lyk ftc:llen, door hem ceo blind inGe~
teLl, en zi~dende drift:n, tot leidslieden te geven l"
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Oude en Ilerlendaagfclte Kcrklyke Ge[clziedcniifen, van wylen den
HO(Jggeleerden J. L, MOSHEIM. KcmfeUer der Hoege SchorJle te
Gottingen. van den 4anvang atf Tegenwoordige Ee1lWe. tot aan

bet 2es en zeventigjle jaar der:{.elVIJ, vervo/gd; of Proeve eme,.
volledige Kerk Historici der Achttiende Eeuwe. Door J A. C. VAN

EINRM, Predikant te Genthin en Rotzrio,-J. "Uit het HOQgdttitsch
vertaald. Derdt Deels .Ifle Stuk. Te Utrecht by A. \'. Paddenburg, en te Amfterdam by W. Holtrop. In gr. 81/11. 472 bladz•

.

Wanlleer men een Aardrykskundig Werk'in handen krygt I zal
het zelden misfen, of men zal, zonder dell Tytel in te zien.
of te weeten waar de Schryver t'huis hoore. klmnen onrdekken ..
waar men hem te plaatzen hebbe. Geen Land krj'gt grooter beurt
dan's Scbryvers Vadtrland; het beflaat rnees-taltoos, n3:lr evenredigheid ,. verre het groorfie gedeelte des noel;:s. By. weet 'er al·
les olluwkeuriger; hy ftelt in alief meer helangs; en <Ienkt dat anderen even zo bellaan als hy: die moge c1oorga~ll, by zyne Landgenooten ;doch zal niet zelden mis[en by den Bliitt:nl~nd¢r;'[ geell
ook de rele is dar Aardrykskundige Werken, uit eeoe andere taal
verwlkt, met dir gcbrek behebt, of in dar gedeelte heRort of in andere verbeterd moeten worden. - - II, zal 'er geen voorbeeidell
van ophaalen. lets dergelyks kamt den Gefchiedboekel ell
mede over; en [chynt het gCY3 te weezen des Kerkelyken Gefchiedfcbryvers VANEINEM, wiel!ls HIde Dccls Il1:e Stuk wy bier
VDOr" ons hebben. Eeo Deel aileen van de Lu~herJche Kerk ban·
delende; met een hreedfpr1l3kigheiJ, op zommige plaatzen ruim
20 verdrietig dan de voorgaande Deelen C*),
Bet Kene Hoofdflul.:, waar uit dlt geheele Boekdeel befhat,
wordt in twee Hoofdafdeelingen geqllisL. wa31in lie e', rfie fle
Gelukkige Lotgevallen en den inwel'digen toefl:and cler Lu.herJche Kerke vervat; ell well,e tweedc: de Ongelukkige Lotgevallen clier Kerke behelst.
De Eenv. VAN EINEM vangt 3an met eene Algemcene Afl1ee!.
ding cler Lutherfche Kerke, die in den eerlteJi opOage 'belworeIykheid, genoeg heeft; doch welker bevallige trek ken droevig
verdonkerd worden door de Nieuwe Godsdienstl/erb.t.:ringen, gelyk Ill' ze n(}~nt, eeniger hedel)daagfche Leeraaren, van welken
onze VAN E!N.EM allerwegen betuigt en betoont eenen affcbrik
te hebben.

Van de Lutherfche Lm fpreekendc, merkt by op dat de
Schrift haar bron is. en maakt dus een aallvang zyns
Verhaals met de Uitgaa"lll en Overzettingen derzel VII. "Doc:),"
z;;gt hy. (en dit det:dt ons eene hoope fcheppen, Iyeike IVy
by het opellen des Werks Diet hadrien opgC\';)t ,) " men
" zal ons vcrgunnen, dat wy ODS nict lJep3alen lot de gecne,
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" die eigel1!yk in onze Kerk verrcheenen, en van Euangelisch_
Leer:JarclJ zyn. bezorgd; maar te gelyk oak op dq
" pqogingell van :mdere Gezindheden in dic ftuk Jetten. Want de
), Lflther/chen maaken tog oak gehruik van deeze poogingell; en
.. wy wilden om niee te wydloopig te worden, by efke GezindI' Lmherfche

,. ileid, daar V30 ongaarne, rifzonderlyk f;:reeken. Om deze reo
den zullen wy melle, hy de Crit,k~ Philologie en Ex~getiffhe
" (Jodgdeerdheid, QIIS verhaal toe andere Gezindhcdcn uitftrek,. ken: Ee'1e hoop niet geheel vole/aan; w~t de Uitgawln
en Overzettingen des Bybelt ell 't geen hy de Crityk noeme, betrefe, kin nog aankomen; ~oc:h het vorige is zeer kort, ten bewy:;lC dat hem l'eele uitmunttmde Schrifcvcrklaarders, inzonderheid
Engeifchen, onbekend zyn. Dit zal, ho~ ongnllrn"hy ook ten dee.
zen opzigte, van andere Gezindheoen afzonderlyk Jpreeke. he~
llogthaos noodig maaken ,indiea bet Werk aan den Tyte! van Proeve,
e.ener volIeJige Kerk Ristorie eenigzins· zal bealltwoo{den.. AlIe'l
waC tot de opgemelde ftukktn bchoort, is begnipen in vyr" en twin~
tig blacfzyden.
Waarop lW voorrva<1rt om ceo zeer breed verfl:1g te g~even
'V:m de L-erfl;elIige Gpdgeieerdheid der Lutherjche Ker!ee met haare veralld'rin{!6n. "Geduurel:de meer daD de fielft ollzer Eeuwf:
fchryft vAN ElNEM, heeft men ill de bepa~ling der I.eerftellingel), die fundamenteele en geme !u,ndamenteele flukken Zyll, wcinig
verandering gemaakt; maar na dien tyd des te nicer: Bet allergrootfte geJedte ooter Gndgeleerden heeft we! geene merkelyke
Vcranderingen noodig geoordeeld; eene andere party integendeel
l1eeft zich, volgens cen vrycr onderzoek der waarbeid, vCl'pJigr '~
geml van de furularnenteele {lukken rc verm(nd~ren, en de nie~
f~ndame'IJ;ede flukken te vcrmcerdcren; doch aal) beiden [chriften redenmaatige bepaalingen ce geeven) een grooter, Hehe over QC::zelve re verfpreiden. van meoschlyke byvoegzcls te Zlliveren i
~n het geen by de verheteringen onzer cedle Hervormers overgebleeven was. nog daar by te doen, waar oyer menig gefchil
ontfiqan i$. Deeze qa1Jmerket'jk~ nie'U'II'igheden, Iaat hy niet ona:mgeroenl i Illaar fidr ze VOO! met de gcopperde tegepkantingen en
j;elU1akte cegen erpingen; om. gelyk hy zich uicdrukt, de oozy·
qigTie(rJ van een Hin~riefihr'YveT 'fIi~t uii !Jet oog 'e ferliezw. Dan
wy twyfelen zecr of de llieuwerwttfche GoJgeleerden in Vuitschland hem onzydig in dit f1:uk zullen aanmerkell. Het fltaa1t alzin$
dMr dat onze Schryver de Dude SymboJifche lloeken, by die
Nieuwe HervQrmers gans,l:h op geeD hoogen pry~ geftdd, vry
fterk aankleeft. Wy kunnen dit fiuk.. van te ve.el olUlIle(lags. niet
pverneemen. Dan om egrer. lets ta plaatzen, '~ welk v.alll VErre
's Gefcbiedfchryvers dellkWyz~ hier. omtrent vertoont, en ceven3
,'oor ooze Leezers minst Ilerveelend zal wee~en, I;iezen wy claar.
toe 't g~ep hy ver1)aalt vall de Welfpreekendhekl op den Pf~dik·

t'

fl:oel.

" Is 'er iri eenig auk eene voordeelige verandering, in deze
voorge vaU,o) dan is het z~ker[yk omtrent de openbaare

~cuw,

voor-

voordrilgt van fillkken van Godsdienst vObr Godsd1enCl:igeoVerga.
deringen, of de Welfpmkendheid op den PredikftOitl. Men kaq
het pa~ van zig verkrygen, om de flegte aanleidingen toqueeken.
de kuiJfilg bewerkte, gedrongene, zinryk zullende 'zyon. met zo
veel onnutte geleerdheid zo wei als betowisting dcr'partyen opgevulde, en daar,by flegt gefchreeven, preeken en ontwerpen tot
dezelve, nit voorige tyden, eenige uitgezondero. thans nog te
Ieezen. Waren 'er deze misgebooTtcn van '~ lDenfche·n verftand
werklvk niet; lDeB zou byna aan bunne !1lOge!ykheid twyfele·",
Gelo9fd zy Gods Voorzienigneid, dat ze de Kerk van dlt Kaf
heefc gezuiverd. In het b.egin dezer eeul#e naUl de zoge.
ll.oemde Pittismus ongemeen toe. SPENER I FRANKR met- hans
gelyken, leerden de Predikanten I aile onnuttc geleerdheid uit
hnnne voordra~gen uitlaaten. en de· EU:lOgeltfche Zedekullde
preeken. ~De laatl1:e lag tot een bytonder grondbegiozel: elke
preek 'moesnen mioften zo veel van den weg der Zaligheid bevllt·
ten, dat de Toehoorder hem vinden, bewandelen en zalig konJe
worden I a1 hade by, in Z)ln leevcn I flegts maar ~en~ preek ge·
boord. Een groot getal Kerkleeraaren vond niet aileen op
~eeze nieuwe preekmeth<tde vee! te zeggen, mi'far bleef ook
trouw'by de oude, of l1it gemak I of'uit gehrek aan kundigheden,
weetcn wy nict, maar tot grom n,Jdeel der Gemeenten. Wat OOTT·
};CHne in de verbetering der Duitj,he taal, welke zt~veel tot eenc
verlJeterde voordragt toeuragc, gedaan heeft. dat deedt· MOSHEIM.
die klaar- cn fraaiheid ollzer Moedertaale zo zeer als vernuft en
fcbr:mderheid in zyne Dl<lgt hndt, omtrem de geestlyke we!fpreekendheid. Met hem begon. federt 1]15, een nieuw Wj)et tydpel k
derzelve. Hy verklaarde, in zyne Reilige L~e,redenen, deSchrift,
Hy p hilpfopheerde, hy fchilderde, by rocrde. Jammer aileen. dac
zyn voorflel meer woordenryk dan zaaklyk was. De goedkeuripg.
welke hy wegdroeg. ging ongemeenlTerre, en I (wyzeggen weI ni~t
te veel,) was dikwyls overmautig. Veele voorrecbteli hadt hy.
ongetwyfeld, boven zyne tydgenooten; maar de flaaffche navolging
zyner Leerredenen WliS zo buitenfpootig, als nadeelig en onmogeJyk.
De mathematifche en philofophifche Leeraaren Itwa-'
men I byn3 in dar zelfde tydper k, op de bmm, ell maakten bykans'
geen Ollderfchtid. of ze op den Kanzel dan op den philo[ophi.
(chen Leetf~oel fl:ondel~~ J. J' RAMII./ICH, die verlichtenwilde
~n fligien. bleef, onder de toellmufllige Leeraaren. op den middenweg. Hy fprak eene zllivere DUltfche taal, zyn voorftel was
bevirJdingryk en ptaCl::ikaal. En hy haQt toen. naa MOSIlElM. de
groolfte goedkeuring. Verva/gens wilde alles verheven zyn. Me~
kwam tot eell hoogdraavend. en met ele vatbaarheden van een gemeen Christen gansch en gaar niet {bookend voorflel. Hierbj
kwam de Mesfiade. Alles wemclde vall Seraphynen. E1~~hufias
1ijUS (Geestddft) kwam in de plaats eener hedaarde overtuiging.
en eel1t: grondige kennis en verberering ,'erviel. Iomiddels zal
lnC:l !ig' begrypen J dat iJ\ J hier, I1cgts van den heerfchendep toon
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fpreekt. De veele uitzonderingen en afkeuringen van dien, weI..

ke men, in di~ dagen met vcrmaak be[peurde, zyn bekend. In
de nieuwfie tydcn zyn veele deezer fouten gelukkig en juist ge~
myd. Men kan, over 'c algcmeen genomen, met de verbeterin·
gen ODzer tyden, te vredezyn. Men brengt, ten minften groo[cndeels , niet meer onnutte zaaken. en met het doelwit niet 1nfiemmende Geleerdheid op de heilige Leed1:oelen. maar predikt
wat onderregten. fiigten en verbeteren kan, alhoewel men het,
tell opzigte van den inboud der Godsdieost - waarhedeo, die voor·
gedraageo moeten worden, en tell aanziene van het denkbeeld no..
pens de fiigtinge nog niet cens is, ja eenigen meer voor eeoe en·
kele bedaardc overtuiging des verftands en grondige aandoellingdes
wils, anderen, integendecl, meer voor de verwekkinge der hartstogten, en nog anderen voor beide te gelyk zyn ingenomen. In
t~e uitdrukking heerscht duiJlykheid, gemaklykheid en juistheid.
Men fpreekt niet te hoogdravend, maar vervalt mede niet tot het
lange. Doeh even :lIs het menigmaal ~ebeurt, dat men, ten zeJf,
clen tyde, wanneer men oude fouten uitroeit, nieuwe begaat, zo
ontbreekt het oak niet aan nieuwe fouten by de heilige voorftellen. De al te z~er vermenlgvuldigde en overbodige zedekundige
preeken, waarby bykans alle voordragt der Geloofsi1:ukken ver·
bannen. en de beweegreden tot deugd, die 't Euaflgelie aanbiedt,
aan een kant gezet worden, telt, en onzes oordeels niet tell
omeebte, een groot gedeelte on,zer fehrandere Godgeleerden on·
der de gebreken onzer nieuwe preek-methode. Want veele
preeken zyn tog, wanoeer men geheel naar waarheid wil oordeeleu. '0 fatfoen en de hekleeding niet gerekend, werklyk
~iets dan fchraale zedekundige verhandelingen.
Dikwerf leeraart men byn;j eeniglyk, een Philo[ophi[che Zedeleer, daar men,
lJogthans, als PreJikers des Ch,istendoms eigenlyk de Bybelfehe
nlOcst prediken, ell de bewyzen, den Bybel eigen, niet verzwygen. Ell mogt men zo voortgaan, als eenigen begonnen hebben. dat men zelfs de byzondere berrekkingen van's menfcben
lecven afhandelt, zo dat de rechtskunde, hllishoudkunl~e, handel, regelen, en dergelyke dingen lDeer, tot onderwerpen op
den Predikftoel gemaakt worden; dan weete ik niet, of men daar
by op den naam van een Euangeliedienaar eenen gegronden eiseb
doen moge, en of men by zyne Toehoorders meer voor de aarde dan voor den hemel zorge. Uitmuntend is de Zedekunde;
70y is een [my gedeehe v:m JeJus Heilige Leer; maar JeJlIS
heeft de Zcdelecr en 't Euangelium vereenigd. Die zig zyne
knegten Doemen, zullen zich, hoope ik-, \'oor niet wyzer honCen. dan Hy is. De pligten der Christ{lnen met de r~dellen
voar dczelve duidelyker te ontvouwen, en vatbaarer tt: maaken.
ja zomwylen, naar gelange de toeftand der Gemeenten en byzondere gelegentheden, zelfs eene eenvoudige verklaqring te
geevell, en zig op eene klaare voordragt van geheel byzonci~; e
I
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pllgren toe te leggen, is met de kloekheicl en recbtfcbaperi
waar'neeming vlln den atllptspligt jui5t initeuJlllend, en voegt aenzulken, die Vaderen bonner Toehoorders willen wezen. Maar 't
Euangefie en den weg ten Hemel daar by uit bet oog te fieHen ,
is ftrydig met del'l pligt en .6nverantwoordelyk; dit is nitt ChrlsttlS Kudde weiden, maar va.n de weide af, en np zydwegen en
na done plaatzen leiden, da~r 't deo ohll:erflyken geest aan een
verzadlgend voedzel ontbreekt. Ik wenschte wei, ware het IIJO~
gelyk, de rekening Ie zlen, of meetder menfcben, door Euangelisch-mmeele dan cnkel zedekundige preeken, grondjg verbeterd
ware11 gcworden. ny de Zcndingen heeft men reeds dOl'lr onderv[nding gezlen, dat veel meerderen door 't Euangelium van Ch,is·
~I!S zyn gewonnen dan do& andere leeriogell en voorftellen. En
ik hell mr) daar itt voorhmg, bier op myne aandagt, nanr verpIig_
ting, veste, door efgen zo wei als met voordagt gezogte"en ontvange bericbten, overtuigd, dat de beste moreeJ.e vootdra~t, at
wierdt ze nog zo hoog gepreezen en bewomierd, die werking
nogtbans in de gemoederen der rnentchetl niet voortbragt, die
evenwel het doel onzer prcdik:ltien zyn moet. - - Daaren~
boven zal men bet, niet !'\linder. voor eene fchadelyke mode on.
zer tyden moeten hOlldel] ) dat, by veele Leertedenctl, de text
aileen voor parade afgeleezen, maar 'er niet verder mmgec1agt worde. Het is waar, dat by de jaarlykfche Texten der Euan~elien en
Epistels, waarby men niet altooS het zelfde zeggen, of 'Zekere
waarheden. die evenwel de toell:and der 'toehoorders vordert, ongezegd wi! laaten, eene nauwkeurige verldaaring van den tex.t niet
altoos mogelyk is; maar nogthans moet de voordr:lgt uit denzelven
worden afgele~d, en hy niee te enemaal ongebruikt blyven. Doch
. ool. deze Illode voigt men niet l1egts by de Zondags. m~ar 0011:
hy de andere Texten. Worch nu daardoor. niet de eerbted geIHeokt; die wy Gods Woard verfchuldigd zyn, 'c Volt van den Bybel afgel~id) waaruit, gelyk men Diet gntkent en Diet ontkennen
km) tog aile God~dienstleerilJgen mooteD af{!eleid worden ~ En
,hoe z~1 het den Bybel leeren verna;]o, wanncer het nfet, door
openbaare l100rftellen l eelie opheldering van dien onevangt? Doeh
genoeg hiervan ~"
In dieD eigenl1:en trant handelt ooze Gefchieclfchryver over
de Zedcleer, de S'J'nIbolifche m Wederleggende Godgelm:tihei4, he:
Xerhnrecht, de Kerkhistorie. de Pastoraal ThtDlogie, de geleerd.
heiJ en bevordering derzelv/!, PhUoJ0phit, Nat1Jurku1ul~, Risto.
,-ie, Fraaije lVeeterifr;happrm, Schoo/en, Uni'Yujiteiten en Genoo~.
jdlappen, Sch''Yver. en YOO"1IlJame Ke,klteroorm; welker naamlyst
vcrgezeld gaa~ van een kort Leevemberigt deczer Mannen ;Jan
den voet der bladzyden geplaat,[; 't welk ODS tenuis doet krygen
lIan veelen, wier' naamen naauwlyks in ooze Gewesten WarClJ
doorgedrongen.
Onder de Smaldeeling) betytcld de Uitrwmdige tMfland dil'
EUQn..

.~~
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EuangeliselJ Lutheifche Kerie, handelt onze Gefchiedboeker, vmi
tit: Kerkgebruiken, ,ile byzonrlere veranderingefJ van eenige Kerk.
Plegtigheden. Jubelfeesten, Kerkl'Jke &geering en Kvrktugt.
De tweede Hoofdafdc:eliog ftelt ods. vanr ~ogen de Ong,luHig~
Lotge'llallell der Kuangelis~h· Luther/ehB Kerke. .tis de DWMlingen
In misflaf!t1 11 de, LeeraaN'fJ, de .AMlvallen en Yerdr~kkingen del'
RoomJcbe Kerke. de GeJchillen met de Geriformmden. de Toek~.
gen ter P'ereeniging en 'Voorfl'Jgen Villi Vrede, de Gerchillen m~t d~
lndifferentisten. de lnwend-ige GefchWen OVer de W!)lfiaanfr:he Phi~
19fophie, de Terministlfehe en Pietistifclu Gefchillen, enz. Het
lust ons niet een naamlyst daar van af te fchryven. By het doorle"ezcn kwam ons menigmaal voor den ~eest, een Epigramm4 vall
4~I) bl1roc:mden WERE.NfELS, Wqar nll:d~ wy zullen 1llliten.
Extinguitu~ fides,

pcritque charitas;
Pietas jaeec, ridetur innocentia;
Exeesfic omniJ' cordibus Dei tim!)r;
Nil Christianum in ChriJtia1lis cernitur
pee his patens medda qUl2ritur matis.
Quid ergo agunt Chrirt; mintstr;? Disputant.

DichtUevenrJe P'erlustiginge,~. ~an B~'NAR1')tJS nit BoSelt. Derda
Decl. Te Amflerdam. by G. Warnars} 1781. ,Behalven de PfJor,.eden, 321 bJadz. in qturto.
~Igemeene

vrr
lot veeler Dichteren, dat mc;n. na hunnen
H etdood.
ftukken v:m hllnne hand aan 't daglicht brengt. w(:lker
openbaare uitgave zy afgekeurd zouden hebben. tracht de dichtkundige de BOJch, door deEze' afgifte , eenigermaate af te wenden.
Ten dien einde heeft hy zelf een~ tiittnonftcring gemaakt; en, onder zyn eigen opzigt. ceo Bondel te voorfcl1yn doen komen.
waardoor zyne DichtJi~'Vende Perl'UJ'tigingen met een Derde Deel
vermeerderd worden. Een Bonuel , inderdaad, zynes waardig. die
zyner vroL11ere Verzameling!::fi geen oneer aand'oet. maar luister
byzet. ?yne Ed. noeme deeze l;l;'\ten~ DiChlltukken llerfstvrugten, in vErg~lykin~ lllet zyne weleer medegedeelde I.ente- en Zo'merl'fugtw, zinfpee!ende op zynen toegellomen ouderdom; 't ftaa
OilS vry, zync zinfpeeling in 't oog, houdende, te !leggen; dat ze
daarom niet minder de vereischte rypheid hebben. ell op den duur
goed zyn; zo dat ze tot eer van den vrugtdraagendell Boom, die
gelyk meermaals gefchiedt I hoe ouder hoe lekkerer ooft draagt 1
tot eene bcftendige eer ftrekken. Kundige en keurige LeezeJs
Zllllen dit, op het dC'lOrbladeren deezer Ver~u5ligill?;ell, met ver~
ma'lk ()nd~rvilldcn; 'r z'J ze door '5 Mam Stichtelyke Gedicktm
opgewekt worden. of zich door zyne Tajeredm ~'3troifen voe·
l<Ju; ~[ zy ze hunnen gcest laatcn weidel) in de Mmgel,Hchtc1~,
l

dill
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die hun naar de verfcheidenheid ~o der ondenverpen als van
hun,gc;estge1l:el, vcrfchillend aandoen; of, met oplett6Qdheid, den
nadruk def ByJchti/ten gadeilaan, of eindelyk het O{)~ vestigell
op de Lyk- en Grafdich'~fi, die leerzaame trl;lostredenen, en aan,
moedigende voorbeelden verleenen; in 't een en 't allder, waaruit
deeze Verzameling be1l:aat, .zullen ze ruime ftoffe "inden, om de&
Dichters herbaalden arbeid danklyk te erkennen. Laat, uit
's Mans Refpiegelingen 9p zy11e Landltoew, bet volgend voorfiel
nopens het Landgezickt, in deezcn terproeve. dienon. })QS vl¥1gc:
hy aaD;
Hoe heuchlyk noodigt wedr 't bekoorl'Jk jaarja.iZrJe'f1
My aan den Amflel, of m'Jn landhoeve, in het groen!
'k Mag, onder 't rieten dak, hier 't fladsgewoel ontJchuilen,
En :(lOU dees flWe rust voor geenl:n fcepter ruilen.
At is myn hof flechts Heen, 0,1 primkt hier vaas noch beela,
'k Ontbeer die fierJel; ligt, daar 't landgezic.ht my fim.1t;
't Vermaaklyk lalldgezicht, een fchildery vol leven,
traar 'l'oge1vlugten door het helder luchtruim zweeven;
De te-euwrik, wien V~n zang het teeler kropje zwelt;-,
De vlerkjes naauwlyki Jlrykt, of weer na boven Jnel~ ~
De bonte kievit aast; de :il.wemmende eende,~ kWlil-aken,
Nu duiken in den flroom, dan zich in 't lis vcrmaaken,
Verzeld van jong gebroed, datom de moeder tiert,
Op kleene diertje~ vtamt, en door elkander zwiert;
Door 't opgeJch(lOten gras het windje zacht 10 opt Jpeelen.,
Om ons den geur van 't veld verkwiktyk mee te d~eJen;
Bet l'os , hoe"fier 1!an moed, by 't ooUam vreed~aam weld;.
Daar ieder, naar zyn aart, zyn vlJedJel 'Imiierfcheid ;
De lieve lammrentroep, door loutere vreugd gedrltngen '1
Pasl dartelt heen en weer, met ongelyke Jprongen. i
Ret zui1ielryke vee, at Jchynt het log en loom,
Des landmans ZOfg en zweet betaalt met vetten ream.
Door's maaijers feherpe zeis hier 't gras wQra negrgeflaagm
Daar 't hooi door werklien word op vorken aangedraagen,
En 't land, dat on.r gezitht in 't ruim verfchiet ontwykt,
Door rook by roo,~, in 't rond' een hutryk oora gel"jkt.
De yindingrryke kunst mogl: elders 't oog verrukken,
Door vorstelyke pracht en grootJche meesterftukken,
Hier zie ik hoe Natuur, met zmmengoud omA'leed,
DOlJr wOI.drm ons rerbaast, waQr zy te ')!QlJrfchy'll, trer:c!.
He"
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Net minfle dat zy wroc1tt befc!zalJi1nt at 't k7tllstv~rmo~rm,
En ",at Yerfcheidenh~id ont'Vou'Wt ~y 'lIoor rmze oogen!
Hoe keurig Jchikt ze elk deel! hoe Jpr~id 3)' 't ",aare Jcl,oon ,
In 't ~incUoosJchepflen heir met maje}leit ten too]],!
Haar hemelJche afkomst is in goddelyke trekken,
In te'mldigen z'Wier en ryk fieraad te ontdekken.
Hoe J••• jjreekt ze? • • 0 J(1! dus vttJeit haar liefelyke Jtem,
Slechts hoorbaar ')IOO,/, den geest:" Gy dtnkt, I)p dat Ife ael1l hem,
" Di~ altes 't wezen ga!, met diep olltzag zoucl dmken.
" 't Heeft ,gunstryk hem behaagd he;; leven u te jchenken,
" Op dat net, hem ter eer, met onvermoeide vlyt,
" Am 'Wysneid, deugd en tucht zan 'Worden to~gew'Yd.
H
De Rede Ime uw ziel zyn heerlyke eigenJchappen
" Befpiep;len dag en nacht! De fchepflen zyn als trappen,
" Waar langs men klimt tot God: maar uw genegenhee'll
" Be/worden fneller u u heffen van beneOn:
" Zy moeten vteugels zyn, die u tm hemet ')108'1'8'11."

Tot een fiaal van eel1e andere natuur ftrekke bier nog bet volgeode Byfchrife, op den booggc:lgten Eurgervader Mr. EGBERT
DE YRY T1UrlHINCK, op wien Amficrdam nog mag roemeo.
Wat burger flaat het oog op dit voortrejlyk beeld,
Die 't hart niet tt!der "oelt "an dankbre lie/de gtoeijm?
Wic un dit opzicht niet, waarin de jlaatszorg Jpeelt ,
Die van rontlom ons ')Irede. en welvaart toe doct ')Iloeij en?
Zo kent me?> TEMMINCK, die, be,proejd in trou'W en deugd 7
De kr(JOn der 'Wysheid draagt op achtbre gryze hairen;
In
de koopvo~fiin der fleden zich verheugt,
Wier Rechten.h"J beJchermde, een re~ks van dMtig jaaren.
Lang flrekke hy flOg tot eer van de Oostermaatfchappy,
Van 's Burt;ermeesters floel, en van den Raad aan 't Y!

men
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Aan 't einde van dit Deel heef't de Dichter oak nog gevaegd
ztTJe Verbeteringen van eenige regelen in de twee voorige Deelen; waar mede by denkt, dae deeze verz3meling ten Dot zyner
Di.h~lk1eMde Ylrlusti&inlen ul kunncn dienen.
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Ret BlIMmperk d'allergewigtigfle lotgevaUt1J i i1z1ttJmlMde de b'jl~an·
derfle Historien ,Jle een tyiimerk lien elite Eeuw gJ:geeven hebbm.
als 7loch, teni,;e b'I'W'Ysredens over tle uytl1lunteml, Ze detug-t. 0''"'
faelbaere Wetflukken, Yerheventhe"jcl en Onfl~ft11t.he,d tier Zie/.
In r"j'flz en ollr'Ym. Dl}fr J. D~ WOLF, 1180. In ott-avo 134- bJlulz.

Lwen der JIerderel1, door VraGILl'lJ$, VfYPDStig Yerduyts,ht door
J. DE WOLF. 1'e Gena b'J J. F. "f. d. S<;Peur~n. Behalven hee
Voorwerk 133 blaLl~. in otlavo.

Een proemuk van de tegenwoordige Vlaamfche Dichtkunde,

OM

vaor eenigen tvii ler hand gekomen, deed ODS oordeelen, dat
ze juist niet voor NederlandCche ooren ge(Cbikt is (*) ;en de twee
hier bovengenoemde Stukjes doen 'er 0118 tot nog niet gunlliger
over dcnken. Het Bloemperk kan mell nog ongefioord doorwallLto·
len; ats een ftichtend Rymft:uk van itJiJlllf~d die bet wet meent;
maar de vrypostige verduilfching del' Herdcrs&outen Vim J1irgiU~S' I
of zo aIs die trcffelyke Dicbtftukken hier genoemd worden, bet
Leven der Herderen, is eene roort van mishandelitlg van Firgilius
in Rym. die een hoogagtet van den Latynfcben Dichter min of
meer gram moet maaken. 't Is waar" d~ Autheur verzoekt 'er
zelf, naar 't [e1lynt, verfchooning over; da<l, hy zich in zyJile Voorl'eden aidus uitdrukt: .. Ik heb myne afgemattc krachten en vol" doenlooze drift<:ll, met ~ene wackzaemheid van Argus gewillig
II opgetoomd, om me,t ~et vlugge PegaJus te rennen van de kanst" lievendc heuvelen door de ryke. velden van den' Kroonpoet '''ir" gmus, die aJie den lof del' Roolijfche Dichtfchryveren ,tevens
11 wegdracgd, eo voor welkers geheugenls thans Apolos Voesrer" lingen met het hoofd en knien gcbo.ogen ftaen; maer alzo myna
" Zangnymph noch jongh en onervueren is, ik bid UR. en ftraft
.. hoer niet met cenen verme'telell Phaeton, zo onervaeren in bet
" mcnnen zynsvaders wagen; als ik in bet verduiefchell van Vir.
I ' gilius Vaerfen". - - Men ZOIl bie.r 'op' kunnen vraa"gen, zag
de Autheur zyn eigen wFrk in de daad zo aan, wat bewoog hem
dan om het in 't Iiehe te geeven? Dan I om dat hy, zo nederig,
(boewel in wat opgeblaazen fiyl,) verfchooning verzoekt, willen
wy hem niet hard vaUen: zyne vermetele onderneemmg ~V hem
overgeeven! maar onder voorwaarde. dat hy zich niet weder on.
derwinde, de beroewde La~ynfcbe Dichters vrypostig te verduit·
(chen, en door zyne Rym te mishandelen. Over de tegtmaatigheid van liit berling. oordeele men uit be~ vDlgende ftaal, da3r
Melibeus den gelukftaat van Tityru.r befcbryfc:
Hoe gelukkig, ouden gr'J'Zen!
1k moet u'We zorgen pr'jzen;
.At uw land is we! bereyd,
D4t veel ~ruchten open jpreyd;
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Schoon 't he~ft fteen vermengetingen
'k Zie 't noch maljchO! vruehten brengen,
Schoon veel flyk het kr:u'jd bedekt,
Waaruyt "at, men bje~en trekt.
Al de vtemde kruideryen;
Dic God u ,vi,lll open Jpre"jen ,
ZuUen 't z'Wans-er vee noyt ayn
Tot benGaeel aj tot pyn.
AU' ae Jchaepen de,. gebwtren ,
Die Mm'Wyl een plaag bezlturen,
ZulJen noyt aen uwen flfl,l
lJrengen branaig ongeval
G'j en hebt hier niet te Jehraomen
Onder 't lommer 'Van de boomen
Gy heht hier een' kaeie IC'Jd' ,
Aen de Gollen toegeweid ;
G' hebt hier beekjes en fant'jnen,
Niet bekommerd 't hert door pynen I
, T is al vreugd dat 't land gcrief(j
En U'W bly lezicht vertic!d.
G' hebt bier t!p de bJoemlm-hacgen
Bien; die op honing jacgen,
Die met ruysch gekiank a/om
Plukken d'honing wyt de Mom.
lVat em' vreugd 'Word'U geJchonken;
G' hoard veel vleugel- dietkens ronken,;
0' hebt hier een 'lnrllseh jeugdig kruyd 1
Dat tilt uyt de be"gen jpruyt;
G' hoard by dim avond 't f'oukoetoeren.
Uyt de wilde iiuyven vaeren ~
Of een' zuchtig tortelduy!
Onder blrseren van de druyf;
G' hcbt hier muskadelte ranken,
Tot kef; zap de>, Goden drank-en ~
'T is at dat het hertbehaegd;
Niet en ii 'er dat U pt~egd.
Verflag van 't beflier der Geld'lniddelen, g:daan aim den Koning,
door den Beer NECKER; in de maand January 178 J. Op lar/;
des Konin{;s in 't licht gegeeven. Uit net Frartseh vertaald. Tr!.
AmflerJam, b1]. v. GUlik, 178 J. In gr. octavli 106 bladz.

Uit dit verf]ag ziet men dat de Heer Nuker uFn fiaat der defd.
middelen in Frankryk 0[1 een zeer gunffigen voet gebragt
beeft; en dewyl zyn Opvolger, naar de herigten ill ele Nieuw!ipa"
pieren gemeld, dezelfrle maatregels in 't 00/? wiI houden , kan zulks ,
by voortganl!', niet weinig- fuekken, OID net F~ ankhe Crediet eli
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LETTER.OEFENINGEN.
Verklaaring o'V& het N. T. door CH. HEuMANN', in des..
~elfs leeven Hoogl. der Godf.{el. em;. op' de H~,9ge School
~e Gottingen., 'f/I Deel. Uit !Jet HoogduUsch vertaald,
en met tl,antikeningen verrykt, door A. STERK, Leeraar
der Gemeen~e toegedaan de Im'lJeranderde AugslJUfgjche
CO'nfesfie in,' 's' Rage. Te Camp~n, ter drukker'Je 'Van J.
A. de Chalmot, 1781. In gr. oftavo, 632 btadz.

In,ringdit vanDeel.df;brengt
de Hoogleeraer Heumann zyl1e
Handelipgen der Apostelen, begirinende hier
vertda~

met her dertiende Hoofdfiuk, ten eincle; waer in ons, be.

ant\~oorden,de de uitvoering aell 't voorgaende '" weder ver~
fc:hei,den oordeelkundige aenmerkingen voork-QJBtm. Om
'er ene proeve van rnede. te deelell, zuUen wy '8 Mans
aentekening wegetlS de Historifi:lte HysteroloJ!.ie~ of verplaet~
z.ing van woorde'n, bybrengen, die den nybell~zer meer~
maels te £l:ade bn komen.
Hand. XIV. 19 lezen wY, Jy fleenigliden PlluJum~ mdt
jltepten [hem] buyten de fladt'J meynende dat hy dOl/it 'War.
Dit luid, geIyk de Hoogleeraer opUierkt, vreemd; geloo·
vdyker zo11 men het verhael oordeelen, als 'er frond" Jy
J!eepten PauLus ter }lad uit, en fltenigden [hem;] geTyk we
Hoofdfi. VII. 58 van Stephanus le~en.
" Waarom Ziouden zy, zegt by~ Faulus, dhm 7?!) zoo
zy meenden, dood geHeenigd hadden, tel' {tad uitgefleept
hebben? Het is l1atuurlyker te, vooronderlteUen, dat de
Jl)odclit weI re vred~ waren, dat'EY hem dood 'zagen, en
dar zy de Zbl'ge, wat met het daode Behnam te doen.
en hoe het te begraaven, 'lan zyne vriellden en ;lanhange..
tell hebben oVlrgela'lten. Op dezelfde wyze handclden
zy met .\'tephanus.
"VI-y zQuden maeiti gehad hebben om de rechte \fer·
kla~rillg van deeze pla{lts te vinden., indien 'er niet cene
volkomen g.elykluidende geweest ware; die ons qen weg
geweezen ·hadt. lk heb het DOg op Mark. XII. 8.., Aldaar
leeurt wy: .y namen hem, en dlJodden hem, f1'I; jii,nn hIm
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ten
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ten 1Vynberge rtit. Dns he eft J,ulherus het woord f~::~,,_~.
het well hiec't voortlWl1lt, Matth. XXI. 39 en Luk.,XX. 1$.,
recht vertaald. Dat !v.!arkus hier de woolden verzet heeft,
en oat zyn oogmerk 15 te zeggen: ~y flieten hem ten wynberge ust, #' doodden hem, hlykt met aIleen klaar ieno~g
van zelf~ maar MattlJeus en Lukas, die op de aangeweeze..
ne plaatzen het ze1fd~ geval verhaalen, fchryvell ook dus ~
&clyk de orde l1:l.ruurlyk mede brcl1gt: 'l.y namen hem, en
Jtieu:n hem ten 'Wynberge uit, en doodden hem.
" De wyze van fchryven, waarvan Markus zich hier bedient, wordt de HistorifclJe HysterQlogie ietlaamd, en
kofilt , .zoo wei in de gewyde bladen, ils by andere Gefchiedfchryveren dikwils voor, gelyk ik., by de gemelde
plaatze 'van Markus, getoond bebbe (*), ja Lukas beeft

zkh

(1l1) "

Glasfius, zegt onze Uitlegger aldaer ~

heef~

bl 1257 en

11:3.3 en~. veele voorbeeld~ vall ditm 3art !;lygebr:ltht. Wi1d~
ik, it zoude claar ~ uit ongewycfe 8chryveren. geen klein getaJ
kunnen byvoegen; doch tMn zy genoeg. Cicero verhalllt in. zyne
vierde Redenvoering tegen CatilmiJ het vPl~ende. Scfpifmi.r con/ili& ~ff1le 'l'irtuu lIann/balln AfriciI'rn re-dire lItine e" ltalia dectat,., C4atlrlS tst. [Hannibal mOest weder re- rug rrekkenDaar Afri·
ca. en eit.ltalie wyken.] Hy had behooren te zeggeQ: e:» ItaJ;/&

dec~M't" atqu~ in Africam "dire, [uit Italie wyJt.en en naar Afriaa
te rug trekken.] Ell op dat men zich over deeze OIllzetting der
woordeo'1> (die zyn Hoogeerwaerde niet ten ollregt-o in- de v~r ..
raJiDg in agt genome. wil hebben, om de recnte mening der
Schryveren uit te rlrukken ,y' te mindel verwondere, zal ik nog
een paal' voorbeelden van dien zelfden aart uit onzeli Evangelist
opgeevel1. Men leeze varr on~ tegenwoordig Hoofdftuk bet twaalfCe vcrs-~ en oordeele dan zelf, of mea, het geell d<lat voorkomt ~
niet in deeze orne behoore te Cch.ikken: Tae'll trMhtten z'j daaHllJf
44t ~:11JtnJ geovang8'n f1IOo!ttm nee""n. Want %"J mlrklen 'Wet daft hy
dtltD l!Jrylleriir op hi" 6tJproten hadt. Maar z'j vmsden 'J1f1l1r het
1!JIJk. De .twcede plaatze is ~ Hnofdft. XVI. 3, 41 ahVIIllr de woor·
4iw 0p <fee~ Wifze moeten mle2zeA worden-, Z, Jpraken tmdef
clha.Pder-en: wie zed ons tuck amjtem vfJtJ den i'Rg~ tier grafs aF
'WlJmtlen? want at fleen was Zftr grol4.. M.aat ~,n ..z'Y jaarheen
2i4Jj'.m. werden :y gewaar, dl1t rJ,. fleen reeds ajgeWetJt,z~ war. ~~
wente voorbeelden ilt 1I11eetilyk nog een :zal voegen f het geen bi)·
\-en anderen merkwaardig is, en~. zoo v.cel ik !eet.. totdus verre
door geene- UitleggerelJ opgemer'kr. Men vind~ Net zelve Jez#
LIIP. i:o.iil deeze wnorden: wtJlSnw> hy (Chtistus) Z'Yft It'e,,m t6t ten.
Tthftldiffbt get:eeym h48ft , zal Ify '~fl6t1 hebbm, en' in 46 Jengte lee."n.
Berni Q)OCIt men reeveD, eer m<lD Kinderen .hehben kIn. en de na·
tuuilykt olde'Y<1D deez~ woorden'js bygevolg dceze. WaflneerCi,is.

tUI
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tltb in ons tegfllWoordig, Texthoofdftuk, v~t-S;lQ:1: .ree~
... zulk. eene man itt van f~eMn bediel\d C*)~
" Onze Text moet,dedtal.vtMnet het YolK-end ve~Sr~9-.p deeze wyz.c worm!n otteva.t. - - Zy ,greepen f..lU#l'S pn ,
to. R~ptell hcm met .geweld. tel' £lad uit, ~n ~i~en.,hem
m~t Heenen.., .zoo dat Paulus tit):' aarde viel" en, li~~f 1iggen.. Taenzy 00, dachten dat zy hem dOOd gcJ.1eenigd
liad<km: 'i Heten, zy hem Jiggen.,. en gingen 1}~e~. £chter
was. by 1Dg met ,dood, maar toen de geloovlg~a h,em om"
ringdelll, btweenden, en 'er me.t dkanderen over fpraken,
om hem weg te draagen en te b~vaaven ,1\w~W by weder,om by ii£hIl.IHven, rigtte zich in, de hQogte;, ITPlJdt vrnol,.
gens geheeLop, en ging met hun wederQm na lUllS.
" .De moeste.> uitleggers hebbeil ons textvers niet naau\Yr
keung genoeg befchouwd, en he,t zelve d~ron ,me~ ftit;
zwygen YoorhYgegaan... D.an drie van d¢ .jqpgne,n., die
meer a$ op gef1aa~n hebben, 'fchoon zy. dt·oo\T~tlg(me1
'de H~sJtrrJ:ogje oak lniet bemerkten" ZiY11 ap ~Ij! ~dicbt~'
gevalhrn, dat Godt .den Apos!et door een wP:RdtIw~yj. Illhex . Ie~tn beh:ouden heeft: 1k heb bet oog. 9P.J .f..ti.n&,et
LiJUilumz:mer en Doddridge.
"De eerstgelnelderchr.yft,~d.tt dee'!o behoud~ws yall f~!
Ius een wonderwerk van Godt geweest is. . Het g'een de
tlWeede ,dui&.lyker uirdrukt, i1:elleQde, dit wo~det"fetk.; daar
tn, dll.t PtUdUl, toen by flYer de i1:et:nen. als ~ '.Q~u~
werdt 'V'oortgeOeept ; evenwel in het' leeven ge.bl~ewn IS,

'er

De dUde noemt her eene wonderbiU\re.werkinr';¥lu~Jiodt~

die' niet veel verfchikle van eene opwekking uj.titd~ doed~
. Deeze' d,rfe uitleggers zonuen g'ewlslYk ~'.fStgMleld.
llebben, dat Paulus in de da-ad doad ~e~stIts:~bd~ot
Godt \vedel'Om .Qpgewekt is i illdien het fiilzwygen 'll'an Lu..

us
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br nUlt' ditoniet belet'hadh En;toch deeZe: zcm·het·voo~
zeker niet onaangeroerd llel:>bl:n kunRen laaten.., ,in<lian Godt
zulk eeJl'w:.6n.derwe1k aiD PiPlluiJ;gedaan badt.""
iji.e!-"tegen 'was Pric<fiI:t, gelyk. de Hoogleeraer wa~ lager
aentekellt, van gedachten, dat lau/1M door.de fteneri. weI

niet do6dlyk,,· mac! ev~nwel· met zoo veel.gewelds getr.Qlf..
fen waS',. dat by tet ':\erde moesL valleIl; 'en duihy tpen
met ap~et z<;mder 'beweeging is; blyven liggen, t~ .. eind.e:
zynl: vyanden hem vOor doad wudenhoudetr en MeR
ga.en. " Paulus , 'vervolgt Ollze Uitlcgger·, zm1' dps waarlyk tlret ·te befchuldigen zyn; indien hy, om 'zyn llrnen;te
bewaaren ,en nog 'langer, als Apostel" in (len dienst \Jail .
Christus nut te cklen, zich dood geveiusd hadt. Edner
lcomt het my nog geloofwaardiger V90r:,J dar de Heenen,
dh.~ bern ~troff,;n hudden, hem hadden daen bezwyken;
en ddt lty @n geroirnen tyd mdi by; zichzeivim.. is geweest'.
rt~ft, l1eette het van hem, ILt est vit~ nelcius hJftIuCB, by
keftnog weI, ma;ar hy is'zichzeivenniet beW'Ust, dat by
leeft. Wy weeten hoe lange een mensdf;in flR~e kaIi
ligg~~ endat 'er veele voofbedden van nreMchew"zyn, die
men uit dien hoofde zeker rlacht dood te'zyn,. en tot wel...
kef begraaving·men toebereidfelen ma.1.kte (*)."
" (if:) T'oibtJ:tidJefen madto niet~~lken!y:l[; ' - - omr 'er zyn
·betend :.van meuf'Chee,' 'die in di~IHoclt3nd,daadlyk
lregtaaVep ·wierden';.ozynde fOI1l(l)~·.va'1 de~z~ JJ'!'g, .doQr ~e~
&~IUkkl8 'tlle,yaI gel'ed; terwyl an<lere~" naa. v~~lllul.di.w vrucbt;..
)boze pQOgi.wCIl, om !'lit hunl)e gevaDgp~sfe.1.7 getaakes" bUI)
1eev,~,;: ~g ,."j!'l2PO fpf~keD:. op eeU\;l jal'Rmcdyke wyze, tell
VQotJjeel~t1

;wel;d~lt,.tl':douren hebbeh.

Vn~.\Ali.E..R.':·
t

!

t

De God"J;fjc{ltige ntlgedachtenis 'Van zalig ajgejtoT'Ven Voor..
gti+Jgers'~ ."·01JTgr;fieJd in een~ Leerreden over;H,"~n XI1h
1. f:locr nt. }\. CL,<\RISSoE, Me'dMedie'lla'af' des RJ EUtLn:e}iupts te Amfle.rdam. Te Amlterdam, by y. Wesfing
wfillitt\st. 178'1. Beh'atve~ de Voor'1'eden', 4~ bladz. in

gr. QCll1v4.

ter gelegenheid
het zaIi~o:verl~den
val)" ~ weleei)wa.l.lr.d~n, zeer ge1eerdel1 ep. "gd~al1gen
leven wailralg en ~e1iefd
Euange1iedi<Jla.J! te Atnfterdam, wiens geth\cPt~ni~ .m ze,ening is. De Ecrwacrde CLARI&S:& ·beh~delt zYl\en uit~

ne,Lyli;r-:den,
van
E
K'eer.[Ilu!rGE!\l$ PERlzemms, in

ge..

'IH. A. CLARISSE, LEtlmEDEN.

Sor

re~elmati§i, en brengt de claerin voorgeReide plicbtsbetractlting op ene zeer weI gepaste wyze
ov~r, om de Gemeente daert'oe dP te wek~n, inzonder.
11eid met betrekking tot hlum~n overleden Leeraer, wiens
fofi\raerdig chithtCtet hy z'edi'g en fiichtendafmaelt; <les
zyne beffaT'ldelin~ vIm dit ondtrw'erp ene naetde omftan..
aigheden wei g~ti:hik.te Leerreden zy.

-te.1:koozen te'kst

Inflitutiones Histol'ire Ec.e~~ Vcteris
et Novi Testamenti T. IV. feu N. T.• Ecc1dire Chris..
dana;; T. n, Lugd. Bat<JV. ,apU'd S. et J. Lucht1,lianr et
Leevardire apud G. TresJing J780. In quarto, 764 PP.

HERMANNI VENItMA

tw~ede

dtt
I nNitfbW!n

Deel vande Gefduedenisfen der Kerke des
Ttstamentcs, ontvouwt 011S de Hoogleeraer
Venema -den toclland der Christelyke !Kerke, zedert l1et
begin der vierde., tot op het afloopen der zesde Eeuwe.
Ren oordeelkundig verflag van vele Schryvers in die d~
gen; eue g.efchiedkundige nafpoorif.lg van den ftaer der
Kerke, 20 ten aenzien der Leere en van den E.etdienst,
Ills ten opziehte van .de Befiuuring, de Kerketucht., Ken\cvcrgaderingen en Zedeu, cler Christenen; benev:en$ die van
tie opkomst en l\Toortgang van verfcheiden' Ketteiyen et1
5cbeuringen,; met een gezet beriCht van de Moor.. en n-a~
demen ;(\cr Kerke, in ieder 'Ee:uw,is, geduurende-'dit tyd-.
befl:-ek, Nruchtbaer in ene meni~e van onderwerpett. Zyn
Eetwaea·de.be.handelt dezelve met ,zo v~e{ regelmltigheid en
jl~ittheid, dar zy, die de Keiklyke G~fchiedellisfen beoefe,nen, dubbele reden hebben, om 19vcr ~'S Mans arbeid .vol,.
daente .wezen, daer ze 'ff zich aHeszins met vtucht Vall

tunnen bedienen. Om 'er nogeeoc byz.ondel'heid· uk mede
te' deelen,· z1411 em: wy zyu ,a.en.merkingcn hybrengcn, over
bet dePlkbeeld dm: Keizer COilftantinus ~een w.aer, en
flechts een Haetkllndig , Christ-ell geweest zou-_ Z~l1 ; als mede
over de redenell, die' hem den Christly-ken Godildienst hebben doen omhelzen. •
Dat.Co12flmntinus openbarcbeLydenis van dfn Chrlst:elyken
GolIsdienst gedaea, (m den Christenen grootlyks hegunlligd.
heeft ~ duld, gelyk de Hooglefraer vooraf aenmerkt:, geen
tegenfpmek;· maer .desniettegenilil:ende ver<,lenken jzommi~ltlt
bern, zegt hy, van- den Christ,elyken Godsdienst Oechrs
uit Staetkullde aengenomeh te hcboon, Dm -zyu Ryk, dQor
y 3
den
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den by'~an~ d~r Christe~Jen " befielldig t~ m<rKill, EenQ.
v~rd~nkmg lDJ;lIstcbcn ~ ~~e ,gans.ch geen grond heeft, en 'tell
uiterfre Qnw:jl.e11chynlylt 15 ,g~lyk de voliende Qve,rweging
toont.
'Er· is toch ,niets in zyne bedryven en hand~liDge~, da~
tot Z\.lJs cen 'V(Uimoeden enig.en wezenlykengrood aeeft;
dit zo zynde is het raekloo~ op die \yy~e pvell hem 1;e QOr..
deelen. Hy .~rdroeg, 't IS waer, by den aellvang den
Heidenfchen Godsdiensr; maer uit een begipzelvan ver..
draegz~ernpeid, enes Vurfren waerdig, en uit fiaetkundige
voor~ichtigbeid, op dat hy de gemoederen der Heide':
nen ,die nog de overhanrl hadden, niet te, zee~ -mogte ver..
bitteren. Oat hy het ondergaen va,n den J)oop uitftel..
de, had hy met vele Christenen in die dllgell gemeen;
en bewyst niets anders, dan dat hy geen rechtmati..
ger denkbeeld; dan zyue tydgenooten, YaIl deb Chris':
telykenGoosdienstbad. Ziet men op het' laekbare van
iyn ged:cag en zede,n; dir room aIleen, diltzyn geloof
zo wftrkdadig niet geweest is,. als bet behaorde,; ma.~l'
duM.. niet a:eo, dat hy niet' van harte zyn geloof bele..
den he'eft, of, men IDoest allen die genen,. wdken onder dl)
Christenen ongeregeld l~ven, voor voUlTekte geveinsoen
houdim. -.Oak zyn de wanbedryven, van wclken by be~
fchuldigd word, niet vati 'dienaert, Qat ze onbellaenbaer
zyn . l1.let ene oprechte belydenis; noch :verfchrikkelyker
dan die van :andere Kcizexs, welken echter 'voor -gocden

eq.

l1iet-te.ze~gen, dat hy in.zommige geval..
len pog' al te verf.choonen zy; 't wdk thans :blltrten onze
zaek . Js~ daer we illeen 'bandelen ov.er zync optechthcid in
't belytlen van den ChristcljKen Godsdlenst.
Wyders is u-etzo vet van dael1, dat tie Keizer ene genoegzame
reden g~h:ld ZOll hebbm1, om de amhelzing van den Chris.
telyken Ciodsdiellst, uit it.lJlmndjge in~ichten. voa! te
wenden, dat de Staetkunde hem, indien hy dezelve geraedplc'e'gd had, veel· eer bet tegendeel inge}j)oezemd zoude
bebben. I. By had toch niets van de Christenen te vree..

ddOl'gaen; am nu

zen; 'niet aIleen, (!1m dat ze niet iewoon waren zich in de

St4etszaken in it: wikkelen, of de wapens op te neemcn;
maer ocik, om dat by de beglllTftiging der Christenen Hgt..
lyk koU' verwerven, aIshy zig maer verdraegzaelill gedroeg,
en hun de vrye oefelling wn hunnen Godsdien$t verletnde t
Yooi'a} diet" 2'.y aen zo vele en fcherpe vervolgingen onderbeV>ig ~\Weg;t 1ovarell. ~. Hy had oak de hulp der Chris..
ten en niet noodig: gemerkt by het Opperbewind reeds be..

.

~

INSTITUT. RIST. nCctEUASTIClE.

303

ute, voor zyne omhelzing van den· Christelyken Gods-

dienst-j £n tevens verzekerd was" van de toegenegeuheid
der Romeinen te hemwaerds" daer hy hen van de awing-

Jandy van Maxennus verlost had. 3. Daerenboven waren
de Christenen ook niet bekwaem"om hem behulpzaem te

zyn; hun vermogen was door de' vervolgiugen krachrig laf-genomen; w~ettegen ae zenuwen v.an denStilet,de Ova-11eid,
ae Kry'gsmagt en de openhare. Inkomften, zich in de han..
den der Heidenen bevonden., 4. VoorolJderfteld ·zynde,
dar hy den Heidenfchen" Godsdienst nog hl. zyn hart o"ffihelsde, en den Christelykenflechts geveinsdlyk hele,ed,
war noodzaekte hem dan de zaek der Christen~n .indiervoege te ;begunfiigen, en den Heidenfollen Godsdienst van· al
.zynen "uistel' 're berooven, tuet de Afgodifch~TemFtts te
verwoesten, en de Afgodsbeelden te vernielen t hoe zou
hy ~ in dit geval, het van zich p.ebben kunnen verkrygen,
om op die wyze te handelen? 5. En tt, geen eindelyl{" de
zaek gcheel afdoet is, dat hy zich by <lie' bdydenis gehou':'
den heeft tot -aen 't einde zynes levens, latende zich zelfs
door den Doop der Kerke Jn1yven. . Zo dit geen dui'delyke
bewyzen van de 0prechtheid van iemands belydenis oplc:'
;,rert, waer zal men ze dan zocken?
Wat 'wyders de redenen aeng~et .,. die hem ·bewoogen
hcbbell, om den Chr~telyken GOdsdienst te /}mllle~en 1 de
Heid,~nfcbe Schryvers, waeronder ZoJmus, L. ·,II., ;c. ·-~9.
meenen dezclve te vindcll, in 'Z!41e :euveldad'~n ". weI byzonder in' 't onrbret1gen van zyne''l'iJoedverw,aateti:, --en vaa
zyn eigen Z-001l Crlspus; am dat hy daervznni.~· gereinjgd
kon word~n ,'door de' He idenfche 'p~echt~ghedep', ;m~~r .wel.
door de'n Chns~elykell \Vaterdoop. - Ik Vermeet my met TJ1et
z0'mmig~ ,oude . Cl~dstenen, •als ,e"l!€rius H. lII~ ..f!, he't
ombrcl1gen ,v~~ pnsp1.fs en' anderen ~ loochenen, te. ml1,l9.Cr,
nademael Chrjfojtorny;x, H0m.. XM QVeL d~p Brief aen de
Philippers, Rieronym~r en aDdere, ClIristenen zulks :b4yesti.gen. Maer, men beweert gansch,ten onregte, dat de Heidenfche ·reinigingen bern, .VQ}g~J'Is' de d~nkbe~}den der. Heir
klenen, niet konden zuiveren, "gelyk ~oZ/im{mus·.)H,· 1. 6.

reeds opgemerkt heefr ,

hteng~de

ten dezen oP.tichre :vok

by het voorbee1d van HirC1J.les, den zoon 'yanJ':;fIl;mtne..
~. Voeg hier by dat C(Jf/ftantinu{; den Christelyt(en'tlodsdienst, geIykbekcnd is., :U Q~tyk beleden~.lleeft ~ voor

den dood' van Crispus, welke lJlvie~ in 't jaer. 326~'
Oak zyn de He~denetl;, mag'inen .~eI ?e.ggen" in dicgev:\l
juist geen gefchij{te getuigen, Lpe,c o.ns des hooren, .wat
y 4
den

II.

den Keizer,

vol~ens
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bet bericht cler ChristeMn" overge..

haeld heeft. E,';,;ubiuf geeft o.vs,. in zylle befcbl~yvingvan
7t
leven Vlin Conflantinus, I. 37 twee beweegred~nen aen
de hand, wacr van de certle hem bewoogenzou hebben,

om van den Veelgodendienst, I;ot den dienst _van eenen
God, en de tweede, om bepaeldtyk tot het Christendom,
over te gaen. De eerfte befiaet hierin. H~ bad epgemerkt, dat' de Keizers van zyn tyd en, vroegere--dagen ,
die den VeeJgodendienst\ aenldcefden., ongelukkig geweest
waren: en dar zyn 'Vader Conjiantius Chlorus.,' die een
God gediend had, beflendig gdukkig geweest was. De
laetfie ontleent Euzebius uit een Hemelsch gezi<;hr., waer
mede de Keizer begiftjgd was. geworden., of dat by acht~
te aen hem v~rkend te zyn (*) ~oen hy MfI,xe"'ius ging
be.
(*) Euz~bi"s naemlyk·verhaeJr, iJl zyne berchryving van 't Ie.
ven van Crmfl~1Itlm;!, I., '-8. nit 'des K~izers eigen mond. zyne
berlliging met eell eed bf!vestigende, verfiaen lie hebben, ,,' dat
.. hy op del} vollen dllg, de Zon ,naer 't Westen hellende. het, ze" gent elien 'ties Kruifes aen dellPIemet, met eigen oogen gezien
" had,' geheel verlicbt, en boven de ~on geplaetst I met dit op~

" fchrift, _7&.6' .i..", ~verwin hier/fl. Dat .de Kryg8!ied~n I die
hem omrillgclen, oak dit Gezich,t aenfchouwden; doch d~t bV
" nlat wist ,wat het wilde beduiden. Maer dat, in den Yolgen.
" dell ,nacbt. Christa! hem in den ilaep verfcbenen was, met, dit
" zelfde' [eken. henl aen den Hemel getoond. en bevolen had •
... eell Srandaerd te laEen vervaeldigefl, naer de gelykeni~ van bet
" teken, sen deo Hemel befcbouw:rl, en dit Veldtekcn, als eell
;. heilzaem befcbermmidde1, in den Gryd te gebruiKen." By Laflanflus, de' m,orlib. PerJecut. c. 44 vind men 'cr ooll melding van.
zunder dar ,by egrer uitdruk!yk gewa~gt, van het gezi€~t by den
<lag, zeggellde afl,ecolyk. dat de, Keizer in den, {1a.ep· vermaend
'Werd, 0711 het Rem~lsch Tckm van God in z:y"e Jcftilqen te plaet~en; ·geevende echter de uirdrakking, h~t Hemelsch Teken \'fln
Cod enigtrwlIte: te kennen; dat by o(IJk op het gczkht by den dag
oogde. De Hoogleeraer bier van ',voothenen fprekende, by gele.
genheid d3t by ,handelde oV.er deeerbied det Christerien, in de
vicrtle. 'Ii;eLlw, voar bet K~ui!) 'c w:tClttoe die gefchiedverh<lel "er~
moedc)yk pier weinig to~gebragt ,.zlll hebpen, ~rktby die gele~
II

geuheid aen ,__ dat de Geleerdcl1 ,'er, verfcbi,llend over denkeo. Zou
bee .63nt~ch en al cen O:aetkimdi~ verdichtzcl van den Keizer w~·
:z.Cll f 'or. zou 'cr lnderdaed zodamg iets gebeurd zyn? ()f ZQ.n men
't aen des Kei2ers verbeelding' hebben toe: te rchryven? Men
:kIm er vcel/i~ vervo)gr hy "In aile:; met geen zekerheid van
fpreken. II< zou het, diler de Keizer zulks met eede bevestigd
betfc, voor geen verdicbtzel van den Keizer houden. Echter
I

I

\'alt
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beO!lrlooge:n. Op ene andere plaets ,te'w't:ten ind;e'

lykei ,Gefthiede-n(4~n

Ke.r~

.IX. 9. duid . .J[;ft'l.ebius a'en, dllt: de.n

i(eizeJi' reeds door, zynen Vader de Goclsvruchcwas mg,e:boezemd,'J veelligt met betrekking tot den tlienstl,van cen
God. Het geen zommigen wyrlers nopens ,dea "Kei~~rs
Moeder'J Helen(l 'J melden, aIs badde de~lve hem tot den
Christelyken Godsdienst opgeleid, beeft' niet aUeen geell'
grond'J maer loopt, 2;elts aen'J tegen 't geen Euzebiul in
~ KeizeJ;s leven ,ill., 47 aentekent;· naemlyk dat zy, welke voorheen God Q1er diende'J door· haren Zoon' Conftantinu'$ Ongerricht, en "tot de omhelzing van den Christelyken Godsdienst hc~ogen werd. ,Wat hiervan ook zy,
ik laet z;Ulks onbeOist; doch inttL$fchen kan-ik niet atzyn.
van ~en' te merk~q,;;,.d~t zy, die ~weten, dat ftaetkundige redenen den KeiZer .aenvanglyk aenleiding gegeven hebben OD;l zich te· be~~'1l'en, enigeJil fieun VOOT hunne gedachten ,dafT in kL'l\1n~n vinden, d~t de Ke;izer, ~o men
op het verhael van Eiizebiiu volkomen af mage, eerst belydeRis van den Christelyken Godsdienst gedaen heeft ~
tpeu hy, naby Rome, een beOisfenden veldfiag met

l\:1axen-

valt bet ook niet in'my, te denken, dat. hier inderd3ed een God.
lyk gezicht plaet$ zou hebhen: bet gezicht is al te zOllgerling,
:ltet . wyltt al te veel oaf· van de gezichten der' Pr6pheeten en A'Ppstelen ;en ri~kt, ri'ly *1 te fterk' n~er l'l.et neerfcbend en byg~
]oovig denkbe:~hl;, viI) bet kruis. Vee,leer ~qu ik; ~t £akrici..,
Bibl. Gr. L. V. G. bier. denkell om.een n~£u\1rlyk lu~ht.ver[chYIl·
zel, of een kritlg'om de Zon me~ ByzOIlnen J oUitremwel·
ien fchoon zeltlzaem, zonityds kruifen ge:den worden. Me
door de ftraelbrekingvan ~t licht der 'Zonne wOhderlyk~ voorkQmen. En nog Hever zou ik' de gllhet:te °gefchledenis' brengen
tot ene n~chwetbeeJding in een droom- en eene dagVetbeeldin~
in de wolken, 't 7:'1 dan dat de clle ~f de andere eel-st: plae~
gehad hebbe. fHerlien beanrwoord beter het daerhy gevqegde opfchrift ',1"It"'.. •;"" , ;a),l»'1l'in hie,;n I dat, uft b,~t 'lerfct1ytlzel 9'lIn hy_
:lopnen niet velklaet:d: /:ulnworden.. Voeg bier by. dat Euzebiur
den' Keizer a!leen ::Its getuigep. byl;lreTJ&t, en, d~t het ~cht 'zkb
gevolglyk niet aen, 't Leger vertoond hee/"t: aU ,mede da,t L,aftl1,n!ius aIleen nitdruklyk gewaegt van t'8ndnDm, Cprekellde nie.t, dan
ter zyde, vap eeri ~e,zil:h~ by dag'.' 'RrJ;jt1if# rel,ent in 2yn v~r·
tnelc\en ErlzebiflS IX. 19. en to ook SozD,menus 1. '3, OechU aen.
dat Co".fttmtinus zulks- in den Jla,p gezien" heeft.. 't Zop daerom
evenwe,l kU0!1en zyn, dat de Kei2er ,.door zyne verhe~IJin,~,' rers
20nderhngs In de wdke1:J" opgemerkt hebbe J waerV3n mell mecr
I

I

Joorlreelden heeft.

.
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ZQU aengRerl. Men kan; to~ hier- uit vennoe.
den, 'dat hy zulks gedaen heeft, om daerdoorte aenge.
namer te zyn by de :Ro,roeinea " enh~nv.an Maxennies af
te trekken, ,door de' hoop van vrede en vryheid- den
Christencli 'tdegeze~d.,;·· De r¢ae van dit vermoeden ligt
hier in,' dar Mamntius, rn 't begin van, ~yn RykSbeilie~
te Rome"gezegdjwe:rd, het ClrristelykGelqof geveinsd'te
hebbel'l, om daer, loar bet' RrJ71iei'q{clieVollt: te: vUien eft ~
behdJ!,m. Zie Euu~iur Kerkl. Gefc.}i,~ \7.l1I. 'Erwaren
immers', by deR aenvRllg cler vervoIginge bI1der DiocleUa..
nus, JUeet dan veett~lJ>Kel''ken of GbE1~huizen t~ Rome.
Euz. als hoven VI. 43' en Optll'tUS Mfl-tVit~ 'comra Donat t
L. H. . :Indiell 'lMn 'oordeelt~, d~t dit eemge waerfchplyk.
heid .hccft, dan moet ,de ~oizei'"n'ade,rhaIid tot di~ gedagten
gekOffi€llzyn, weJkenlk zo evert uitEuzebiuJ bygebragtbeb t
Oak :kah hetoenk!?eeld, dat' Con,{lantinus voedde van he'
g~ime~:teken des ktuiJes, hierwel pyge!tQtUenzyn,

1\!Metttius'

Muf~um

Haganum Historico-PhilolOgico-Theologicum. T~
IV. P. II. Hagre, aplld y. ~unnikhuizen et C. Plaat,
1780. Inottavo, s:.7:J. pp. absque P.r~f,

dezer Verzamelirlge, die op ,nieuw verf.chei...
A. enden hoafd
leerzame, Stukken ,behelst, heeft meR niet -oneigen
't,

geplaetst ene Verhandeling van den geleerden Heer :P~Rhie,,=,
over· den doortogt der Israelieten door de Rood~ Zee. In
dezelve wordt het verha:el, deswegel1s door Mazes g'e·
baekt... oordeelkundJ.~ ontvouwd en opgt:Jlelderd; lllitsga.
clers deszelfs echththd, uit de getuigenisfen van {)~ewyde.
S chtyVeren nopens dit .voorval t gefiaetd, met Y.I'~lberede
l)terde aCllroerkiuien over " geen daer toedaedlyk betrd::l~ipg h~eft. Wyders Jchikt de Autheur bet laetfre gedeelte
va,n deze zyne Verhandeling nog tot ene 'byzondere over.
weging, van demiddeloorzaken, waerdoor God 2ynen
Volke een bewandel@aten·weg Door ae roodi zee vcrleend
he eft.. Dll,eromtrent' komt eerst in aenmerking de pewoone
Ebbe; c:foch deze is opzich' zelve, gelyk hier getooild
word, 'in dtt gevalniet voldoellde; waet ze ,wcrd" ~aer 't
verha~ van Moz~s.., grooter'en aenhoudend6: gemaekr, door
een 'fl:erken wind., geduurende. pen ganfchen nacht; welke,
ill [laet was een weg te balleD, langs,welken de Israelieten
den tegenoverfiaendcn oever, ollverhinderd,: kouden berel..

ken.

:)ItTS AlUM HACA)fUMi

J!:en. De Beer,

jJefehi~,

aeug~filezen

.heqberrde "dat:

z~

QX¢~ll.kOO1t ~m,e~"4~ na~u1ll'lY;k~;g~e\ijbe.id. ~r zake ell
omit:~ndigbe£ien" d~t·daer"op ,vqr~ler zien', dat. d~ :£gyp,:
teMe.fS, de Is~~n,. llcbt~.r"fQlgende ,:,p.oor bet t~e,I1gel

l1:elde. moesfen on.*Olllen '; te ,wee.~en,' door het :~~~~
van den ·vloed,.en ,hot ga.tJl Uggen van' d~n wietld,~o
niet dOD!' het ne,vensgnende" ve~r.en:ya" de, wi~4fu:c,*,t
die bet klinrtnen ,,",~n.' den Vl~cd, bev~rde. Zyu , td.
bevliQedende " dat vclen hem 'J d~fje .t:el'kl~\ri1.1g v;iludit gc~
wigtig voorval ligtlyk ten kwade zullelil. dtti~eIl, als (loRd
hy toe fi:etk -op d~ n~Ull;U'Iyke oo~al{~p-, rmet~ t~r .zy~;,fi:~l ..
linge ,vl\ll ~t wonderdadige; gaet:i~kte :'I!erdenking- ten'oondigfte t~gen. ' By voIgt· het VQ4t[po9,'11 van Mo?es., .en e~
kent Gods wonqerdQende hand,'zOo wel in zy:oe middelyke
;lis onmiddelyke werking; welke hier in zo duidelyk. 400,firaelde ,dat :geen fooT1)gelyit~ gevaUtlR; welkcQ, zonunigcn
-daer mede ktbben wille~ ~ergelY~t!Jh' ~9 als ,li-y ten lae~
,fte, aenduidt, 'er: eni~ins medi; ,;~¥enaren.
Isracls
iioortogJ: ,door· de"l'OOde,,zee, blyfr d~s ;"hoew:el door l1li~
deloorz1I,ken bevorderd., een Godlyk; [WOI'lder~e1;k" dat by
uitfiekendheid client, rer ftavinge d.CI:: ~odlyke· ~,c~ldinge
!Van Mazes: waerom ook d\lt Velk" ;<:ie:nde de groote hand.,
die de HEERE ttefJ deEgypt6nare~ }lfwe'Zen h,ad" met, rcgt

den HE~RE vreesde ~ en in' den l:IEER,;
knecht, geloofde. Exad. XIV. 3r.

i~ in~J\dous 2ynm

By dez,e Verhand~thQg komt .ene overweging:van Je~.
LXVI.!I4, byzQlIder ten aenzien Van 't geen d~:-pf.Rpheqt
bedoelt, al5 ttY, fpreekt van em;w~rm d.ie niet'lt-erven ztji,
,en van een vuur, dat nie~ uitg~bluscht :1.4l 'W()rtien. De
Hoogleerl\.er Wenck kan zich 111et veremgcn met het vry
·algemene denkbeeld der Uitleggeren, die bew~ren,. <lat
men hier op ae firaffe .der verdoemden na dit levenhebb~
te denken; ter oorzal{e dat zuIks in genen· d~l~: .l;~,~nt
woord aen den zamenhang, en een onvQeglyk denkbeeld
verleent~ Zonder zich te bepalen ove' deqjuistenKerkfiaet des N~uwen Testaments. in 't la:etfie dLT. dagen,
fiaet het by hem vast, dat.de Prophett, in' het: vGtQf.g::tende gefproken hebbende van dien Kerk(taet op ,A~{de, oo~
hicr.op het oog, heeft, v. 2.2" 23;; ~tw.elk', uet .re9,engeev.ende .'Want genoegzaem ael)d\;lidt" en de ,ge~il~:te .fpree~,:,
wyzen insgclyks te kennen geven; weeIu.lv~n v. 24 dllll
·ook. hier toegebragt behoore te w0rden~ En, ,eens.,' geftel4
~YlIdc, d:lt de Propheet'V. 22, ~3 ,in een [prong, va~
.ten Kerkfiaet op Aerde tot diell in den Hemel over;guct.,
dat

MU8A<;UM HAGANUM'.

rlat gevolglyk v.'2~ ·betreklyk'is tot den Raet val1l1ettoe..
komellne leven;·we1ke zal dati de·'zitf~zy1i.? ;De:ge~ligde1l'
".1.uUen henen ttit,ga~n; van waer ?uit ae plaets' der gtlluk1J~
ligheid.Wa,ct naertoe·., en·,waetOIiJ.tria€:r··de~plael&~ rier
verdoemdeJ'l:l om:' hunn'e J:¥rafQefening re·· bekhou:wen~ 2Y
'ZuUen de dootle liih'a'hith If.er littien :f&ien ;: ~ie·· te{j,e-n den. HEEoye1'tredeh hebben, wier worm ,enz. Men verkhireJdit
al in een geestIyh'el) ~'C .erl''"rtiet ill',e.en'Ietterl.ylten' zitf~ :W'elk
cen ohvaeglyk denlkbectd!' 'Eni d:mlact 'men· nog, gelyk de
Hoogleeraer ,vervo~~:~Zi!gf1 -onaeng~tnerkt,. datr he~,He~

RE'

iJr~'euwfehe woord "Ji'lc~ in de...Bybelfchrifren,;'befiendig- be:,.
"tekent een onbezH~ld tkhaem, cen 11k, d'at nitt wel'·Qver te
brengen is, bp den ftaet der verdoemden, ~ tn inbbeda'rnge
lkoatnen ook die: krlagende c6njcientic'W6f""': niet :gevoaden
lV'ord.
Zyn .Ed. ,derbaJfen van dit gev~e1tm 'afzien~~ ,b~~t
:zyrte etge.l'J'c' gedaehten te bertie', dIe Wt'JI111k :lllerop 1.l1tko~
11len.~ De ,ftyl' va'li :.jefaiit, is veelal een Oostedche Dicht~
kUlldige flyr·, dat in de' verklari11,g zyner 'G(')dfpnlken in ~t
~lgJlmeeH, en hicr" 'inzo-nderhe!d, weI in' .a.en~erking.geno
nlt'll moet worden: dezelve VQrder:: uit dlenhoofde niet zo
zeer erie"Lctter!yke als· wei en-d Did1£erlyke:v,erkJ:uing. Dit
"VolDrnf gade geOageu 'zynue, outdekt men, wat Tydperk de
Propheet oak bedoe~e-, (zulk5 doet in dczel1"niet fer zake,)
hi~r" van vers 10, bnitell' tegcnbedcnking, onder' ene.
DicHtklj,ndige fcbildering van "t bloeiende Jeru~:tlem, ene
be[cbryviMg van een z-cer gelukkigen fiaet des ]oodfchen
V01ks ,',die te frerker affieekt· door ene neveJlsgaende af..
maling ''Van 't rarnpzalig lot' van' des.zelfs vyal1den ;op
welk 'laecft-c ook het 24(le vers dan by oitfick Haet. Ge1nerkt nn de Propheet zich,. in zyne Dichtlmndige fchU~
dering ~ Jerufalem had voorge'field, als de zetel en brOlq.
'Van dat· geluk, waerin het ganfche Yolk deelde" zo luaelt
by 90k ,de rampfpoed der vyandcn op dat zelfde rooned,
~ls. bnd'ergaende ~ne gandche flachting VQor de 1lluuren
van }erufulct)1; 'oogendc nacstdenkelyk op het dal Hinnoms.
Efl ingevolge hiervan fchetst hy des Volks vreugde hitr over
-nf; etlder het zinnebeeldige voorficl van den .uitgang der
iQwo(mden~n: van Jeruzalem ,naer het flagveld ,daer zy de
d.oodl! licnaamen der lieden, de lykfn del" gdncllveldenz.iell ,
d,ie tege1i' de"; HEERE overtreden heli,bm, die G00S Yolk V'j':tlldig' waren. Om nu de hocvcelhcid dc~cr' vyandcn, de
Jgroote .menigte <let verflagcnoo uit te drukkeri., 'gebruikt hy

de 1preekwyzen, hun worne

~al

niet ./len'en, en -hun 'JIuur

~al

~l,fti~t.uitgeblurch~ WfJ1'd81Z, en:~:J:

tullen allen vleeJche me

})ichtkundige' fprQQkumni.er-err ~ 'welken
a:ffidlitid~luene 'zeer. gl'oote 'metrIrgte-~;z~ :dat 'er zeer vee!
ly11S;met,h€(ibegtaven;en verbrandel1"de~ lyken, ofo;-{zo
~h wil dat het laetfl:e onder de Jb.~~.~ niet gelJrurklyIc
wits ,~) ·lI.JQf b~t- bt%i'~\T~n<ter- lykell en' h'et verbral'l~tn-:Vlhi
h'et' vyandJykwa'P~1ibi.g;· ·zoudc-v~I'I00pltnc~ ..van waer .:er,
dpor'4en ~eeslyken·~lln'k., een alg~meeInlfg1'Yzen 'zoo 0fttfta~n.· n ll~t getaldcr verlla$d?l! ,";l(du,~.' 2:9U ffie)l .·d~~
Ptoph~et5'. woordefi. :k-",uuen ,u1tbre{~e)l'~'}"{' tal z-o groot
" :~yn', d1tt \1r .'geen e.mde aen '.(·voeqzd v~or 4eW6rm~n~
" zy; men zai , het zy met het begraven ,J~t zy<mer h~t ver...
" brand en , geen ged~en werk krygen; .en hierdoor zal
;; de ·ontz"t).chlyke memgre- een uffdrnwdyk'C'tl" tbnk verwek~, ken/'. ,.'\ls u)en fpreekwyzen van die J1atnur naer de!).,.
lerter~)vi1 'yerl1:aen, v.erliest men den (licbtRundigen 'flyl 'nit
het ong,' mad :ilsL·tr!~n hier op ~~t. geeft, is' 't blYtb.rer
dat ze gee'nzil1s~ het,voHlr~ld: oneindlgc, jiet t;euwig~, '):!ecloelen. Men'vergelyke hler mede\ ten \dezen' dpzlcnrc,
de befchryving van eeu rampzalig l~d ~ Jez. XXXIV. 2
10. HuMe }ilkttk ~tJWt".in pik 1'erke~d: 1JIrJr:di!n; e'lll hunjtof
i11 ~wav8t; ja. lJunne aefdt'zhl·tot In:anaend'pik worden.
H:!
zd~ d&!'"lfaelrs tUJJ.:h 'des ,tltlChts niet uitg~b'tuiatt'W(Jrdt~/", t~t:in
ier':~tuiwightitt 2at,.:hkn')rook opgaen':' yangfj!¥hu' t.ot. geafgffting ''lVtu;''.

flitch~E: ZQi

!let

'JVVt5't:zyn',totin. eemv,igh'fid der:teuwighed'e'lJ

fJiVifd/J'makd 'ciaer ldoor ·'gam., E.t1' zo ''ooh:, ten aduzieI1'
-nn :-d~ menigJ:~!docverllll.S:f:~e vyandell ,. 'het v04irH:el'Ez,cch.
XX~. ·9~1tS·;, clar,diIhoon tot. cen geheelander .gaval
beti'eklyk ,: hit):"/ter'.ophelderinge kan diene-n.
D~. H:ooSlee~" Wenc,It;;: bQzeftepde .'dati
,v.erkee~de. .oit...
ieg-gul'g deter;lq"lr~kwyzen by den· Prophe:~t, verm€ledelyk
ol1dtaen is;, uit derz~lver aenhaling ,,-Marc.' 1X. -kl4-,' daer ze
zekerlyk fiaen' op de' fun- 'dar verdoemden ~ toant ten laet':'
fte j~og KGrtlyk. (iati- men 7:u1ks hiet uIt .geenzins lao. afieide~.
(Jnie Zaligmaker,,;; 2egt _by, gebruiktdeze, uitdrokkiJ1gen ~]s
fpreekWQordlyke'!gezegden'; die ~ 't l:J,aIuurIyke.Gehinnom
gf dal .Hinnoms my· de firnfplaetscler: vexdotmrlen " Gehemuz,
.gebhen, ovetgebragt 'lW0rden; ·'t:..welk,; met de Joodfche
denk- 'en fchrYf~ze, 'volkomen iriftemt.
Eeu clerde 'hieraen' vo~el1d Stuk bChclst ene .uitvuerige
Clpiuldering van Lnk. XIII. 1 - 5 ;1n welke-de oplettende.
Heer CausJe het merkw.aerdige daeromtre1'lt met veel' oordeel
outvouwt. Wfoors is 'cr nog by gevoegd een Gefchrift

Ae

J

van
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van Licetus over h~ frillen der Zee ,',d~ ',t fi911envan, J~U~~i
~t welk, men, daer 't., geo/k alle:'<~ :Werken vati Lice.tUi.
~eldzaem voorkQmt, 'met t~t: goedg~dagt be~(t gem.~n,~e
make!.!; te meer,. om, 'tIat men nng ,onJ.ltngs· dlt onaerwerp.
wedetbehnndeld heeft, ~en· toen nie.~, tJlltd~l\t ·.h~,1o; ';-dat
a,it, fiNk .ook: in de ,veorgaende: Eetiw .wysgeerig lla~efpoord.
was~ . Hierhy komr nog een T,afereel; ,vtm ,de PhdlJ\i.yhig..
pynfche. Schoole teo :Uesrau, en ene aenkondiging ene!, he...,
Q.oclde~ ,uitgavc ,"an' 't beroemde ',Ale]illodrypfdl.( ff~Bd..
fchrift .van 't Nie~}ve Testament, ,waer op de inte~ning
Q9k-, hi~ te Land~· gefchieden loon,. by:, den Hoogl~~r~er
Barkey in' is Hage.
ST9DP~R,TU$, oj t/!r jonge Art'!,.~,1Jy het' KranK-qed•. .Door
te1)Uf,PatrilJifc~~~ ?altzer. Uii liet 11;oiJg'at:itic!i: vtrtfltl!ff~

door eenell, Vrte1ijt, van, zyrr V atler.l.an~. ~$ Gravenl{age f,
l,;y C. Plaat, 178,1. In gr. Svo:, 1'36 btiul'l..

zal eig~ntlyk eene S.~n;re ,over het g~brt;:k.,
' ,it.kigegefchrifr
D
der
gene~.skl,1l1st ~ voorfttn~n.

De Autheur (Stolp.rtus) 'v~kiest d!lart~, d~u, weg;. QIU
eel,en longen Artz,. di~ kQtt van bet JloQg~ School kOQmt~

by .het. Ziekbed :te,.leid~ll ~ ~ ell hem verfcbei(len zwarjg1;le..
den onder het oog,te ,brengen "we,{l(oe ·~dch by,de beoefening

der geneeskunst ,opdoe.n, en hoe,:menig~dig de d~~1l-:"
~e1l""zy.n, waaraau een, Anz" in het, gt:neezoo d~r Aflken ;,
IS blootgefield.
,,
In de.,. tweedeftf~el~ng., . zee.c;
eneig.entlyk Apotheek voor de fclioone \SeM, betitehl ,.Jflar
de Aut~eur verfchei<k~ Genee;smid~elende, m~)llfteJ'ling ·pas.;
~ren,,. en doet by, dlegelegenheid r'fterke· ultvaIlen:. QPJ d:tJ
ApotheekellS. He~ 'geestige, waa:top: zig de Scbr:yv~r v.oor..
namcndyk fi:hynttoegelegd tehebben ",is:niet van hetfyn~
fie- roon ; maar 'vale eenigfints, in" hex ::platte,;, en 'de.futyrike
trek.ktn 1 diehier: en elders voorkmnen., heh~en z0mtyds:
dingen OP.I het ~'~ die' der SatynL onwaardig, zyll. H~.t
komt:ons., YO)or~,. 'dllt de SchryV'eLve.el omgangi mecEJii.£
minor~m gentium gebad heef!:., rJ1U.. 'd~ '1:Y ,het .zeer druk
J

K:nneniers en K"etficrs heeft.
; , TJ$SOT.,., UNen in. bet byzond'er de ,Beer. ZIMMERMAN in o'..z.yn
voortreflykWerk over de Erfakrmheid' i1J :de Gene~s.kuir. ..

nlei:.

ZER,

de, bebbcn

OilS

de, vooroord¢eleli, welke' 1'11. de Genees!"
kUllst

STOLPEltTUS, OF' DE.iON..oE A:tTZ.
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kunst haerfchen, '%0
nadeeligegevolgen~

voortreftyk, amgaoonu, en derzelver
met zijlke lterindi~e verwt:n afgetiJaald ~" dat., wy:, ouzes bedunk~n&,. drt gefchrifi: zeer
wei misfen, kUllnen.
"'

Perhandeli'flp;etI, 1tftg~eewn i1no~ .(ie lIollandjche Maatfchappy der Ureele1lJchappen t~ Haar.leJJt: JX1X Dedi:~
en ~ Stuk. Te, Haarlem, byJ•. ,Bosc.fi, 178o..&hal'Yen 'he~ V()(JTW:~T1c. en ~de Mete(iro(o~ifth8' Waarneemillg~n,
494 bladt... in gr. oCtavo.
PrysVetha~d.~1ing van ~~n Hee,~
~mge andet~ "Stl,Jkk.,en ~

de ,bekroonde
Beneveus
J. Franc;q. ",an Berklwy ", e.J:.l,
l~

over de Plantgewasfen t·.dieneude.tea:"we~ringe ~n.,de ver..,.
ftuiving onz.er Zanqduin,eQ" W~ p;v~l'weegil1g ,den L,an<\~
dienfl:ig ,is, en hun voQral, wietj.Op~ig~ dit 0l1S Eolwer~,te..
gen ·de-, woede clerZee;,alll1bevoO~l i~" a.<Ul~ep.r~,ezen.ma,g
worden, ontmoer men m d-eeze ~w~,Stukken nag) e,nq vet;
{clleidenneid van V ~hRnd~ling~1l;' en,~!;rigten ov~r. a}.1qere
onderwerpen. E.enaantal derzelv-m. g:l.il,Il over Gentes-en
Heelkulldige voorv~]lel'l, welken ~~~lyk vri~na;l1.lWk~u.
rig olltvQUwd WOt'den" en den btoefcnaaren clier nutt~'W~e:,
tenfchappell te fiade kunnen.ko:men., De overigen draag~ij.
0118 onderwcrp~' ·van vel'fchlllenden. aan voor. --;--- De
Heer Hurter leerr' onS opmerkeJ:.l ho~ deuitvinding van:'t
Buskruid t (gefteld. ;z;ynde dat de VQrfiel} oodogen . . ) ~'Ondef
de nuttige uitvindingen mag gefield WOrdejl; am dat dezer:.
ve', (behalv~ het nuttige gebruik.;val). 't Suskruid,; :hlUi~l1
den :Kryg ,) :l.anIcidlng gegeeven heeft, .tot eene .wy~ v~n
oortogen, die in. de gewigtjgil:~ krygsbedryvenvaJ)t, veel
korter duur is, en daarom· allezintt aan·minder. meafchtln JHlt
leeven kost, dan. die cler Ouden. '. i '. , Eene S\:bei.ku-lKib
ge verhandeling van Dr.) ten Haaff, g~,lfft 'ons: etW le1}naallJ
be1"igt nopens de;-Olie., natuurlyk~, ~n'~~ -Wyn:m(lI~rnb~\!'a~,
met aanwyzinge ,hoe dezelve tenIIJO~esten. q'dittlU:~~ af te
fcheiden. -~-- De Heer Rr!Jnings:de:lt·ol1s~hi~'$-e<le zy-:
ne naauwkeuri-ge waarneemingen')we~nsde' vet:G:hi1lende
119cveelheitl van Regen en Uitwaa..sft.>ming op vcti'chillende
llOogten hoven de oppervl.akte del" Aarde; bcnevens zyn,e
nanmerkin~en over dezelven; "ve1ken de ll<1fporers<ltr Me..
teorologilche waarneemingen weI in overwec,g.in g mogen
bouden, Olll 'or ,zig, naar te rigten. Oak geett hy PDg'in
dit

3I2.
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dit Stukop, zyne Weerkwldige Waameemingen voar net'
jaar 1779, met een berigt van :ZYJ)e'tegen~oordige hande~-'
wyze i1aaromtrent. Bier: bem:vens kamen ons mede
I10g vaar de Thermomctrifche Waarneemingen, door den
Heer Thunberg, in de jaaren 1775 en 1776 in Japan gedaarr. - - Zo oak eene Waameeming van -<len Haag Ed.
eeh. Heer Mr. W. Emmerl de, PerponEher de Sedlnitsky,,,,
over de eerlte vorming-, vatl edt Hoos, gezienbirinen:U...
Hecht ~ den 20 Mey, 1717, en ,eene waatne€ming van ,den
Heer RU'fi'hels, oP"'~c: :Noarderbreedte va~I 41 gr. en 41 tn.,
van;;'een ,. t<?~aale Zbh~€CUps, op' den 24 Jrtny ~778. Hierby kamt ten laatlle nog een Latynsch bengt, 't welk
de Utrechtfche Hoogleeraar Chri,stophorus Saxe aan de
Maatfchappy 'medegedeeldhe,eft, 'raakende' cen Romeinseb.
Altaar, mrmen de Stad Utrecht' uit den grond gedolven; 'r
welk eenigermaate 'ffh bt:eeder ve~Oag,"van ons vorderr.
Deeze onrdekking ig te IDCrkwaardiger'1 V'ermits ze aanlei..
ding: verleenr, otu den eerl.ten' aanleg Van Utt~cbt, op Cell'
beretgrolld, .dal!· tot nog' heeft kunnen yefchreden, te bepaaien ;' en te be~eeren :eat die Stad, ,haMe. eerfl:e fiigting'
niet 'verfchuldigd is ~at1 )de zogellaamde Wpten, maar veel
eer ,aRu' de Romeineri; al!; zynde, t1aastdenke~yk, in 't hegin der derde Eeuwe gefticht, onder den Rorneinfchen Keizer Ant01lil1US Caracalta: "t welk den Hoogleeraar Saxe tr:
meet' genoopt heeft, om dit berigt geRl~en 'te maaken.
'Na in den aallVang het opgemelde gewigt'deezer ontdek...
kinge in 't algemeen ontvouwd te heb1?lm, laat zyn Ed~
zig \Twrts nit over de eel'tyds gedaane ontdekkillgenvan
Oudbedetl in het Sticht, en beklaagt teer de, vroegere agtloosheid daaromtrent. Men ZOU', veruioedt hy,' zo men
dcsaafigaande meer opIettcndheid gebruikt had, meer lioht~
bezitten nopens de Qudheden van dat oord,. "t welk nem
ook in dit geval van dienst geweest zou zyn.' WeI :lnzonderheid ZOU men lIlan, is te verwagten, alrede ~elloegzaame
bewy~en gehad hebbl'll1, om gegrond, te beweeren, dnt de
Rornemen zigook -aan dee~e zyde van den oever des Rhyns
in 't- StiC'ht ,opgehouden" hebben; gcl'yk ~ ond~t:' anderen ~
af te neemen :is, uit cen Romeinfchen Ora-meen, in 't jaar
174°, even buiten Utrech~, naby de Malieba'all, ontdekr.
Van'deezen Graffteen., dlen men zedert als een' gedenk.
waardig Stuk del" 0udheid in Utrecbt bewaard heeft, geeft
de Hoogleeraaf , tcl' deczer gclcgcnhcid ,niet flegts eell
lwrt vcrfiag, maar hy vocgt 'er tcve11s by e'el1e juiste afbec1ding van dcnz~lven. Un qit bl'engt h~m voorts tot eell>l
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byz(Juderer melding van den bovengenoemden Romeinfchen
Alraar, in 't midden der Stad Utrecht, in den jaart:: 1777,
als een zwaare· Steenklomp, nit den grond gedolven: welke
bepaalder aandllidt, dat de R.omeinen zig niet fiegrs om·
i!reeks Utrecht, aal'l deeze zyde van den Rhyn, opgehouden hebben, maar oak daadlyk op den eigen grand dier
Stad gehuisvest geweest zyn; nadien ze 'cr een Altaar, een
bewys van eene Vo1ks-vergadering, gehad bebbcn. -~
De Hooglee,raar geeft cene naauwkeurige aftekening van
dien Steenklomp, zo als dezelve zig vall -vooren methet
opfchrift, en van ter zyde met eell hoorn ~es overv16eds
vercierd, vertoont, meldt de gelegen heid by welke, en de
wyze hoe, dezelve ,uitgedolven zy, waar door dit Stuk niet
weinig befchadigd is geworden; geeft voorts te kennen,
hoe hy dien in eigendom verkref;gen hebbe, en deele tevens
merle zyne verklaaring van het Opfchrift, zo ver het leesen gisbaar.zy.
Dit de gedaante van den Steenklotnp, den anrt van het
Opfchrift, en het cieraad van de zydeftllkken, is, gelyk
zyn Ed.. aantoont, duidelyk afte 118emen, dat dit Stuk cen
Romeinsch Altnar geweest is•. En het Opfchrift, [-choon 't,
20 door den a1 vemielenden tyd, als door de woeste handen cler Werklieden., vee! geleeden hebbe, 'r welk de juill~
te bcpaaling van den tyd der oprigtinge, vooral daar de
Burgermeesterlyke benaamingen uitgelaaten zyn, onmo~
gelyk maakt, (eert ons, Illet voldoende zekerbeid, dat de
fiigting van deezen Altaar gebragt moet worden, tot de da~
gcn van den Roomfcben Keizer Antollinus, 't zy dan Antonin'us. Pius, tegen 't afloopen der tweede, of Antoninus
CaracaUa, in 't begin der derde Eeuwe regeerende; welk
l:wtfte het waarfchynlykHe is.
Aan dit berigt hegt
de Hoogleeraar, verder cene onrvouwing van zyne gedag~
ten, wegens. den oorfprong van Utrecht, en deszelfs verfchillende benaamingen, naar de verfcheidenheid cler In'Woonderen: welke, na eene voorafga:mde aanmerking, dat
ill en ter wederzyde mistast, :7-0 door de Stad te ·oud, :tIs
te jong te maaken, hier 0p'llitkomt•.
Schoon men nu, op het bewys van deezen Romeinfchen
Altaar ontlecnd, genoopt worde, om met ,7' Betanur, ill
procemio Chronici p. 3. G. Heda, in Hist. Epifc. Ultrttj•.,
C. Ill. p. 10. L. Hortenliu'S, in L. I. Rer. Trajeft. p. ~.
H. Junius in Batavia, C. XI. p. 126, en anderen, re fiellen dat het Trecht aan den Rhyn door de Roroeinen gefiigt
werel; kan men egter nag geen gehoor verIeenen, aan hun-
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ne' vertellingen van cen zekeren Antonius, een Gemeen-s..
man der Volkelingen., onzeker wien., als ware hy deszelfs
fiigter., en de plaats zelve., van daar., Antonia of Antonina
genoemd. Men ziet zulke droomeryen over.'t hoofd ill
bun., die onbedagtlyk op het gezag van andcren afgaan., en
niet gewoon zyn mad te pleegel1 met de Oordeelkunde; die
L~ermeesteresfe, welke ous de geloofwaardigkeid der ge..
tuigen leert waardeeren. Aan de andere zyde maakt men
de Stad te jong, als men derzelver eerfie begin~elen toefchryft aan de Frankifche Koningen van den Merovingifchen
flam '}, en weI bepaaldlyk aan DagfJbe[t den I., gelyk door
Gobeli1ius Perfona, VI Cormodrom. c. 31. gedaan wordt.
Niet ~en onregte fchreef Heda., C. IV.' p. 14. deswegens 9
indien 'Zy onder den Konin!! Dagobert deezfn naam "erkreegen had ~ moest ze toen., (j:'1 reeds telltyde van Karel den
Grooten,) niet !let Oude, mflar het Nieu'We Trccht geheeten zyn gelvo1'den.
Het opgcmelde Romeinfche Ai.,
taar toch firekt ten genoegzaamen getuige., dat deeze plaats ,
by den aanvang, onder het Romeinfcbe bewind gefiaan hebbe; 't zy dan als eene- legerplaats., een burgt of dergely..
ken; waaromtrent men zig met gisfingen bet hoofd niet
behoeft te breken, dewyl niemand der Ouden 'er gewag
van maakt. 't Zon althans geheel o.ngerymd zyn hier om
cen met veste:u omringd Stedeken te denken. Wat 'er wyders van zy, men moet dt:eze plaats., aan deeze zyde van
den Rhyn, door Romeinsch Krygsvolk, als met regt geIODvelyk is ~ bezet, geen5zins verwarren met cen Kasteel
over den Rhyn, op den oudtyds llatavifchen grond, na.
by de tegenwoordige Buurfchap Vechten gelegen; dat ins..
gelyks, volgens eene dwaaling van 't gemeen, nog heden
verkeerdlyk Wiltenburch heet; daar 't veeleer den naam
van Fethna moest draa~en" waaruit, by verbastering van
den klank., de benaammg Vechten in laatere dagen heeft
Imnnen ont£1:aan~ Zie vooral den g.eleerden Buchelius in
zyne aantekeningeh op Beka, p. 7. (f). De naam Fethna komt althans voor in het Diploma by Heda., p. 19•
Dus ver aangaande de bezitting deezer plaatze
door de Romeinen.
Toen de Franken zig vervolgens meester maakten van 'r
Eiland der Batavieren, en door het Belgisch Gallie, zynde
het opgemelde Romeinfchc Kasteel, (by, Vechten,) waar..
fchynlyk verwoest geworden, verfprcidden, zullen de Romeinen genoodzaakt geweest zyn., van langzaamerhand,
ook onze landen aan deeze zyde van den Rllyn ge1egen te
ont-
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ontroimen. En hierdoor zullen de Vriezen, zynde nu van
de vrees voor de Romeinen ontheven, vermoedelyk eene
gunftige gelegenheid gcvonden hebben, om zig in 't bezit
te flellen van die plaats, 't zy dan cen burgt, kastctl,l of
dergelyken, welke de Komeinen voorheen bezet hieldell;
en die zy, veelligt, naar hunne eigen benoerning, Vi/to.burg gehceten zullen hebben. Het is (och, myns oordeels,
niet noodig, den oorfprong der benoemingc Viltaburg af te
lei'den, van de Vilten of Wilten, een, it weet nict welk,
SclaYiscb Volk, waarvan men gee" cgt berigc heeft; Hever
zon ik dcnken om dezelve af te Ieiden van wilde, woeste
men1i;hen, die zig met de jagr genccrden; welke leevenswyze den Vriezen diestyd$ eigen was, als bekend is., al
ware )t ilegts uit h~t geen wy by Tacitus L. IV. Ann. c. 73,
hocwel tot wat vroegcr tyd b(;hoor~nde, gemelrl vinden,
nopetl's de hun opgeleide [chatting van wilrle Osfenhuidcn,
en hnl1ne Gosfchen, vol van groote wilde Eeesten. Voorts
:,wllen deeze Vrieten zig, naastdenke1yk, nict flegts be·
paald hebben tot de bezitIleeming van dit KasteeI Viltaburg,
maar op deezen onzen grand., en weI wat nader aan den
oever van den Rhyn, hutten opgeOaagen en woonillgen gc..
mgt hebben, ter pla~tze daar men een gemaklyken over~
gang (TrajefJus) over de wadden van den RhYll had; van
waar zy dcczc byeen gebouwde wQoningen, naar hunne
Thcotifche fpraak, waarfchynlyk Tricht genoemd zul1en
hebben. En dit zo zynde, is 'er geen rede om zig te ver..
wonderen over. het gevoelen, dat men Viltaburg en TrajeEtus, of Tricht aan den Rhyn voor dezelfde plaats heeft
te houden. - Hoe zou oak anders Venerab. Beda, L. V. de
Gest. Angl. c. 12.. en Sigehertus Gembl., in Chron. ad Ann.
697, hebben kunnen fchryven, dat Pipyn van Hernal den
Heiligen Willibrordus begiftigde met het Kasteel Viftaburg ?
of LitJdgerus, in Vita S. Gregb'rii, Ab~n Oppasfer van
de Utrechtfche Ketke, die zyn MeesteJlleweest was, by
het melden der Utrechtfcbe Bisfchoppen, N. XIV; deeze
woorden hebbeil kunnen gebruiken; ,'I den Bisfchoplyken
" zetel gevestigd bebhende op eene plaars genoemd T,,(?
" jeftttm, die oak Vuillaburcg. heet, en nit dit IeeV'en tot
" den Heer overge~aan zynde, lS de Heilige Bonifacius hem
" opgcvolgd '?" En even min had Metis Stoke in zyne
Rymkronyk, B. I. v. Il'2, II3. anders kunnen f--:hryven:

Hi C'V-illibrorde) quam t'Utreckt
Vat Wiltenburch hiet te voren.
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Voeg bier by het geen we leezen in Cronica de· UitrajeE'to
et ejus Episcopatu, te vinden in A. Mattha:.i Anal. V• .LEvi,
T. V. p. 309. Ten laaste kwam Willibrord te Wiltenburch ~
dat is le Utrecht, en haaZde veelen, door 'lyne prediking, over
tot Itet Christelyk gelool. Zie wyders lJuchelius in zyne aant.
op Beka P.7. Cl.) A. Matth(£us in zyne aunt. op de~ ver4
meerll1erden Chronyk van Beka in zyne Anal.V. iE·vi. Tom.
III. p. 5, 6.; en vooral den hooggeagten Blondeel, in zyne
Bejchryving van Utrecht hZ. 37-76. En bier uit is
dan veEder ligt op te maaken, hoe 't bykome, dat deeze
Stad, ten tyde van Karel den Grooten; Lodewyk den God
vrugtigen, Lotharius en andere Keizers, in oude Brieven ,
als in de Traditio Caroli (Magni) de L;fiduna by Heda p.
41, en in bet Diploma Ludovici Pii by Heda p. 45 den
naam draagt van het eude Utrecht; en door Ludgerus in
Vita S. Gregorii zo uitdruldyk genoemd wordt, d' oude
Stad Utrecht. Dit toont dan tevens de echte Nederduitfcbe
benaaming deezer Stad: dezelve is naamlyk te famen geHeld, uit de twee woorden Old, door eene za~ter uit[praak Oud en Tricht of Trecht dat is Oud-Trfcht. De tegenwoordige Batavifche benaaming Utrecht, en derzelver
overbrenging in de Latynfche Spraak, zo men 't nog Latyn
moet noemen, Vltrajeftum, is op zig zelve van geen de
minfte betekenis. Zle Buchelius als boven p. 7. (n.), en
M. Alting in Notit. Germ. inf" P. I. p. 125, daar by niet
ongepast zegt, Bez£,l,elap,fs .hebhen, om het geheel tot Laty110
te maaken, hf!t 'Woord Ultra}eEtum,gefmeed •••• maar z'J, die
op zuiver Latyn p;efleld zyn, behoorden de Statl alt'1d Tra
jeElus Rheni, of Trajeftus ad Rhenum, tenue'men. Voor,'t
overige fchryft Beka p.' 4. geheel ongegrond, dat Dagobert
!{elast heeft, de p/aats in 't Latyn Trajeetum te noemen. De
Franken tog, de Vriezen meermaals overwonnen, en deeze
fueek Lands een en andermaal.bemagtigd bebbende, behiel4
den de oude Vdefche benaaming Tricht of Trecht·, als beboorende tot de Theotifche fpraak, die de Franken met de
Vriezen gemeen hadden. Uit dien hoofde doet bet ons oak
niet vreeII1d, dat Sigebertus. GembZ. tef. aUllgehaalder plaat4
ze, en de Schryver Chronici Fontanellenfis op het jaar 717
melden, "dat VultenburclJ in de GalJifche Spraak Utra"jeftum heet." Zy zyn naamlyk·mislcid geworden, door
de vermengiog der Gallen en l'ranken, die eigenlyk Germaanen waren; gelyk men nog hedcn aIle de gceneo, die
Vrankryk bewoouen , in 't Latyn Galli nO(ilUt; ciaal' ze
intusfcben geen Galli maar Gallo-Franci zyn.
4
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---------,,"----------Tafereel van Natuur en Konst. Zeventiende Deel. Te Am·
flerdam, by P. Meijer,. 1780. Behal'IJen het Voorbericht,
$68 hladz. in oCtavo.
Met dit Deel vangt men aan Amel'ika te befchollwcn;
waarvan men zig voorftelt een naauwkeurig vcrl1ag re
geevelil, zo veel men 't kan opmaaken, uit de laatere berigten, die deswegens het licht zien; waar uit men cen gel'cgelder denkbeeld van dat Gewest kan vormen, dan in
\Troeger dagen kon gefchieden. Ter betere uitvoeringe hier
van wordt de voIgende verdeeling deezer befchouwinge vast.geHeld. In de eerae plaatze karnt cen algemeen hcrigt van
Amerika; dan'van Zuid- en Noord-Amerika, iCLler afzon.rlcrlyk, eenbepaald verf1ag.; en eil1delyk cene ontvouwing
van het merkwaardlge, dat de Eilanden betreft. Het thans
2fgegeeven Deel behelst het eerfie, en begint met de Olltdekking , den naarn, Jigging en verdee1ing van dat Gewest,
mitsgaders deszelfs vct"overing; waarmede het gefchied- en
nardrykskandige afloopt. Daaraan is verkllogt cen bedgt
van de voorige en tcgenwoordige grond- en lugtgefreldheid
van Amerika, mitsgaders van de ziekten der Amcrikaunen,
:lIs merle van den handel in dat Gewest; en voorts van deszelfs Inwooners, benevens hunne zeden en gcbruikcn ; wa~ll··
by ten Iaatile nog in oV'crwceging kamt de verbastering del'
Dieren aldanr, grootlyks onrfiaande uit de kwaade lllgt- en
grondgeJl:eldheid yan Amerika. ~ Onzc Authcur heefc
die ongunilige omfiul1digheden, met derzelver uilwerkzelqn, ZG op de Menfchen ,en Dieren als Plamen, Olldcr een
voorig Artykel, ill ~t bIcede gemcJd; en dflarin ook onder
anderen verllag ·gegeeven van den .trap der warmtc of koudc
in de Nieuwe Wacl'eld, met vergelyking van dien in de Gude
\iVaereId, wa:uV!l1 wy het hoofdzaaklyke in deezen nog
zullen meded~elen.
Dc warmte naamlyk is 'er veel minder, ,en weI mindel'
·dan men zelfs natuurIyk zan verwagten. Het algemecne
berigt van de Bu.ffon, deswegens voorgedraa$en , wonit bevcstigd door -de vergelykhlg d~r proefneernmgen, die de
Heeren de la Condamine en Juan ,de Ulloa in Peru, en de
onvermocide AdanJon in Senegal, gedn.an hebben. Over't
algemeen mag men wel frellcn ,.dat'er een verfchH van rwaalf
grll.aden brcedte plaats beeft, invoege dat bet in Afrika t op
30 graaden breedte van de Eyennagtslyn, zo heet zy als op
J8 graaden in Amerika; 't w~lk op te maakcn is uit d~
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Gewest vervaarOlgd. Hlcr en daar

van dat

het' yerlchll zelfs grao..
ter; en' men weet, dar de Thermometers in Peru, ih 't
IS

midden def verzengde lugtUreek, niet veel hooger gereezen
zyn, dan ze ill 't midden vall den zomer in l:"rankryk
ryzen.
" Dit verfchil, zegt de BerigtfcJtryTer, in den trap vall
koude, 't welk men in de beide Weerelden opmerkt, is
~eer gemakkelyk te verklaaren, en het is cen nQodwendig
gevolg en uitwerkfel va,n de gelleldheid der zaaken. De
}leer de Chubert beeft eene zeer geleerde Disfcrtatie gegee..
ven over de oorzaaken dier overmaatige koude, welke men
in Kanada voelt, met b~trekking tot dezelfde breedte van
Europa. Hy fchryft in dezelve de oorzaaken van dit ver..
fchynlel toe aan de menigtevan onbebouwde landen, aan
de verbaazende Meiren, aan de Bosicben en nan de Moe~
rasfen. Ons halfrond is integendeel veel beter bewoond en
beteeld dan het ander. Men wect dat de vermeerdering van
inwooneren en huizen de koude vermindert, en de lugt ver~
berert. Men weet dat het vee, en de mest, die men over
llet land brengt, de koude verminderen; men heeft in En...
l'opa geene mocrasfen van eene aanmerkelyke grootte; men
heeft 'er gene bosfchen meer, die in vergelyking komen,
met het kleinfie boscbje van Noord-Amerika. .ABe deeze
oorzaal{en moercn de warmte en koudc der lugt in onze twee
halfronden merkelyk doeu verfchillen."
Ter deezer
gelegenheid merkt de Autbeur verder aan, hoe men insge...
lyks vcrkeerd heweert, dat bet in den winter, onder de...
zdfdc graaden zuiderbreedte, vee} warmer is , dan onder de..
zelfde graaoen, ten noorden Viln de Evennagtslyn; gemerkt
het Jonrnaal of Graadboek van den Heer Halley, dat aBe
geloof verdiem, het tegendeel toont.
" Doch, behalven den Heer Halley, (vervoIgt hy,) zou...
den wy hier de graadboekcn van vcrfcheiden fchepen kUll...
l1en opgeeven. Wy zuBen 011S bepMlel1 tot die van de
Maria en den Arend, die de Kaap la Circoncifion ontdckt
hebben, welke, met de Haven van Drakf!., het zlJidelykfie
land is, dat wy kennen. Die twce gemelde fcbepen wer.
dun door de Franfche Oostindifche Compagnie in 1738 ge..
zondcn, ter omdekking van de onbekende zuidlanden. Zy
vonden reeds neve! op 44 g,raaden breedte, en 344 lengte.,
De nevel omringde hen en verliet hen niet; de koude wierdt
~eef fcherp en dat in 't midden van den zomer, dewyl men
in de maand van December was, dewelke in dat ldimaat
tit..
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regen onze Jl,lny overf1:aat. Toen die fchepcn op 48 graa·
den en 50 minuten kwamen, waren zy omringd met ys·
bergen van goo voeten haag, en vaJ? drie myJen in den
omtrek. Dezelve geleeken zeer ve~l naar groote dryvende
klippen. Men ,\yerkte egrer gefiadIg tusfchen de ysbergen
yoort, Reeds zwdwaards op loop~nde, maar op de breedte van 54 graaden wierdt de nevel zo dik, en de ysbergen
ftonden.
nl\hy mal~atlderen, dat 'er de fchepell door ge·
Unit Wlerden, en lllet verder koomen konden. In wetrwil ~n aUe hunne poogingen moesten zy we€rom keeren.
" Onder onze f'joordelyke breedte zyn de fchepen tot 85,
en zelfs, zo ais men v.erzekert, tot 89 graaden gekoomen;
in de tegenovergefielde breedte heeft nooit eellig fchip den
.(i3 gepasfeerd; men twyfeit zelfs aan de opregcheid van
zommige zceIiedca, die verzekeren zo vern~ te zyn ge~
koomen; daarenboven is het zeker, dat wy geen land
kennen verder dan het geen men d~ Haven van Drak.e
noemt. H.et is eukel vermeerdering van koude, die men
ondervindt, zll.idwaards opgaande, welke de waare oor·
zaak is, die alk zeelieden heeft gefruit, gelyk men over·
tuigd kan worden !I door de verhaalen der Reizen naar te
gaan. Dezelve zyn te vinden in het XI Deel van de Hiswire Generale des Voyages.
Men kan zig ligtelyk
verbeelden, dat!l zo men niet door eenige hinderpaalen ge~
ftuit was, men ten minfre den zuidelyken Poolkring zoude hebben gaan opneemen; maar men mag gerustelyk vcr·
;lekeren, dat' nooit cen mensch van ons halfrond zo ver
gewecst is; zo dat ?len niet weet ·of op die. breedre Iantien, menfchen of dleren gcvonden worden: dat aUes is
<mbekend., terwyl de zeeen en landen, die onder den
Noordpool-Cirkel Jiggen, naauwkcurig in de kaarten fraan,
en jaarlyki bezogt worden.
~, Dit vufchil in de gefl:eIdheid van den Dampkrjng
rooet veel in...loed hebben op de menfchen en dieren van
ce Nieuwe Wereld, die, door beter beteeld en bewoond
te worden, met den tyd geheel van gedaante zal veraoderen. De Heer Bertrand heefr reed~ waargenoomen, dat
de Rivieren v-an Noord~America in onze dagen minder water bevatteden dan voor 60 jaaren; het welk deze Natuurbefchouwer met v~l {ede toefehryft aan het omhakken der
boomen, het aftappen def meiren, en het verminderen der
dampen. 5chllon de Rivier der Amazoonen, de grootfte
der bekcnde rivieren, eene oneindige hoeveelheid wateren
ootvangt, die v.an de bcrge1] afvloeijen, is 'er egter geen
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twyfel aan., of dezelve zou veel verminderen., byaldiel1
men de oneindig groote bosfchen omhakte., die dezelve
nog over[chadmven.
" De Heer Franktin verzekert., dat het neerhakken vim
de vervaal'lvke bosfchen \fan Nieuw Engeland en Akadia
de koude nlet verminderd hebbe. Dat is niet ongelooflyk')
dewyl men daar door aan de noordlyke winden., die meestal in deze fireeken regeeren., en die., gelyk ·men weet met
kOlldc of ysdeeltjes bezwangerd zyn, gelegellheid ~egee..
ven heeft am overal in te dringen en door te fpeelen.
" Een bewys egter., dat de lugt warn;}er of betet gewor..
den zy., is., dat verfcheiden planten van de foort van fiar...
rekruid, in 't LatYll Aster genoemd., die nooit zaad plag..
tell te draagen in het noorden van Amerika., om dat de
bloem tc laat tc voorfchyn kwam., thans vrLigtbaar zaad
beginnen te leveren. 1:e vooren zetteden zy zig alleenlyk
voort, door de wortels en fcheutcn, en' het vocdzelfap,
in plaats van in de bloem te fchieten, b~~alde zig tot
den voet, dus gaven zy uitloopen, in plaits van zaad,
gelyk zy TIU voortbrengen.
" In weerwil egter van deze verbetcringen van het kli...
maat., kan men in het algerneen zeggel1 ~ dat men in de
Noordelykfie deelen der Niellwe 'Wereld een fchielyker
ommekeer verwagt hadt, en dat men nog heden de vrugt
niet ziet van den hardnekkigen arbeid der Engelfcbe Ko..
lonisten. In de meeste Kolonien is de koude niet minder
geworden in evenredigheid van de menigtc bosfchcn., die
men uitgeroeid heeft; en. de verbastering in het vee van
Europeaan[che afkomst is nog zeer merkelyk, zo wei als
de verbastering van het Mcnfchelyk gefiagt (*).

" De
(*) Nopens deeze verbastering is byzonder opmerkenswaardig.

dat de Kreo~ten J of kinderen in Amerika uir Europeaanfcbe Ol1dererl verwokr, 'cr zigtbaar in deelen. ,. SChOOD de l.uropeaanen, Zfgt onze Berigtfchryver, van wat land zy waren. die zig
in AlUerika nedt:rzetteden. aldaar, zo veel hen mogelyk was.
hl1nne zeden en gewoone lellenswyze bebielden; [choon zy clerhalven mClkelyk den ongunfiigen invloed van grond- en lugtg,.
fte!dheid voorkwamt:n en vtrbinderden, beeft dit egter niet kun1lcn beletten, dar zy, door langduurigbeid van tyd, duor verder
van hunne oude levenswyze af te gaan. en door zig meer aan
f,1e lugt bloat te ilellen. efndelyk zo w(:I, [choon in een minder
graad, als de natuurlyke InhoorJingen der nieuwe Wereld, verbilSrerd zyf.l. Men he eft deze v~randeiiD& in hun geftel, en dezc
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~~ De .Natuur:k:m zekerlyk geene groote veranderingell in
eenig khmaat mtwerken, dan met cen lallgzaamen tied.,

welze vennindering hunner zieisvermogens. niet '2:0 rall ontdekt;

toen men 'hen evcnwel naderhand m(.~ de nieuwlings aangekoomen Europeallnen vergeleek, heeft men eenig verfcnil tusfchen
cle eene en de andere gemeend te zien, cn, door de waarneemingen over dit onderwerp te vennenigvuldigen, is men overtuigd geworden, dat de verhastering, die men !legts mogelyk
hadt geoordeeld, wezenlyk was. - - Zy gelyk::m in verfchei·
den opzigten zeer veel nuar de natuurlyke Alrterikaanen. Even
zwak, even omzenuwd, als zy, ka'1l de zwakile Europea8n hen
nederwerpen; en even lafhartig durvell zy bunne vyanden bylla
niet in het open veld fiaan.
Men is door herbaalde
proefneemingen zo verre gekaomen, van gerustelyk te moogen
verzeekerell, dat de Kreoalen vall de vierde en vyfde gcmen1tie
rninder vcrnufr, minder bekVifaamheid, minder gefchikrbeid vuar
de Weetenfchappen hebnen, dan de rcgte Enropeaane n. Zy zyn I
even als de Amerik3anfche kindelen, teer v;ug in hunne jeugd)
en geeven 31s d:m eenige blyken van geest en doordtillgenrlheid.
die in de jongelingfchap worden uitgedoofd; OIls dan worden zy
onverfchillig, onoplet£end, dam, en koomen lot geellc volmaakt·
heid in eenige weetenfchap of kanst j oak zegt men, by wyze
van fpreekwoord, dat zy blind worden legen dOlt an(lere menfchen beginnen te zien, am dar hun verfl,md verlaagt en afl1Celllt, tegen den tyd. d,lt dat der Europeaancn zyne grootfle
fterkte krygt."
Eene foortgelyke verba.stering onderga~t oak het Vee, dat uit
f:uropa in Amerika overgebragt wardt. "Wy zullen. zegt Oilze Autheur, on:> hier op het getuigenis van Kalm berQepeo.
), AI bet vee, zegt hy, ontaart bier alJengs. tn wordt veel klei.
" ner dan het in Engcland is, fch~on de eerth: rasfell uic dOlt Ko.
" ningryk hcrwaards zyn gcbragt. Van de eerlte generatie, af vcr.
n Hezen de Koejen , de Pa.eden de Schaapen en Varkens lets van
JI hun geflagt, en by cie vierde gencnltle is 'er byna gcene "cr·
" gclykillg U1eer tc rnaaken, tusfchen de af(bmmeIingen der eerlle
" paaren. claar zy uit gefproocen zyn, lelf opzigte V:ln grootte en
,. fierkte. Hct is waarrchynlyk in het 'kHmaat, in het voedzel,
n ell in de hoedanigheden van den grand, dOlt men den oorJprong
" dier verbasterillg zoeken moct:' Oak zyn, gclyl\ onze Schryver verder aanmerlu, aile cie vreemrle Dieren, naar Ameril\a overgebragt, even als de menfchen, onoerhevig aan de ziekten, die
aldaar rhuis hooren, en min of mee'r tioodlyk zyn.
Do~h
het kcnmerk Van verandering of ontmJrling is Diet het zelfde in
..iezelfde foorten op aile pla3tzen, om dat de lugt nift ovcral even
OPgezond, Qf om dat zy op de eeoc plam meet gezuiverd is, door
I
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wclken men in twee of drie geOagten naauwlyks kan be.
!ll1crkc:n, dan voal' zo verre de Natuurbefchouwers -w.allmee.
mingen llalaaten, welke men met yo]gende kan vcrgelyken.
Daarenbo\'en blyven 'er rondom de Kolonien oneindig groote, onbebouwde, ell verdronkc'n landen over, zo dat de
Ingt op de cene plaats niet eveneens iezuivcrd is als op cne
andere."
den :ll'beid der mcnrehen, dan op eene andere. Ooze Rundcren t
naar llrazilien overgebragt, hebben claar ook eenc zcer merkelyke
vcrbastering ondergaan; zy zyn minder Rerk in bet Gareel, hun
vleesch is {legter. tn taaijer geworden, by het oneetbaarc af. O(}k
fidt Pi/a hen onder die fourten. die, poor bunne ovenoering
rJHar llrazilien, hoedloigbeden verloor~t,I hebbcn. welltcn zy ill

Europa hadden.

lJejchQuwing i,er Man.tJchappy ,n Zeden in Frankryk,
Zwitzerlmtd en DUitsc~Ia1"Jd\, doorvlogten met Voorvallen.,
eeni~e uitfteekt'1uJe CharaCter.s bett'effende, door JOHN MOO-RE, M. D. Naar den Derden Druk. Vit het Engelsch
vertaald. IIde Deel. Te Amjl.. py Ylltema en Tieboel.,
I 780.
17~ bJadz. in gr. oCtavo.

breed verflag des Eerfien Deels d.eezer Befchouwinge
R etonUings
gcgeeven (*)., ontflaat ons tegenwoordig vall

II

dien arb'eid., en wy kunnen YOIfillan., den Leezer te gemel..
d~r plaatze wyzende, met cen ell :mder fmaaklyk ftukje daar
uit oJ te dislchcn., naa de voornaamae plaatzen., door onzen Spectatoriaalen Reiziger bezogt, aangcweezen., en hier
mede den hoofdinhoud van dit Deel opgegeeven te hebben.
Van Geneve, waar wy hem, in het eerae Deel lieten.,
trekt hy na l,aI4Janne, en Bern., welke Stad als mede Bafel
Inet betrekking tot de Zedcn., Godsdienst, in 't hreede befebreeven worden. Straatsburg., Afanheim., Heiddberg.,

Mentz,. Fmnkjort., Caifel., Bru1Uwyk, Hanover, Potsdam .,
leveren hem ryke fchryffioffe op, en vedvuldige zeer onderfchcide Characters.
Wy zullen 'er., zonder ons tot eenig byzonder Onderwerp
te bepaalen, want eenige worden in 't brcede verh:mdeld ,
bier en claar iets van onderfcheiden aart uitkippen, om eell
dellkbeeld te geeven van de verfcheidenheid, welke, in dit:
Cll<) Zie ooze

AJ,. Pad. Letter-Qt!. hr~r boven, hi. ~S.

Vver1\
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MOORE, EESCHOUWft'G.

\Verk heerscht: terwyl een volgend Stukje ons gelegel1heid
zal fchenken, am op- cen byzonder Character fiil te 1ban.
vVegens de gewoGute der Zwit:<:ers, om, als Huurlingen,
in de Legers van Europa te dienen, merkt hy op, dat zom~
migen dlt voor eenc verkeerde Staatkunde in de Zwitzers
gehouden hcbben; tenvyl anderen dit eene hEilzaame- fchikking keuren, of althalls min fehadelyk in de ZWit-zerJche
Cantons, dan dezelve in eenig andel' Land zon weezen.
" De voorilanders van dit laatstgemelde g(;voelen, fchryft
de Heer MOORE-, bewcel'en, dat elk gedeelte van Zwitzerland, gefchikt om be,bouwd te worden, reeds op de vol...
komenne wyze beflaagen is, - - dat 'er, naa cen genoegzaam getal handen ov-;rgchouden tc hebben, om het altoos
in dien fulat te doeH voldnuren, en, tot het voortzettcn der
handwerkcn, llt:lg cen overfchot van Inwoonderen is, die
de Manfchap uitmaakt, welke in vreemden Krygsdienst
treedt.
Zy voegen daar by, dat deezen zith aHecn
voar een bcpaald getal van jaarell verbinden, naa wen~s
verloop veelen hunner, weI van geld voorzien, in hun Vaderlund, te rug keeren: en zy allen, volgens beding, mD~
gcn opoucbooden worden door dcn Staat, als deeze die
Manfchap, by eenig opkomcl1d voorval, mogt noodig hebben. Door dit middel hebben zy altoos een talryk, in den
wapcnhandel wclafgerigt L·eger, van Voetknegten op de
been, 't welk zo verre is van den Staat ee11igzins tof last te
ftrekken, dat het denzelven, met de daad, vcrrykt, een voordeel, 't welk geeu auder Volk immer bezat.
" 'Er is nog eene andere beweegreden voor deezen handel, die, fchoon niet openlyk erkend, myns bedunkens,
zeer veeI zegt. De Raad, misfchien bedugt, dat:, indien
de jonge Adel t'huis bleef, claar weinig bezigheids vindende, zamenfpanningen mogt maaken en verdeeldheo.en ill
den Staat verwckken: of mogelyk, door ledigheid en eerzugt, gevaarlyke opftanden onder de Landlieden veroor?;uaken: want, fehoon de "Vetten, op misdryven tegen den
Staat, firel1g zyn ,en gemaklyk nit te voeren tegen gemceTIC Ovenrecdcrs, zan het bezwaarlyk, en niet zander ~e
V;lar, Weezen, dezelve te daen geldcn tegen cen volkbcImagend jOllg Edelman.
" Men lean het, om dee7.e redenel1, hoogst raadz:1.am
keuren, dat ~n gruot gedecltc van hun, in de.n dienst van
de eene of andere vreemde Mogenheid, het vLtllr del' ru:'(tlooze jeugd hat uitwerken, 't geen andel's misfchicn t'hllis.
in partyfchappcn zou losbarficl1, Zecr waarrchynlyk zoudl.:11
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den de Staaten weI genegen zyn, om de Officiers te laate"
trekken, en de byzondere perfoonen t'hui£ te houdell : maar
zy vinden het noodig de laatstgemelden oak te laaten gaan :
dewrl, zander deezen, de Officiers, tot die aanzienlykc rangen 111 vl'ecmd~n dienst, niet zouden opklimmen: en deeze
zyn juist de lokaazen, welke bun overhaalen, om hun eigen L1tnd· te vel'laaten.
" Naa zckeren tyd dicnens, komen de meesten na Z~vit
zerland te rug. Eenigen, om dat zy het zwel'vend Ieeven
mocde zyn: anderen, om in het bezit van een VaderIyk
Erfgoed te treeden; en veelen met jaargelden van de Vor.flen, die zy gediend hebben. - - Het vuul' en de hette
del' Jeugd is dan meest over. Zy h~ginnen te dingen na de Bediellingen in hun eigen Land, waal' toe hunile
gchoorte hun regt geeft, en die zy boven den luister van
eenen aanzienlyken Krygsrang llcllCll. Zy wenfchen die
'Vetten en dat Sraatsqef1:11ur, welke zy bevinden zo byzon~el' gunf1:ig te weegen voor hunne Familien, te onderilutten, of verlangen het -overige hunuer dagen in rust en fiBte
te fly ten op hunne VoorvaderIyke Landgoedel'cll.
'" Het verdient Ollze opmerking, dat de ZlllitzerJche Officiers., die uit vreemden Kl'ygsdienst., en weI byzonder nit
cen Franfchen t'huis komen." in Hcde van de Franfche Zecen in hun bergagtig Vaderland mede te brengen, en hunne
IJandsgenooten te befmetten met de weelde en dartelheid
<liens Volks, aile vl'eemde airs met hun Uniform afleggen.,
en onmiddelyk de eenvolJdige en fpaarzaame Leevenswy,ze
huns eigen Lands aallneemen.''t Zal onzen Leczeren niet rnishaagcn, hier de aanmerI<ingen aan te treffen van mIzen Reizig.er over het ceten aan
Gemeene Tafcls., in Duilschland zeer gebruiklyk, fchoon de
En~elfclu,n, die op hezuinigen niet gefteld zyn, en het gezelfchap van Vrccmdelingen hM-ten., doorgaans op hun eigen kamer verkieun te ecten., en claar :Ian de voorkeus gceven hoven ccnige byzondere Tafel waal' toe men hun noo<ligt. Hy wi! cen vl'ygeboorell Engelslnan niet betwistcn
zyn eigene lleigin~ in .-dit Huk te volgen: " doch~" merkt
te recht aan; " wanneer men., nogthans, het g~zelfchap van
Vreemdcn wil fchuwen, dunkt my dat zy hunnc verkiczing
Tuim zo goed t'huis dan buiten konden opvolgen: en zo
lang zy in die geestgcf1:eltenis blyven, mGgtcn zy I myns
Qgtens, de rnoeite. en kostell van reizen wel fpaaren •
." 't Is waar, men kan den aart del' Volken ill Herbergell
l1iet le.crcn l.:cnnen.: en men vindt het uitgeleezenst gczelfchap
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rchap niet aan gemeene Tafels, egter zarcep Man yal1 Wali''''
neeming, en die fmaak heeft in'Characters te beLtudeeren,
leering en vermaak in beiden aantreffen. Hy zitt. d~ In..
woonders des Lands op ~enell gemeenzaamer voet dan el.
ders, en hoort de bedellkingen van allerlei flag vnn..Reizi..
gers.
" De eerae zarg eens Reizigetrt::111oet zeker weezen, om
kennis en eene maate van geQle~zaaIllheid te krygen met
de voornaamfie Lieden in ellre plaats, waar. hy denkt zicb
eenigen tyd op te houden, hl.mne ilitnoo:djgingen ,op hunne
Familie-partyen aan te neemen, en hunne gezel[~happen by
te woonen, am hun, als zulks gevoeglyk kan getchie,d~ll j
in zyne kamer., weder te omvangen, en zich dus een recht
denkbeeld te vormen van hunne Regee:ving, Gewoonten.,
Gevoelens en Leevenswyze. ·Maar. voor hun, die 'er zich
op toelcggen om Menfchen te'leeren: kennen, 't zy met
behoorelyken eerbied gezegd voor Wysgeeren, die Hever
Beesten, Vogelen, en Vlinders nafpeuren, is het een geoorlofd vermank, nu en dan met lieden van aUerki rang. te
verkeeren, en zy zullen, elders hun woord niet gegeeven
hebbende, geenezwaarigheid maaken om aan eene Gemeene Tafel te gaan zitten•
." Men brengt in 't midden, dat 'er zomtyds Menfchen
van een laagen £laat aan gevonden wordell. Dit is .zeker
cene zwaarwigtige tegenwerping: maar hierheeft men te
bedenken, hoe 't zeer .gem~klyk .kan weezen, ,d~t Menfchen., in den handel opgewiegd, ze.er hupfche Lieden kunnen zyn, en ons een mim zo onderfcheiden berigt geeven
van 't geen opmerkenswaardig is, aJs Menfchen van dell
~erfien rang, die al hun leeven.., met niets te doen, doorbragtell. Iemand moet weI een zeer opgeblaazen dCllkbeeid
hebben van zyne eigene Grootheid., wanneer hy, in cen
vreemd Land zich niet kan verIlederen, am aan eene Tafel
te eeten met iemand van mindel' Rang, inzonderheid daar
hy teffens andcren met hem van gelyken of van ho<;>ger Staat
aantreffe: want aUe Etiquette van deezen aart is, zelfs in
DuitscMand, vall de Gemeene Tafels gebannen.
" De kennis van de Characrer$ dt:r'Menfchen., ?o ais zy
zich gemengd vertoollen in verfG~eide em£landigheden 'en
verfchillende Landen, -- de St1,ldie van de Menschlyke
Natuur in allerlei gedaante en wyzingen, is van het l.1iterfie aanbelang., en der aandagt van den groo::fien Man waardig. Deeze kan men niet volkomen verkrygen aan de Holen en in de Paleizen der Grooten. De nafpoorder der NatU\1..

r.

&r

0 0 R ~

(nure moet haar zoeken in laager Ieevens£1:anden., en zidl
gelyldyk aanfiellen met de Menfchen., die hy wellScht tc
kennen.
" Men heeft doorgaan~ ondervondell., dat zy., die waare
grootheid van Ziel bezitten., nooit twyfelel1 om hinder..
paale? te boven te ko~en., en de Haatlykhedcn van pligt~
pleegll1g., welke hun 'In het verkrygen van deeze :nutti"c
{)
liennis belemmeren., te veragten.
" De kragtigfte van aile drangreden" tegen het gehecl
vermyden van het eeten aan de Gemeene T~fel van eene
Herberg., beftaat hier in, dat in Duitschlond de Dames zelve, als zy op reis zyn., daar den maaltyd houden: en my..
ne vooringenomenheid., ten opzigte van de Gemeene Tafels ,
moet misiChien daar aan worden toegefchrecven., dat ik aan
eene derzelven tweeder fchoonfteJuffrouwell ontmoet heb,
die ik zage zints ik in ~dit Land kwam., 't welk van Vrouw..
lyke Sthoonheid geenzins is misgedeeld.
" In het gelaad <fet hanJche Vroltwen is meer nadruks.,
doch de Juffrouwen in Duitschland, ftceken verre hoven
deeze uit in fraaibeid van vel en bloozenheid van kleur•
.zy gelyken meer mar, de EngelJche Vrouwen dan de Fran·
Jch~, nogthans verfchillen zy van die heiden. Ik weet
niet, hoe ik u best een denkbeeld zal geeven van de tt:ek..
ken in het voorkomen., door my, indien ik het niet mis
11eh, in de weezens der bcminnelyke Sexe van deeze drie
Landen onderfcheiden, ontdekt.
" Eene fchoone FranJche juffrouw heeft., behalven de
bevalligheid van haar voorkomen, doorga:ms een goelyk en
Zy fchynt genegen, om kennis
zeer leevendi~ uitzigt. met u te maaken, en te verwagten dat gy haar zult aaufpreeken.
" Het voorkomen van eene EngelJcne Dame is zo vry
niet van hedwang: en een vreemae, il1zonderheid als hv
een Buitenlander is, zal in haar oog iets ontdekken dut
11aar verfmaading zweemt. Zelfs in de fchoonfte weezenstrekken ftraalt dikwyls iets hier van door. Terwyl haare
fchoonheid uitlokt., dempt dit eenigermaa'te die vrymoedighcid am haar aan te fpreeken, welke gy.by eene FranJche
Schoonheid ongetwyfeld zoudt neemen: dn raakt uwe trots-heid te meer, door het denkhceld van de zwaarigheden,
die gy hebt te overwil1nen.
" Eene HoogduitfclJe Scltoonheid heeft, zonder het tergend air van de eene, of de gedwongenheid van de andere,
een gun£l:iger uitzigt dan die beiden."
Vvy
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Wy zullen dit Berigt eindigen met de flrydighdd van
het Fra,nsch ,en Duitsch Charatter, opgemaakt llit het on..
derfcheiden gedrag del' Voerlieden dier twee Landen.
" ien FranJche Voerman," 'zegt de H~r Moore, " lacht ~
zingt, vloekt of zweert,. Z~ lang by rydt. Indien eene
hoogte of eell {legte pluats in den w.eg hem nQodzaakt langzaam te ryden, zal by een quarti:f lang met de zweep over
zyn hoofd klappen, zander eemge reden; W;1.ut by weet
dat zyne Paarden niet rasfer kunneri gaan:, eli'c is ook zyn
oogmerk nief dac zy. het zuBen ~oen. AI dit geraas, al
die beweging', betekent niets ter Wereld, en ontftaat aIleen uit dien afkeer va...: rust, weIken ieder Frimschmu/f6
met de Moedermelk inzuigt.
" fen Duitfche Voerman, in teget~deel, dryft zyne paarden me:t aIle mogelyke bedaatdheid voart. By zingt,
laeht, uoeh vloekt; hy rookt zya pyp en, als hy
by een' engen doortocht kamt, 'blanst hy op zyn hoornll
om te beletten dat geen rydtuig van -den anderen kaRt in~
ryde, eer hy 'er door is. Maant gy hem aan @m wat
beter weg te fpoeden, by kykt om, ziet u fly!' in het gezigt, lleemt zyn pyp uit denmond, en zcgt: ja i, myn
Reer, ja, ja', en gaat den ouden gang. Het'Taake. hem
niet of de weg goed dan Oegt is-, of het fchoon weer
ma~kt dan of 'het regent en fneeuwt.
Hy fehynt
ieheel g-een agt te Oaan op de Menfchen, die hy;inheefr,.
en even ongevoelig voor hutlne befl:l'aflingen als voor hlln
lof. Een voorwerp verliest hy pornt nit het oog, om u
van de eene pleisterplaats tot de ander te brengen, op
eene wyze die hy de beste voor zichzelve en voor zyne
paarden keurt. En, behalven wanneer zyn pyp uitgaat
(in welk ~eval by' vuur Oaat en weder opfteekt,) febynt
hy den gebeelen weg over geen ander denkbeeld te heb-

ben.

" Het best, 't geen men doen kan, is, hem te la:ltel1
begaan; want hy doet bet toch; en aUes wat gy a,lnvangt

is vrugtelooze arbeid."
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Reis naar de Le~,rplaars van d~n graotm, Emir, en belchry...
'!ling Mn de Zeeden .en Gewoonten der Woestyn-bewooneilde Ara~ieren, door tim Ridder n' ARVIEUX. Uit!Jet Fransch
yertaald, en met aantekeningen vermeerderd, aoor G. KUIPERS, Predikant te Nieuwerkerk amli i,en ry'.sJel. Te Utr,~c~t, by ~. v. Otterloo ,1780. Behalven, !let V()orw~rk
en de J3ladw.yzers, 384 bladz. in groot oCtavo.
verfiag, dat de Riddflr .d;Arvieux van
Hctdemerkwaardig
Art,bierell gegeeven heeft,
WQestynib~woonende

is, zedert deszelfs eerne openlyke £lfgift~" .in de Franfche
'FaaI" in het jaar -17):7, in ,een¢ vIY bef1:~.~dige hoogagtll1g
geweest. Door bem It'ferd~ men een aanzienlykged~eIi:e der
Arabifche Natie, voorheen Hegts bekeqd als eene roart van
St:ruikroovers, onder _,den naaIIJ. van flroopende Arabierell,
kehnen aIs een Volk, 't welk, buiren dat· het van den roof
leeft., pefchaafd, en in verfche,Jden opzigten pryzenswaar~
dig "is.. Zulk's g~at, volgef!$ dit lier,igt,. za verre" dat het
zelfs ,weI eens aanleiding gegeevell heb!;l~ , .. om d'Arvieux te
verdenke"u; en zy.uebefShry:ving min of weel ~e yerwerpcn.
Dan, behalve het gunllige 4~nl~beeld var. des Rldders goe~
de trouw, in 't vermel,den van 't geen by., _geduurende een
gezet verhlyf vOOf e~mgen tyd onder hen, daar hy hnnner
taale magtig was., opgemerkt.heeft, is ¥leI} desaangaande
verzekcrd, door de ecnflclmmgc ondervmdmg van andere
Rei~igers, die in laater dagen' onder dat Volk geweest zyn;
en wei byzonder door het getuigenis van'denberoemden
Niebu~r, die. uitdruklyk zegt, dilt hy he( berigt van den
Heer d'Arvieux, !\opens de Zeden en Q-eW()onten del' Arabieten, zeer overeellkomfiig met de waarheid vindt, 't welk
oak's Mans eigen befchryving vall dar Yolk bevestigt (*).
Of deeze verdenk!ng voorheel] de vertaaling van dit Gefchd£t al of. niette ru~ geho.l1den hebbe, is niet weI te beflisfen; maar wat 'cr van zy, daar men thans de echtheirl
van 't berigt ~ raakende dceze Arabieren, '11iet weI in twyfcl
hn trekken, zal het den Nedcrduitfchen Leezer niet ongevallig zyn, deeze zwervendc Arabieren,- die zig in de
'Voestynen onthoudcll, van waar zc Bedowynen, zo vee!
als TFoestyn-bewoonders heetcn, nader te leeren kennen.--De
(*) Zie zyne Bifchryving van Arauie I Voorr. B1. IV. Be[chr.
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De Heel' d' Arvieux geeft hier eerst een verhaal zyner Reize
naal', en van ZYll verblyf voor eenigen tyd, in de Legerplaats van den grooten Emir, of den OverHen deezer Ambieren ; en hy hegt 'er vcrvolgens aan, een onderfcheiden verflag van de gewoonten en zedell van dit Yolk, ten opzigre
van de voornaamf1:e byzonderhcdcn, die tot hl1nne denkmanier over den Godsdienst, hun character en leeven'swy..
ze, zo onderling als omtrent de Vrecmdelingcn, beho.oren.
vVydel's gaat deeze Nederduitfche nitgave vergezeld, niet aIleen van de korte aamckeningen, die in de
Franfche gevonden worden, maar ook van uitvoeriger aantekeningen, die de Eerwaarde Kuipers 'er bygevoeg-d heefe.
Dezelven dienen, deels tel' ophe1deringe, en bevestiginge
van 't geen de Heel' d'Arvieux gcmeld heeft; en grootdeels tel' nadere verklaaringc van eleeze en geelle plaatzell
nit de nybelfchrifrcn; welkcn, uit eene rechte ktnnis der
Oosterfchc fpreeklvyzen en gebruiken ~ niet weinig lichts
kunnell ontVangen. Zyn Eerw:\arde doet hier des zyncn
Landgenooten cen dubbelcn dienst, mct hun eene befchry'ving van cen Oostftsch Volk op zadallig eene wyze in d~
hand te geeven, d:1t dezc1ve tcffens clicne ten bcterc vcrfiande der Heilige Bladeren; waal' in's Mans oudheid- ')
t:l:~l- en oordeelkllude alleszins doorfiraalen. Men zaI, 20
in 't cene als in't andere opzigt, naul' de vcrfchillende
fmaaken, dit GeCchrift met een Iecrzaam genoegen kunnen
doorbladeren; wmu:van wy, 't 'zy' met betrckking tot de
Arabieren, 'r zy celli aanzien van 't Uitlegkundige, nag
wet de eene of andere pl'Oeve ';OUdCl1 kunnen bybrengen;
illdicll wy 't niet l'aadzaamst oordeeldcll. de pla'ats, aan dit
Artykel vergund, te gebruikeq, tel' mededeelinge van 'r gecn
de Eerwaarde KUipers 0118 meldt wegens het gczag dcr
Rehen 11an THEVEN01:.
I-Iy bedicnt zig, llaumlyk.,.
even als veele andere Schryvers ~ van dien Reiziger ~ als
een goeden en geloofwaardigen getuigen; dan., gemerkt men
tcgcnwoordig vl'aagt, of 'IHEVENOT wap,rlyk in 't Oosten
geu'eest :l:Y? zo vindt by 't met regt ccnigzins noodig;
om in eenc aantekening daar op bepaalJlyk 1han te bIy..
vent Zie hier 't geen hy OIlS, ter verzckeringe dual.' van,
voordraagt.
'), PORTER ontkent het., en zegt, \fat THE vENa'r nooit
buiten Huropa gereisd hebbe: hij plaatst hem op dezelve
Hjst met OHl\fELLI CARERI'I die, door eene aanhoudende
ollgefieldheid~ genoodzaakt zijnde binnen tijne kamer te
bJijven, zig intttsfc:hen vermaakte, met het' befchrijven .eeIll. DEEr" ALC. U:TT. NO, 8.
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lief reis random de 'Veercld. Zie

Regeering en Zeeden der T,urken,

(Rotterd. 1771.) l)e kundlge SchflJvel'S del' Algemeene Bibliothe'k, welke te AJ11fierdam wordt uitgegeeven, zeggcn

het zelfde. II D. bI. 9.

LUDEKE

houdt dit insgelijks

t1aan~

de, Expo]. brev. reI. p. 3. Prt2jationis, en verwondert
zig hierom, dar HARJ'I'lAN en FABER Ollzen THEVENOT als
getuigen aanhaalen, zig bel'Oepende op het DiEtiollaire HiJ~
'torique Portatij. T. II. Art. THEVEl'WT (Paris 1761.) en op
zijne eigene Be{chreibung des Turkifclten Rei.chs p. 53. Ook
lUeen ik, zo illijn geheugen mij niet bedriegt, dat in het

Groot Algemeen Woordmboek van HOOGSTRATEN, in het
Art. THEVENOT van zijnc Reizen naar het Oosten r.iet
word! gewaagd (*).
Dewijl noch PORTER, !loch
de Heeren Schrijvers del' gemelde Bibliotheek, bewijzen bijbrengen voor hun gezegde, en ik de Schriften, door LtJPEKE aangehaald, niet heb kunnen nazien (t), zo weet ik
niet, ap welken grand dat gevoelen rust, en .kan liet dus
niet aanneemen, te meer, om dat ik redenen heb, om het
tegendeel te ftellen. Op de inwendige merkteekel1en, uit
de Reizen zelf ontlecnd, durf ik mij niet beroepen; want
deeze louden niet bewijzell, dat THEVENO'I' in de Landen,
in welke hij fchrijft geweest zijn, inderdaad ge\veest was
- - neen - - zij kUllnen fiegts ten betoog dienel1, dat
hij

te

" (*) Een geleerd Vriend fcbrijft mij: .. In 't 'SuppJem''llt 8U
)oIO.R.I!IU, T, 11. (ed. Illl'i. fol.) p. 566. a, ftallt vtij breed, vao

dat hij niet relsde, en worde aangehaald jfJurn. del
SC(Jvan,.r, T. XX. p. 646." BlY, Y. a. Ecrw. KUIPERS•
.. (t) Naderhand is mij de boveDaaogehaald~ Befchr~ibU1zg dIU
Turkifchen Reich.r v,an LUDEKE inhandcn gekomen, maar a1 wat
JJij daar ter {having van zijoe mening zegt, .komt hier op uit.
Tlh:V'~NOT geeft voor, van het Schip, :lall den Afiatifchell oever,
TenerJos, tegen over de pulnboopen van Troye. ge:i;ien te heb.
ben; hij maakt geel1e melding Vim de buicenfte kasteelen van
den HeUespo'~~. op de Janitzaaren Caap; verzepker,t dar de te·
genwoordige Dardanelle.n daat fronden, waar voormaa!s Sutos en
AJrydos geleegen hebhen i ze~t dal Skutari een Dorp is; en maakt
tusfeben den Divan in 't Serail, en het' P4!eis van den GrootYizir, geen onderfcheid. - - '- Of dit nU - ' veronderlleld
dat LUDEKE het geen ik niet betwiste in illIes de
waarbeid zegge, genoegzlam zij,. om zijne hoofdftelljng Ie bevestigen. en Diet meer diene om te bewijgeD, dat THWENOT geeD
onfeilbaar Reiziger Wits. dan dat hij ill 't geheo! geen Reiziger
Wai, hat it anderen beoordeelcn." B'}v. Y. 4. Eerw. lUJIl'lUl.S.
TEH!VENOT,

aVRil DE ARAUIEREN'.

hij zijnen aangenomen perzoon van Reizigcr 'wel heeft f1:a::m~
de gehouden. Maar ik beroep mii op het gemigenis van
CHAltDIN., deeze ulaakt uitdrukkclijk gcwag van THF.VENoT
den Reiz£ger., T. IX. p. 73 tt H.C. ptijst ;hem als eenen
man, die zeel' naauwkenrig was in zijne waarneemingen ~
ald. p. 84., tls; en., N., B., zegt., dat hij hem in hetjtlar
1687 bij PerJepolis ontmoetheeft., ald. p. 124. Hiei'biJ
komt het gctuigenis van n'ARVIEUX., die meIdL, dat hij
rj'HEVENOT te Smirna en in Turkiji beeft gezien., Memo/'ru
T. L p. z<l4. T. IV. p. lOt. Hij verwijst mwr THEV,li.,NO'CS
berigtell aIs geloofwaardig., T. U. !? 230. ]a dat n~~f is 'J
hij was zelve te Acm., toen die Relziger aldaar. aallkv~ram .,
na dar bij door cellen Zeeroover van alles was beroofd., en
hij verhaalt deeze gebeuncnis., T. 1. p. 284 fv. op de~dve
WljS., als zij door THEVENOT verhaald wordt., Voijages T.
i. p. 417 Iv.; naderhand huisvestte hij hem te Scijde, en
maaktc dar Zijll knegr ~ die Mohammedaansch worden wil.

de., nog in tijds vervoerd wierdt. T. III. p. 339, ;140 der
Memoires. DJ;: L4. CROIX zegt., dar THEVENOl', de Rti~i~
i.er., de eedle de Koffij heeft te Parijs gebragl, 11:1. zijne
terugkomst van zijnc eed1:e reis. Zie G.hLLAND ~ngel1:iald
in het Traite Hist. d,e /'Or. et du Prog,.es du cafe, agter
de Voijage tie l'Ar, Heureufe p. 307, 303. verge PreCis d'uTlt
Hist. Gen. tie la Vie privee des Francois., &c. ofCaz. Litt.
de l'Europe., Avril 1780. P.350. CLAUDE, die ter zelvcf
tijd met :rH~VENOT leefde., haalt hem als cenen naauwkeu~
rigen Reiziger nan., Repon[e a M~ ARN.hUD, p. '220. Zie
11et Averti~:ement voor het T. II. zijner Voyages. Hij wordt
door A. BYNlEUS als ecn geloofwaardig ooggetuigen bijgcbragt, over ChI Geboorte., B. lIe H. Ill. § 22. en B. 1. H.
lV, § 3. fchrijft 11ij, de 'WijdberoemJ! THEYENOT, die in
Jim jaare 165~ door 't Ormen gereist !lee!t. By.N£u.s fchreef
ail:., in 1689. - - - Hoe is dit alles te v.ereffellen., ~t de
voorg.emelde meening ~ dar T HEVltNDT nooit buiten Europa
zou geweest zijn? De hrief ook van den Reer DE LA CROIX.,
.die voor het T. II. des Voijar,es fiaat~ ZOH rechr bel~gche~
lilk weezen, indien dat gevodell wa~r was. It zal bern
dan, om deeze redenen., tot dar men mij beter ondertigte.,
als eenen geloofwaardigen getuigen mmhaalen.' Misfchien is
deeze dwaaling onrftaan, om dat men ouzel] RGizjgcr met
zijnen oom MELCHIZEDEK 'fHEVENOT verward ,heef!; zijn~
de deeze ,een geleerd man, in wiens wooning n'ARVIJi:UX aan
eene vertaaH;g der Aarrlrijkshefchrijving van ABULFEDA ge~
arbeid heeft. Memoiru T. IV. p. lOZ~ 193."
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Pen[ces Morales. Litternires et Pbifofophiques de SEN_QUE. Ie
PhiloJophe. On y a joint qlielques Portraits et les Anecdotes,
repandues dans fes Ouvrages. Premiere et Seconde Partie. A
Utrecht. chez lJ. Wild, 1780. Sans l'Avertisfement. 676 pp.
in 8vo.

Hoe fterk en hoe gegrond ook de klachten over de fcbryfwyze
Van dell beroemden Seneca mogen zyn, is het echter bUlteD
tegenfpraek. d:lt zyne Schriften met het hoogfie regt onder de
leerzaemfie en nuttigile Schrifren der Heiden[che Wysgeren geteld
behooren te worden. Daar ze intusfchen, uit hoofde van 't eerfie, veeral den Lezeren mishagen, heeft zlllks ten gevolge dar ze
genoegzaem acb ter de bank JiggeD; waer door de beilzame invIoed •
die derzelver inhoud lwn hebben, wanneer ze met fmack geleziD
wierden, grootlyks te leur g:let. Ene overdenking van die natuur.
verknocht met ene zucht, om dit verzuim, ware 't mogelyk, verder voor te komen, heeft aenleiding gegeven, tot het opftellen
van het hier bovengenoemde Werkje, gefchikt ter byeenz:tmeIinge van de Zedekrundige, Letterkulldige en Wysgerige Gedachten
Tan s£ttECA den Wysgeer, hier en daer 'Ymnengtl met affcnetzingen
)Ian charatGers en byzondere 'Voer'Vallen, 'Welken fn z'J'IIe Schriftm
'Verfpreid g6vonden 'Worden. De Schl yver van het zelve beeft zicll
voorgefteld, de Schrifren van Seneca achtervolgende te doorbladeren; en het fraeie, bet treffende, het leerryke. het nutte, in die
-crde aen te rekenen, met in agtneminge van eoe oordeelkundir,a
keuze, waerdoor hy het verdere ter zyde laet; terwyl hy tevens
bet overto 1jjge en de noodlooze herhalingen vermyd, mirsgaders
de tael en den fryl befchaeft. By levert ons des hier. als men 't
zo noemen mag, den Geest 'Van Seneca, of ene verzameling van al
het merkwaerdige, dllt in's Mans Schriften gevonden wonk, op
ene wyze dat derzelver lezing hare gevalligbeid hebbe. Bet eerfte StlIkje bepaelt zich tot des Wysgeers Brieven aen Lucilius; en
het tweede gaet over zyne Schriften rakende de Weldaden; zyne
Troostreden aen Marcia; zyne Boeken over den Toorn, en de
Zachtmoedigheid; zyne Verhaedeling over de Voorzienigheid. de
te Vredcnheid der Zie!e, ell het ~,7-elukkige V:ven; zyne Troostreden a~n Helvi&t; zyne Befchouwing van de Kortheiddes Levens~
en Overdenking over de Standvastigheid dell Wyzen;. zyn~ Troostredenen aen Polybius ; zyne Puntfpreuken, en zyne VerznmeIing van
Natuurkulldige VoorfielleD. Men ontmoet in ieder deezer
Stukken cen aental van Ieerzame onderrichringen, die meeren·
deels betrekkelyk zyn tot regelinge V30 's MenCclten handel en
wandel; het groote doelwit dtr ware Wysgetrte. Want d" Wysgeerte, gelyk Seneca de~rve voorfielt. " is geen rage konst. of
" ene wetenfchap vall pronkfry: zy beftaet in zaken cn niet in
., "worden: zy 11rekt niet om OilS behulpzaelu te zyll, tot een

"

aen~

PENSEES

m:

8ENEQU!.

gS3

" aeogenaem verdryven van den tyd. oro de verveling en de Ie.' digheid af te wenden; hare zaek is, de zielen te vormelJ en te

" polys ten , het gedrag te regelen. de dadell te befHeren, en dell
Jt mensch te leeren, wat hem te doen , wat hem te laten ~y; den
J' mensch in {tact te :O:elten om zyn eigen Loots te zyn, en hem
,t te gcleiden door aIle de klippen. die hy in zyne Vaert mogte
" ontmoeten:" en 't i!r gevolglyk met de WVsgeerte niet gelegen
n als met andere wetenrchappen, die men Qechts aen :liyn geheu,. gen heeft aen te hevelen; men moet haer daedlyk in bemlch.
" ting Rellen:' De Wyrgeerte van Seneca is des het geen wy anclers de Zedeleer noemeD; en twyfelt iemand aell de noodzaeklvkheid en het nut van derzelver lesfen. hy Ieze dOln, 't geen teWens
ter proeve van dit Gefcbrift kan dlenell, 's Mans volgellde aeu·
merkingen over dit Stull:.
Het G~zicb[ is een natuurlyk vClordeel, en men helpt de Na.
tuur, als men de beletzelen van 't gebruik van dat Z[ntuig Qit den
weg rui:.nt: maer de Natuur leert OtlS zo niet, wat ieder pHeht
van OilS vordert. Daerenboven, de genezing van Ene zinking.
de bcrfielling van 'tgezicht, mak~n dell hernelden niet b;;:kwaem
om den andc::ren het gezicht weder te geveo: maer. als men van
ene zedelyke verkeerdheid genezen is. kan men 'cr ook anderen
van genezen. Men behoeft gene aenman ingen, zelfs gene r:ledgevingen te gebruiken, om hee oog de eigenfcbappen d~r kolcllren te doen bemerken; bet weet, ~Dllder enige yoorafgaende
waetrchouwing, hee wit z~r wei van het zwart te onderfcheidell;
hiertegen beeft de z[el One men[gte van voorfcbriftcn noodig, OOl
te leeren, hoe zv zich in de vetfl;hillende omftandigbeden de~ leo
vens te gedragen hcbbe.
Die voorfchriften, zult gy zeggen, zyn niet hekwaem, om de
ziel van hare vooroordeelen te genezen: dan dit neemt niet weg,
dat z~, 1)y de leeringen gevoegJ. nuttig kl,mnen zyn. Ze fleekken ill de eerae plaets om dezelvcn indachtig te m~ken; ell brengen voorts te wegen, dat men, 't geen men in 'r algemene voor·
ite! niet dan verwardlyk zag, nu in de: v,erdere Ontvouwing duid~lyker ziet. Die dit niet toen:aet mo~t ook de aenmJntngen ell
vertroostingen overto!lig houclen; en zo dezcn het nkt zyn, dan
zyn ook bet voora] de berinneringen niet.
De Geneeslmnde zegenpraelt niet over onhedblba.re ziekten ;
intusfehen gebruikt zy in zommige gavallen hulprniddelen. en in
andere bedient ze zich van pllUiativen, of van CDC vleiende genezing. De algemeiJe Wysgeerte zelve magI::" vry aile har.e kr.ach..
t';:D verenigen; Booit zal zy ene verouderde ilJgekanl~erde ver~
}{eerdl'ieid genezen: maer, om dat ze aIle kwalen 'niet 'genezen
kan. voIgt daeruit dat zy geen cae kwael genezen kall?
Wy weteu zomtyds verfcneiden zaken, zonder 'cr agt op te
lev en; de waerfchouwitlgeD leeren ODS niet, maef ze wekken de
aendagc op; zy vestigen het geheugen. en premeD de voorwerpen in het ze[ve. 'Er zyn dllizcnd voorwerpell, die wy voorhv
Aft J
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loopen, zonder dezell/en te zien; de herinner!I1g'~ zyn etle ((lett.
van aenmaningen: 't kan naoit geen kwaed iemand zelfs de be.
kendfte zaken dikwerf te doen gedenken.
De waerfchouwingen, [choon nlet ved1:erkt met bewysredel'letl,
laten enig indrilkzet na, ill ware 'r aileen, door 'r gewigt It/lin
hem, die dezelve geeft. Zo verJaet men zich op W! bellisfi'ng
der Regtsgeleerden, hoewel ze OOS gene bewyzlln gev-ell. Bui.
ten rtat zo hebben de ,ioorCchriften op zich zelvel1 zeer veel gewigrs, a s ze in verzen gebragt zyn, of, in 't maetlooze, Illet
korte en treffende woorden voorgef1:eld worden. Van dezen aert
is die zetregel van CATO: Koop ftlet het geen u ontbreekt, mae,
't gem g'j niet misje.n kunt; een onllut difig i. til au fir • al koitte
het flechts ene beuzdmg.
De menschlyke ziolen brengen. by de geboorte. mede de zaden Van aile brave gevoelells j de waer{chouwingen ontwikkelen
dezelven; gelyk eell Iigt geblaes het vuur van elle vonk verCpreid:
de deugd heeft maer ens aenraking, ~ne aendryving, noodig om
t\: ontwal{en. 'Er zyn voorts waerbeden, welken oiet dan ingewikkeld in de ziel gevonden worden. ell die zich niet openba.
ren, dan wanneer men zich dezelven boort voorllellen. Anderen
weder, Iiggen zo verftrooid, ell als in't wilde gezaeid, dat ze niet'
dan door ene handige ocfening ingezameld kunnell worden. Men
moet ze byein brengen, en te zaem vergaderen. op dat ze te
me-:rder kraGt mogen hebben. ell van des te grooter nuttigheid zyn.
Byaldien nu de voorfchriften nergfns toe dieoen, men frake dan
ook maer aile opvoeding,
De voorfchriften brengen zekerlyk het bunne toe, tot de voeding en de opwasfing vall den geest: zy voegen nieuwe beweegred:men van overtuiging bl die genen welken men reeds bezit, en
verbeteren de verkeerde denkbeelden.
Als eeo mensch. zegt m.en, geen ~oede beginzels heeft, ills by
cen naef der· olldeugden IS, W3er toe zullen hem dan de waerfchouwingen diellen? - - - Zy zuBen dienen, om hem zyne
ketens te deen verbleken. Het natlJurlyk Iicbt is in hem niet uitgedoofd, het is aIleen bezwalkt of verduisterd. By worfielt, zelfs
In dienftaet in w'elken by ,is, tegen zyne verkeerdheid; hy wend
poogingcl1 aen • om zich weder op te regtcn; indien hy enig fieun·
~el en hulp vind, in de vonrfchriften, dan verkrygt hy zyne gezOlldheid weder. Dit zy ondertusfcben gezegJ, met die mits,
d:lt het langduurig vergif, 't welk by ingenomen heeft. zyne ziet
lHleenlyk zidt gemaek(, en niet gedood hebbe: want in 't laetfte
~ev,J zou zelfs de leerl1:elIige Wysgeerte, [chooD ze aIle har.
l-.l.lchten verenigde, met all~n den haer mogelyk naclruk, gene
1Jerleving bewerken.
Welk onderfcheid is 'er tusfchen de leerftelliogen en de
voorfchriften der Wys~eerte? geen ander imUlers, dan dat
eerllen al~emene, en de laetften byzondere voor[chriften zyn.
AIleen meusch, zult gy zeggen, re~btmatige eu brave begin..
P
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heert, 2.yn de waerfcbouwingen vaor hem overtollig. - - Geenzins j hy, heeft inderdaed geleerd te doen 'r geen hy doen
moet, maer by ziet het nog niet vnderfcheidenlyk genoeg. 't Is
niet alleend~t ,de driften ons bel etten , OlIl te docD 't geen wy
br~efst oordeelen, maer o~s gebrek aen oDdervinding maekt aok.
dat wy geen lichts gelloeg hebben, omtrent alle lie plichten, wei;.
ken de byzondere geV'alJen van ons vnrderen. Zomtyds regeert
de order wei in onze ziel, maer zy is m~gteloos; zy is Iliet ge·
noeg geoefend, om het fpoor Ollzer plkhten op te fpeuren; en
dan komen de wacrfchouwiDgen hare onvoldoenendheid te gemoet.
Wanneer wy onze <lenkbeelden van goed/en kwaed, op bOildige bewyzen, weI gegrond,est hebben dan nag hebhen de voorfchriften ene lOI te fpelen. lJe voorzichtigheid ell oe rechtmatigaeid hebben mede plichten t.e volhrengen; en .de plicbten behooren onder 't gebied der voor fchr iften. Daerenboven zo worden
de denkheeJden van goed en kwacd verl1erkt door de uitoefeniol;
del plichtell; waeromtreot de voorfchriften altoos eenfiemmig
zyn met de bcginzelen: men kan dit: niet vastfiellen. zonder dat
deczen 'cr uit voartvloeielJ.
De noodzaeklyke en gewigtige voorfchriften zyn nlet oneindrg
in getal: hebben 'er geringere onderfcheidingen pIaet:;. die tyd
en omfl:.andigheden vorderen , oak dezen zyn in de algemene voorfchriften vervat.
Zegt g'l. men tleeft het naoit in zyne gedachten genomen I om
een zinn,eloozell door voorfchriften te beri1:elien; en 't is niet verfi:mdigcr. 'er gebruik van te maken om de zedelyke verkeerdheid
te genezen. Ik antwoord, de gevallen iben niet gelyk;
a!s lllen de zinneloosheid geneest, herfl:elt men oak de gezond.
hcid: maer OIls men averechtfche denkbeelden uitdryft I verleent
men niet tevens ene bercheidenlyke kennis der bedryven. En cells
gefl:eld zynde, dar het een een gevolg van het andere ware, dan
zGuden vog de waer[chouwingen clienen, om cen recht denkbeeld
,,~n goed en kwaed te geven. Midlerwyl is 't ook aen de andere
zyJe niet waer dat de voorfcbriften volft,rekt van geen diellst
",-yn voor de zinloozen. Zyn ze al or zichzelven van geen nut ..
zy werken cchter ten minfie mede ter genezinge; bedreigingen ell
kastydingen bcteugelen de gekken : ik fpreek aHeen van dezulken.
wei k.ef verfiand in wanorde is. maer niet van de zodanigen. die
]lctzelve geheelenal verlooren heoben.
Seneca vergelykt verder den invloed del' voorfchriften met dien
d~r WetteD. dien der verkeeringe met brave Mannell, en dien
der kastydingen; merkende tevell~ sen, hoe hee niet te lochenen
z'! d,lt de waerfchouwingen onvetmydelyk tot het zamenfrel der
Dcugd behooren, gemerkt zy de goede dadeo, die der Deugd
wez..:nlyk eigen zylT, regelell.
I

I
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Twee Z8!'en, vervolgt hy. vcrlenen vefll k13cbts :Jen .de ziel ;
ele oveltuiging del" waerbeid en het .vertrouwen.: eO heiden d.e.

ze voordeelen brengen· go~de raerlgevmgen met zlch.. M. Agnp.
ze~t vee,l verfchuldlgd was aen
dien zetleget: De eClldracht dOlt kleme dmgcll groot worden, til
de tweedracht 'l'cmie/t de grootflen.
De deugd heeft haer b.efcbollwend, en hacr werkdadig gedcelteo Meu moee hacr dan leeren kennen. en tevens door d2den
bevestigcn °t geen llleo geleerd heeft. Het gevolg, uit die :Jiles af
te leiden , is, dat men voordeel trekt, niet aIleen uit de leerne _
liflgen. maer ook uit de voorfchrifeen rler Wysgeerte, Ene foort
van ayks wetten, die ooze driften wedel houden en bcteugelen.

pa was gcwoon te ieggell. dat hy

GeJchenk Voor de Jeuficl. Eerfle Stukje. Te Am-flmlam, by
Allatt, 1781. &halvm lict Voof''Werk, t08 bladz. in of/avo.

J.

Voorrecicn, voor dit S!uJ,je gepl~etst, geven ons de EerMartinet ell van den Berg te !,elJnen , dat zy zich ClJig·
zins bepaetd hebben, om van' tyd tot tyd iets ten nutte dec
Jeugd op te fl:dll;n. hunne opftellen flllkswyzc <If te geven, en
dus ene leerzame verzJmeling van verfchitlenrle fioffen VOor de
}:llgd gcmeen te nJakcn. De inhou~, zeggcn ze, " za! in het
" algemeen heUaan, in allerlei foort van opth:llen, die ons nnt" tig voor Kjllderen voorkomen: gedichten. fabelen, vertc1fels.
" f:\menfprakell, kleine famenfl:el!en van kuniten en wctenfchap.
" pen, zoo veel wij kunncn, gefchikt naar hunne vatbaarheid.
" en alles wac ons vCl'd(.:r tot ons oogmerk toeleideJijk' fchijnt."
Hunne Eerwaerdens hetuigen tevens, dat het hUll niee onaenge·
]laem zal wezen, wanneer 'er tlaer toe hekwame Schryvers mogten zrn, die derzelver :lrbeid met dell tmuuen wilden verenigen.
Een en ander blyk der gefchiktheid dezer geachte Mannen, toe bet uitvoeren ener taek van rlia Ilatuur. !aet ons Diet toe
te twyfelen, of 2e zullen 'cr gelukkig in Dagen; eu de uitvoering
v:m dit cerfl:e Srukje is zeer weI gefchikt, om een ieder in deze
gun(lige gedachte te bevestigen.
Het befiatt uit eue verz~melifJg der Zedel0sfen. in Salomons
Spreuken voorgedragen, die, in file regelmnti~e orde, onder ze·
kere hoafden gebragt. der Jeugd, by manier van cen gemeenzaem
gefprek, ingeboezeilld worden, In de eerfle plaets komt de nutt'gheid v;m het onderwys voor de ]cllg,i ill 't algemee-n in aenmerking; dacr op vorderco oe plichten jegens GoJ en jegens de Ouders ene bepaelder oprnerking; de volgende ~erl'rekkell gaen over
Deugden en Gebreken: Rykdom en Armoede; fprel:ell ell ZWYgen ill de verket'ring: :Jchterklap) laster. vleiery en vriefAfchap;
~oed en l;waed gezdfcbap; twisten, bevredigeil, nydig ~yn ell
VOfallbten i geveinsdheid) oprecLtheid, behulpzaemheid en vyan-
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den wel doen; onderdanigheid, zorg 'loor annen. weduwen en
weezen; en ten lactile o\'cr de vergelding in en na dit leven.
:De manier van onderboud is i1:eeds op zodanig ene wyze gefchikt.
dilt oJ) ieder slltwoord het cell of ander voorfchrift ult SalQmo's
SprtukenlJoek gepastlyk Oae. Een kart voorbef'ld, nit den aenvang
g.;nomcll, zal genoeg zyn, pm den Lezer een Itla~r dtmkbeeld
van de'l.e inri<::l:1ting te gevoo.
" VItA AG. wa~ruit zal men van cen Kind, ten gce~e of ten
kwaade, oordeelen?
ANTWOORD, De Menfchen zullen alr.yd van my oordeelen. n.1;Jr
nat myn gedr~g goed of ll.waad is. Spr. XX. J I. Em jtJllgen zal
0<11:. door Zy'lC handelingen zit!; beluma mllakttl, of zyn lI'erk zuirer, en of het regt zat 1veezm.
V. Welk rnidciel zal dan best dienen J am u te leeren uw gedrag weI te fchikkcn?
A. Eel1 def beste middeIelJ, tot het weI leer en fchikken van
myn gedrag, is de onnerrigting van anderen. X.XII. 6. Leert dm
jongen de eerfle beginjelen, naar den eisclt zynu w~gs.
V. Wannecr kome "e onderrigting van andercn zeer te pas '/
A. Als men jong is. kome de ollderrigting van 31lderen zeer ce
pas om dat het gemoed. als dan, best gefchikt is. tOt het ootvangen en behouden van indrultkeo. XXII. 6. Als hy (de jOll~en
naamelyk) oDk oud gewordm zal zyn, ~aZ /ry daarvan niet afwy·
ken.
V. Acht gy dan bet Onderwys van anderen zo hoog?
A. Ik beb 'cr het hongfl:e bclang in. XIX. t. Ook is de zieL
zander 1veete'ifc'hap ni;t goed ?
V. Maar men zou lang kunnen lee\'~n, en dUB het Onderwys
vsn al1deren tot den volw<Jsfen fiaat of tot den auderdom nitficlieu?
A. Wie kan ons van c::n lang leven verzekcren ~ Vroege Wysheid doet nimmer nadeel. XXV rr. I. Beraemt U niet over den dag
"an 71wrgen: want g'j weet nic. wat de dag zal baarm.
I

Zedelyke Verltaalm > f!etr{)k!f.m uit de We,-km 'Van de Heertn ARNhUll. MERCIER en anderm der bcste IwdendaaKfche Schryvers.
'met nitr~w gdnverlteerde konstpia{jten vcrcierd. Picrde Dul. Te
Amfleldam, by J. Mens Jallliz. en A. E, Mlionikhuifen. In oftavo, 349 bladz.

Een rlrietal van verhaalen, die tc gelylc hartroerend en lcerza:l1n
zyn, worden ons in dit Dt'1:1 v()orgedraagen. Het eerfie, ee.
ne Engeifche gefchiedenis I getytdd Sidney en VolJan, adt ons
in Volfan cell ongehlkkigen voar, t3ien ce tegenlpoed tot een
Menfchenhaatcr g~maakt beeft. en in Sidney een edelmoedigcn
weldoener, di~ heal m~t het Menscbdom bevreedigt. Bet twe~.
Aa S
de,
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l1c, eene HoogduitCcbe GeCchiedenis t welke ten opfchrirt heerr,
Lo'Uife, brengt ons onder het oog eeoc jonge ileugdzaame Maagd.
blootgefteld aan eerlooze verleidlngelJ; die, door Maar zuiver chao
ratter, zo vee! invIoeds heeft, op een losh:mdigell Graaf, welke
baar bemint t dat dezelve zig tot cene ~eregelde Jeevenswyzfl
fchikt; waarop by voorcs h:Jar getrouwe Gcmaal wordt, en met
zyne Louiff! een. ,,:~orbeerdlyk reeyen I~idt. Het Jerde verhaal.
ernoclyk, eene Slclhaanfche Ge[crledellls, ontvouw[ ons, by 'r
melden der lotgevallen van Lore:.zo, de l\fagt der Min; als welke deezen Prins doet afzien van dien l11ister en die w<l!lrdigheid •
wa~rtoe by door zyne geooorte bel1emdwas. ter verkryginge zyner Beminde; welker echtverbintenis met hem gedwarsboomd wa.
door zynen Oom. en dar Nina t hce voorwerp iyner Liefde, de
dochter van eenen eerlyken Landbouwer t Serano. vall re .Jaagen
ftaat ware. Tevens verleenr het' ons eeo u!rmuntend VQorbeeld
vall Broederliefde t claar 's PrinCen jonger Broeder. die, gedtm:renile het leeveri van den Oom, buiten fl:aat ,eweesr was, om
Lorez211 eenigen dienst te doen, op deszelfs overlyden, rerflond
zynen Broeder opzoekt. eft hem voorts in 't bezir van dien rang
ftelt, tot welken by geregtigcl was: :lall welken LQre~zo en Nina.
zynde reeds eenige jaaren voar die h~uchelyke omwemeling gebuwd, op eene 'waardigc wyze beantwoordden.·
In dit
batRe verbaal zyn rerfcheiden DichtRukjes gevlogten I welke de
~andoelling van 't hart van Lrmzzo eigen.lIartig uitdruklten. Men home bem t daar by zig, met Ni1C1J gehuwd t en zyn Reht met
kindel-en gezegend ziende. dus vrolyk uitJaat.
Myn htiljlatJt kUmt fleeds meer en mee,.,
lk flyt gerust de blydfte dagm;
Myn' Pader (*), dien ilr. min en eel" ,
Help ik den last der jaaren draagen;
lk word bemind yan haa,., die 'k min;
'k Heb kindren, die myu vreugd vermeeren;
De lie/de altem behcerscht ffl'Jn' "in;

Kan iemarul grooter hell llegeeren t

+
Zo 't !IJt me IJoit traanen flortm doet,
Zal een geUefde hand die droogen,
De grootfle ramp 'Word ras versaee
Door fenen lank van haar fchllone oogen.

Myn
(0) Te weeten zyn behuwd Vader, Seral1o, die erlelaartig niles aangewend
lIad, om dir zo ongt:lyk Huwelyk te kcercn; ell zyne toe lemming kt gar,
dan na de hoogfl:c verzekering, dar's PrillJ"en lot, door de {clJikldllgen ,{&l
dcszelfs QOID, VQU! volftteJ;;t bcilist tc houde,l was.
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Sir

Mynhoogjle
hoogfttwensch
wcnschisis my
myverleend
verleend;;
Myn
Niets karl
m-ynteedre
tudre Uefde
lie/de deeren,
deerert,
Niets
kan myn
Ons beider
beider harten
vereend!
Ons
harten zyn
zyn vereend!
Kaniemand
iemandgrooter
grooterheil
heilbegeeren
begeeren?
Kan
?

+
Van
daag op
op 't
't hoogst
verlie/d, wil
wil ik
ik
Van daa,g
hoogst verliefd,
Hdar morgen
morgenmeerder
meerderliefde
liefde draagen
draagen;;
Hdar
'k Voel,
in elk
elk heuglyk
heuglyk oogenblik,
oogenblik,
'k
Fool, in
Een voorgevoel
voorgevoel van
blyder dagen.
Een
van blyder
dagen .
Haar
Haar deugd,
dwgd,die
die Heeds
fteeds haar
haar fchoon
Jchoon vergroot,
vergroot,
Zal my
my haar
haar meer
meer en
en meer
meer doen
doen eeren
Uren,,
Zal
Myn
NINA, 'k
Egtgenoot!
Myn NINA,
'k ben
ben uw
uw Egtgenoot!
Kaniemand
iemandgrooter
grooter Neil
heil begeeren?
begceren?
Kan
'k Rob
Heb rykdom
rykdo1neer
cerenenflaat
ftaat veracht
veracht,,
'k
Geen
Vorstlyk
hof
kon
my
bekooren,
Geen Vorstlyk hof kon my bekooren,
Myn NINA,
NINA, 'k
'k heb
heb alleen
aUeen getracht,
getracht,
Myn
Naar
de
infpraak
van
myn
hart
te hooren.
hooren .
Naar de infpraak van myn hart to
'k
'1'00' een
gezicht,
'k Laat,
Laat, voor
een lonk
lonk van
van uw
uw gezicht,
Denfcepter
fcepter zelfs
zeifs aan
s waerelds
Den
aan ''s
waerelds Heeren.
Heeren .
'k
my'll,geluk
gelukaan
aanu uverplicht
verpUcht!!
'k Ben
Ben myn
Kaniemand
iemandgrooter
grooter heil
heil begeeren?
begeeren?
Kan

Aan't't hart,
hart, van
van die
die ons
ons mint
mint en
en acht,
acht,
dan
Verknocht
te zyn
zyn door
door tedre
tedrt banden;
Verknocht to
banden ;
Zo vaak
vaakzezeons
onsvriendelyk
vriendelyktoelacht
toelacht
Zo
Door een'
een' vernieuwden
vernieu'Wden gloed
gloed to
te branden
branden;;
Door
minnend oogHeeds
DOg fte~ds van
van naby
naby
Baar minnend
Haar
Te zien
zien;; haar
haar daaglyks
daaglyks trouw
trouw to
te zweeren
zweeren;;
Te
Dit al
al!! 8d Min,
vergunt
g"j
my!
Dit
Min, vergunt gy my !
Kaniemand
iemandgrooter
grooter heil
heil begeeren?
begeeren?
Kan
Als my
my in
in d'
d' ouderdom
een tal
ttZl
Ells
ouderdom een
Van
rimpels 't
't voorhoofd
voorhoofd zal
zal bedekken
hedeHen,
Van rimpels
s
Myn waarde
waarde NINA,
NINA, ja,
ja, dan
dan zal
zal
Myn
L7w
Uw min
my nog
nog tot
tot wedrmin
wecrmin wekken
wekken;;
min my
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Dan zal, ali ge IJP my'" boezem hangt,
Myn ft~rvend oog zich t'uw4art keeren,
Daar gy myn laatften zucht ontvangt!
Kan iemand grooter IIcil begeeren?
Myn heiiflaat klimt fteeds meer en meer,
Ik ]lyt gerust de blydfte dagen;
J.l1yn' Vader, dien ik min en ~er,
Help ik den last del' jaarm draagen;
Ik ~vord bemind van haar, die 'k min;
'k Heb kindren, die myn vrwgd vcrmeeren;
De lie/de aIleen beheerscht myn' zin;
Kan iemand grooter heit begeeren?

Reluifchriften en anllete Gedichtm. Te Amflerdam, by de Erven
van D. Klippink, 1781. In groot oftavo, 6.,) btadz.

verzameling van DichtLlukjes in vroe~er tyd afzonderlyk
E eneuitgegeeven,
welken verdienden bV een bewaard te worden;
des de Liefbebbers deeze inrigting weI danklyk mogen erkeunell.
Ze zyn te overhekend, om 'er op nieuw byzonderheden nit by
te brengen. Men herinnert zig nag veelligt dell Wysgeer, den
HeIdenbrief van Antigotlus aan Zeno, en den Minnezang aan :Fillis; of, zo deezen al eens in vergeteIheid geraakt mogten zyn)
men gedeokt nog aan 't gispen van de buitell(poorige Dcgendlagt;
het befchimpen van de Usfen aIs byhangzels aan de Naamen tier
Geleerden, en :Jan 't algemelle Hekeldichc, over der Menfchen
dwaash~id in alIcrIeie ftanden. daar ze, nu of dan, min of meer,
hunne Ezelsooren Joen bemerken, des de Dich:er betui§c,
't Gaat vast, myn vrienden, en de zaak. is openbaar,
De ftervelingen zyn ve,'dwaasden met elkaer:
Zy zyn aU' Jaamen gek; (men Jpreek' Boilealt nict tegen;)
Hun onderJcheid is flechts in meer 0/ min gelegen.
Ja, aUe menJch~n zyn, hoe hoog hun trots ook draa/t,
Met Ezetsooren, die hzmn' aart verraen, begaa/d;
Zy zyn, daar waan en drift geduurig hen verleiden,
Stechts door de tengte van hunne ooren ollderfcheiden.
Uit (Hell hoofde mag dan oak ieder de les. welke ,de Dichte,r
ten befluite geefc. w~l gade ilaau.

lI~KELSCHnnT!N.

Gewis, het waare in ons een blinde raazerny,
illyn vriendtll, waanden we on's van Ezeisooren vry:
Wy dwaalen dttizendwerJ van 't JpOOf der zuivre reden;
OilS omleel is omringd met dikke duisterheden;
En, JclJoon 11''1 t,achten ons van 't reedloos juk te ontflaan ,
Verkeerde dwaasheid kleeft ons nog beflettdig aan.
Doch 't ftaat in onze magt onze ooren te beJnoeijen,
Door onvermoeide vlyt htm wortels uit te roeijen.
Welaan, behouden w'J ons zelv' fleeds in ~ 'gezigt;
En als ,wry wanklen door 't verzuim van onzen pligt,
Als onze drifte,n ons tot d~l'aaze daadm Jpoorer;, ,
Dan, vrienden, tasten wy flilzwygend naar onie ooren.
Proev, 'Van Dichtlievende Uitfpanningen, onder de Spreuk: Al doende leert men. Te A",ylerdam, ,by D. Wcege, 178[. BeJialvlJ
de Voorreden en den Bladwyzer, 94 bladz. ill gr. oflavo.

deeze Proeve is genoegzaam af te neemeD, dat dit GenootU itfchap
op een goeden weg is, en dat het zelve, dus voort.

gaande, zal beantwoordcn aan de gekoozen Zinfpreuk, .Al doende
Men h()ore~, tot een fiaal hiervan, den verg,noegdetJ
LycidflS, daar hy vro!yk opzingt.
leen men.

Hoe gerust ]lijt ik mijn dagen
In !let bijzijn van Climeen ,
Wij I 1vij Jamen, weI te vreen,
't loet en 't zuur van 't Huwlijk draagen!
6 Hoe fireelend is mijn lot,
Dat mij wera befchikt door God!
Pergenoegd met mijl1enflaat
Gaa ik van den vroegen morgen,
't 1JTollig vee in 't groen beZ'orgen,
Tot de dagtoorts ondergaat;
Dan gaan wij met rasJe Jchreeden ,
't Vee ter flal, ik fiulpwaards treeden.
Daar vinde ik mijn lust en leven,
Mijn Ctimeen, mifn Zielsvriendill,
Dubbe! ~vaard mijn tl'ouwe min,
ITa!! den Hernel mij gegeeven.
Die mij dan -vergast op Jpijs ,
Tfqb~rci4 op 's RmJ~rs wi}t.

'401

nop. VE vAN

DICJITLIEVJ;NDE UITSPANNINGEX.

Vrees noe!J angst behult 01>S hart;
Nun: wij flaapen onbek.ommerd,
Steeds door's Hemels gunst belommerd,
Onder 't rut, bevrijd van Jmart:
Wij, in ()1fJ:l;e Icemen 'Wooning,
Leeven bUNer dan .een Koning.

Samenfpratek over de ReC6njie op de vrye Getiachten 'Wcgens het offereeren v?n Douceurs; .enz. met 4antooning van emige Noordwyk.
feh!! DireCtien, VOQr weJbr cKtheid de Schfyver fer verallt'Woording in Jaat. Alom te bekomen, 1781. In of]avoj 29 bladz.
aanmerking op een byvoegfel geplaatst in de vrrye Ot.
Onzed4chten
'Wegens. ket. ojfereeren vat( Douceurs, em. te vinden
J

f.,etteroefening~n, II. D. bl. 510" als te perJoneel am in
epenbaren,JrukgemeengemtJakt te 'Worde,., komt <.ten opfteller dier Gedachten niet juist voor; echter fchiet by war toe" op het hezef
1'an::Jlo :hepaaIing .. i" open1Jaren drat, en erkeot, dat wy gelyk
Ae)bfn, ills wy beOOelcn, d~ het beter Witr. dat men zutks in
"t -by:z""rJ.er, of, gelyk flltn zegt. onder l1ie,. Doge.n deerJ~ Dat wy
.It in ;dieD ~in gefchreeV'.erJ bebben is blykba-ar gCRoeg, eo dus hehben wy"met den Schryver geen .. verfchU. Ja maar. zegt hy, al;
flU claar toe geen mogelykheid is. als men by herhaalde .ndervin
ding 'Weet. dat zulks altemaal pik of oly in 'f vuur is, 'Wat d,m?
- - - Om hier op aepsald te antwoorden. zouden wy meer
«iienen te weeten van de Noord,vy"ker Diret1ie, dan OilS tot nog
bekend is; ert claar 't ooze zaak niet zy; dezelve 20 te onderzoekell, k9mt het OIlS niet raadz.aam voor op gisfingen daarom·
tren~ iets te zeggen. AUeenlyk hebben wy, nopens den
verderen inhoud van dit Gefehrifc, nog temelden, dat het verfcheiden klagten behelst over de Noordwyker DireEtie; weI ken •
iodien ze waarlyk gegrond zyn. gelyl\ de Schryver 33nduidt, ill.derdaad om redres roepen.

#n o'"fe

Frymoedige Bedenklngen over het hedendaagseh Proeedeeren, en
Onpartydig A,ltwoord op de vraag of het affchaffm der Advoeaaten voor het Publyk nuttig of jeho.delyk zy? Te Amfleraam, by
1- v. d. Heyde, J 78 r. In gr. oCtavo, 34 bladz.
dit Gerchrift ftelt men ons eerst voor oagen, het groat naI ndeel
dat geweetenJooze Advocaaten, door aile cyclen, eo on-

ccr alIe Volkel), jn den Proceshalldel te wege gebragt hebben •

•,

w~l,

braave Advocaateu)

(hoedan,ige

'c.

zekerlyk ook onder
bet
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het €orpu~ der Advoca::lten gevonden wornen,) Iliet kunnen af...
wenden. Hi~a;m verkno(:t zig, grootlyks,in navolging der [chik.
kinge van zync Pruifi[che Majefteit. let zaake van de Geregts.

hoven, eenc foort Vfm ontwetp, vof{!;ens 1. w~l~e men ,,"oor
hoo.ge en laage Regtbanken, gemaldyk' zonder AdviXaaten zotJ
kunnen procedeeren. De Schryver, wei hezeffende. 'dat die eg·
ter aan tegenbedenkingen ondethevig is. he.antwoQl'dt dezelven;
en tragt vootts te deen zien, dat de afCcbafBng der Adl10caaten
in de Geregtshoven zeer ten voordee1e van het Puhlyk ~Oll
ftrekken.
Uit hoofde van hel fchamlelylc mis!lruik, 1iat
'el' 111aar a1 te veel van dit ande~s loflyk Ampt gemaakt wonk.
verkrygen des Autbeurs ovordenltingen geen gerillge fchyntJaa~
held; dan de vraag blyrt~nog over, is dit Dlishruik ~onmogelyk a
.~ wenden, buiten de affchaffing der Advocaaten'l Zou onk hie£
de fpreuk niet gelden? Ml.lneat uJus toHatur abuflu; Men !ute
h~ gebruik {land. houden. maar weere het mi~bruik.
I

GeJchiedeni; va:n XAl.l.RL rRllDllfER, door 1· J. DUSCH, Schr'J'JI~
van de Zedel'Jke BrievetJ tot vcrbetering van 't Hart. Vit hee
HDogduitsch 'VC,tllal(j. Yierde DuL. I'e AmfleldQ'IIJ, h':l M.
SchaLekablp, 1781- In gr. OElI.I'VD, 281 blar.b.
vootheen r;e!egde nopens den 3art VJn dit We-k ('II).
Ons dat
deeze GcfchieJenis, met regt, gehouden mag worden.
H

voor eene eigenaartige ont l1ouwing der '7oornaamlte werkzaa.
" heden van 't menscblyke hart, in 't gewoopc helo0l' des !ee.
.' vens," houdt nand. De verfcheidenheid der Per [oonen , ell
het verfcbiL der omftandigheden, waarin dezall1en zig bev~nden.
verfcbaft den Heer Dus.ch gelegenheid) om zulks in veek:rlai
()pzigten vOot te draageJ?~ En geruerkt hy. zig niet zo zeer op
bet wonderbaare, (dat In Rpmans .1llaal,' 111 te dikwerf Ie na
<Ian 't onwaarfchynlyke grenst,) als wel,op het geen natuurlfker
wyze, by 't Menschdom, in eene minder of l1l~lerde[ ma)'te.
1;Ilaat5 heefc, toelegt, zo is zyoo voordragt, boven die van vee1e
1I1lderen, gefcbikt, om zodanige lesfen in te boezclllcn. die wertelyk Ila~ekomen kunnen worden, zo ter bei1~ringe van do
bartswgten. ali ter regelil'Jge vah het gedr~.
t'
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Zic ,tUg. V(ld. Letter-fie!. I. D. bl. 128.

Vie de JEAN DART, Chef d'Escadre {ous Louis XIV. A Am..
i1:erdam. 171$1. Sans l'Avant-Propos. lSi pag. in ofra17o.

J

ell"

Bart, in zyne eerne jeugd uiet meer dan cen gemet:D8
te Duinkerk.c. vetvo~gen5 onder dIn beroellu.ien dI

Vi~[cher

Rui..

VIt DR JlAN BART.

Ruiler ill Hollandrchen dienst gewel:st, naeferhand ondEr de
'iran.Cchen te kaap gel7aaren hebbende, eerlang Kaper-Kapitein geworden, vooets Vlagman van cen Fransch Esquader, tot de Rid.
derorde van St. Louis en den AdelftaQd vel'beven, is in ollze
Vaderlaodfche GeCchiedenisfen beJrend, al~ iem:llId., die, gedulJreode onzeOtllllsten met Frankryk", vooral In de jaaren 1690~z696
den Staar[cben in. verfcheide~ opzigtcn veel a~brcllks deed. Zy';
leeven~loop, en tnzooderheld de merk waardJ,gf1:e geval1en, die
,'aD zyn moed en beleid getui;!:(l!l, worden jn dit Gefcbrifc 17oor.
gedraagen. 't welk zyhe gcvafligheid heeft 'loor hun, die in dat
fdort van onderwerpen iinaak hebben. Ter meerdtre nunig.
herd hceft men 'er bygevo::,gd eene beklJopte verkla.uing van
de voornaamfle Fr30fche Scheepstcrmen of fpreckwvzen die tot
den ZeeJienst behop:ren; en vooraf gseft men nag een berigt
van den oorfer?ng en voortg311g der Franfche Zeemagq welker
daadlyke vestJgmg. de FranCchen grootlyks l7erfchuldigd zyn.
;lan den doorzigtigell Richftl.ieu; di e ten Itlaarfte bezefte, d1t
eene gec!ugte Zeemagt vOOr Fl'ankryk van 'r hoojfle belang WaS.
GramlfJaire genel'ale IQifonnee Hollfmdolfe. Par ERNST ZEYbELAAR, Maitre de la PenfiolJ FrancoiI~ a Thiel, en GueJdre.
A Utrecht, chez B, Wild, J 78r. Sans la" Pref.1ce, 350 pp.
in Bvo.
wei ingerigte Nede-rduitfche Spraakkunst, inzonderEeneheidzeer
geCchikt ten dienl1:e rler Franfche Natie, ten eiude aan

dezelve de ge!egenheld te verleeneo, om eeoe geregelde kennis
van onze Taa! te erlangen; DerzeJver gemeenmaaking kan te
ge\yk V;\ty dienst zyn. voor zulken der Nederlandfche Jellgd,
Cfe reeds eenige ,'ordering in de Fran[(;he Taal gemaakt hebben,
en veelligt liever door eene Franfche Grammaire geiuftruecrd
willen worden, dan' dat men l1aar lIrt eeoe Nedcrduitf.:he Spraakkl!nSt enderwyst, uopens h:J3rc Moedertaal; .wclker kennis, gelyk de Heer Zeydelaar niet tell ollregte aanmel'kt, maar al te
di.kwerf verwaal'loosd wordt, zelfs door dezulken aan wicn de
opvoeding OllzCr Ned~rland[che Jcug'd is aanbevoolen. Wy wil·
len, met bern. hoopen. dat deeze zylle arbcid min of me~ .zal
medcwerken. tot het verminderen van, die maar al te gegronJe
ld?gte i wenfcbende. dat 'er. na verloop van eenigc: jaarcu .§cen
rede meer zal ZYIl, om dezelve te verlJieuwen.
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LETTER-OEFENINGEN.
Befchryving 1'an het Oosten enz. Ddor den Heer R. pococ"
KE, II. D. !2. St. Met Plaaten. Vir het Engdsch overgezet, en met aantekeninj5,en 1'oorziendoor E. W. CRAMERlJS.
Te Utr~cht, by ti. T. en A. v. Paddenburg' te
Rotterdam, by J. Bosch en R. Arrenberg, e", .u Amfle-rRam, by M. de Bruin, 17~O. Behatven het Voor1J1erk,
2S3 blad-z. in gr. quart~.
thans onder han'den hebbende gedeelte rleezer Be..
Hetfchryvinge
welker voorrrcflykheid en nut wy reeds

een

~

en anderwerf aangeduid hebben, behelst het vervolg
dr.r berigten van den ,opmcrkzaamcn Pococke, wegens Syril:
en MeJfJpotamie; mitsgadcrs 's Mans waarneemingen op het
Eiland Cyprus, zyne~naipooringen op het Eiland Kandie,
en verder op de Griekfche Eilanden des Archipels_ Ieder
deezer opgenoemde fireeken lcverde, onzen ervaaren en
oordeelkundigcl1 Reiziger, eene lijenigte van onderwerpen,
gefchikt om vooral zyn Oudheidkundlg oog tot zig te trekken; terwyI oak anderen hem gelegenheid gaven, am zyne
Zllgt voar de vroegere en laatel'e Aardrykskunde te voldoen,
of deeze en geene merkwaardigheden der Natuurlyke His~
torie gade tc' llaan. Vit dien hoofde is dit gedeelre, met
opzigt tot den eenen en anderen tak, niet min vtuchtbaar,
dan cen del' voorigen; van waar ook de verdere aantekeningen, door de Uirgcevers l1lcdegedeeld, niet minder gewigtig zyn. Omtrent die laatf1:e Haat ons nog te me1~len, dae
men byzonder in de befchryving van 'r Eiland Cyprus zig
oak bedicnd heeft van de berigten van den Heel' jJleXlZn4~r
Drummond., die nog na den Heel' Pococke dpor dat Eiland
,gereisd heeft; waar door deeze befchryving met zeven plaaten verfraaid is geworJen. - - Onze gedagten laate.nde
gaan over het bybrengen van deeze of geene byzonderheid,
nit dit gededte, kwam het oudtyds berocmde Antioc~ie weI
dra hovenal in opmerking; 'Vaar toe we te meerder bepaald
werden, daar ons deszelfs tegenwQordig laa~e fiaat des te
fterker trof.

m. D.&E,l.. AJ:,.G. LETJf. NO.9.
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" An.-

" Antiochie, [in Syrie aan de rivier Orontes gelegen,]
is, zegt de: Heer PO~Qckc, de'els wegens zyhe buh:et1gewoo~
ne ligging, deels wegellS zynen rang, als zynde in zynen
tyd cene der aanzienlyktte Hcden van het Oosten, merk~
waardig. Zy was, geduurcndc verfcheiden honderd jaare~
de verblyfplaats der Mac:edonifche Koningen V:lJ1 Syrie, en
naderhand die der Romeinfche landvoogden van dat gewest,
zo liat zy de koningin van het Oosten genoemd wierd. Deeze Had is ook in de kerklyke geichiedenis vennaard, fils de
zetel van het groote patrial:chdom van ~t Oosten, waarin
Petrus 't ecrst zat. Bier feheiddeI~ Paulus en Barnabas rot
het werk der evange1y-verkondiging, Hand. XV. M., 3.9.,
reizende de Iaatfic na31' C)'prus. Deeze fiad wordt in de
Handeli'J1.gen der Apostelen dikwyls gemeld -C.*), en byzonder, dat de belyders van -Chl'istlls hier 't eerst Christenen
wierden genoemd, Hand. XI. 26; zo dat zy het oog der
oosteriche kerk geheeten wierd. Ter deezer plaatfe vatte
TiCerius tegen den grootcn, maar ongelukkigen, Germanicus achtcrdocht op, en bediende zich van Pifo, om hem
door vergift om te brengen. Veele keizers, als zy in 'r Oosten kwamen, hragten een geruimen tyd in deeze fiad door,
en byzonder fleet Lucius Vems vier zomers te Daphne naby deeze fiad, ~~udende des winters iII Antiochie en Laodicea. zyn verblyf.
Men kan , volgens het berigt van t)nze~l Reiziger, de
oude ligging dier fl:ad nag duidelyk zien; i1:aandc de oude
finds muuren, die ongemeen fierk gebouwd zyn, op de
meeste plaatzen overcinde; zommigen zyn zelfs. nag volkamcn gaaf, mllur cen groat gcdeelte is (1001' verfchl'iklyke
aardbecvingen, waarmede deeze plaats dikwerf bezogt is
geweest, zeer fl:erk gefchud en befchadigd. Zy lag, naar
llitwyzcn dier mlluren, op den top en nan de noorcizyde
van twee bergen, en voorts in de vlaktc, welke tllsfchen
die bergen ell den Grontes is; beQuiilude den amtrek van
vier Engelfche my1en. Plinius zegt, dat zy door den 0Tontes verdeeld word; des 'er vcrmoedelyk ten nOOl'den DOg
eene voorftad gewccstzal zyn, waarvan egter hed~n gccn
fpoor te zien is. Men noemde deeze Stad ook wel Tetro.-

po...

(") Men vindt 'er ook gew?g gemaaJ,t van een aneter Antia.
thie in Pifidie, dns bygenaamd, 0111 dit AmiocMe, in Klein Azie
gelegen, te beter re onderfcheiden van het Syrifche .Afltiochi~.
Hand. XlII. 1'1-' XIV. 19, 21. Zie ook :2 Tim. III. 11.
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JH1tit ~ om dat zy zumcngcfteld was nit vier Steden, die ~

itP verfchillellde tyden gebouwd ~ door byzondere mumen.,
zo men wii, ond~rrcheiden werden.
'iVat de tegenwoordige Stad betreft; de Heer Pococke:zegt ons., dat zy £legts bykans eene myI (*) in den omtrek
heeft; op de vlakte fb.at., omtrent' Oen noordwesthoek der
Dude fiad, en dat alIe de overige deeien del' vlaktc binllen
~e muuren ') in winen veranderd zyn. Ook is zylle verdeIe befchryving niet gunfiig. "Zy is., zegt hy, !leg! gepouwd. De huizen zyn laag, hebbende ~lleenlyk eene ver~ieping bov~n den grond '. ell de daken m6cst al plat ') ~e
tnaakt van llgte balken., dIe van den cenen muur op den
anderen liggen., en mot dunne tegcls gedekt zyn. , Dit is ')
naar 'r fehynt, op deeze wyz~ ,in 't werk gefteld , om de
11llizen van boven zo ligt als mooglyk is te maaken, ten
dnde zy, op een zwakke gremdvest gebouwd, door de zwaarte van boven niet zouden zinken; of'l by geval door eene
aardbeevil1g omgeworpen., wegens de ZW,flanc van het dak'l
de bewo@ners niet zouden verpletteren. De Turkfche bevelhebber dee.zcr ftad draagt den titel van 'iVoiwoode, en
llaat onder den Ba81~ van Aleppo, maar hy wordt te Konftantinopel aangcfield."
Hehalven de muuren en de waterleidimrcn, die de merk.
waardigO:e Dudheden van het vroegere Antwchie Zyil, watl'
van de Heel' Pococke een afzonderlyk berigr geeft, vindt men
hier nog overblyfzels van fiegts drie Kerken'l daar lly gewag
van lllaakt. Te weeten , die der Apostelen, Petrw en PauAas, van welke zeer weinig ovcrgebh;.cven is; ·waarfchyn]yk eertyds de patriarchaale ker~. Vootts de St. :Tans
Kerk, d~e, als een foort van rpe1onk, aan de westzyde
open, nit de rots gehouwell" is. Daar is geen ~ltaar in;
maar de Grieken, die 'er .aUe zon- ,en heilige dage,n dienst
in do~n., brengen een altaar nanr de Kerk, en begraaven
hunne dooden naby dezelve. 'Vyders nag de Kerk vall
St. Gearf{~, welKer toegang., in 't haugen van een berg,
bez\Vaarlyk is; die qe Grieken zig aanmaatigen; doch weI.
ker
(*) Pococke rekent eene Engelfcbe myI op 70 in een graa~" of
tmgeveer 17 minuten gaans. m/lakellnl) drle- en eerte halve myI tell
In de aftekenlng van den platten grand. door Poctcb
gegeeven. heeft de tegenwoordlge Stad de lengte van omtrlmt
800 en de breedte Van ruim Sao fchreden: ell de onde St3d It I
vol gens die rekenihg I op baar langfte 2.500 I en op haar breed!le
1900 fchredcn.

UQr g:uIDs.
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ker gebntik zy oak den Armeniers vergunnen. "Me:tl
telc, zegt onze Reiziger, omtrent driehonderd van de
eerill::, en vyftig van de laatsrgenoemde , gezindheid in A~
tiochif!. Skchts vyftig of zestig jaar'en geleden, 'waren hiet
in 't geheel geenc Christenen geweest, federt de verwoes...
tin~deeztr trad doof den- Egyptifchen Sultan Bibars, ill
bet negen-en-zestigl1e jaar der d£rtiende Eeuwe. By vcr..
nieide toen ook niet iTechts bykans all~ de Christenkerken
in Antiochie, die, nanr men zegt, de [choonften der geheele waereld waren (*), tot dell grond toe, maar liet
ook de meeste inwooneren wreedIyk ombrengen; want in
dien tyd waren zy meestal Chri:-.tenen, in zo verre, dat de
ftad in Justiniaans tyd Thf!0PfJlis [zo veel als 'Gods-Stad ,]
genoemd wierd. Geduurende den heiligen" oorlog was dee.
ze (lad, van' h~t z~ven-en-negentigfte jaar der eIfcle eeuwe,
tot haaren ondergnng toe, aan de zyde der Christenen. Na
haare verwoesting begon Aleppo te bloeien, en de groote
marktplaats der oostcrH:he waarcn" te zyrt, gelyk Auuochill
te vooren geWeest was. Een aDder "fink van oudheid is
hier het zogenaamde hujs van Joannes ChT'Yfortomus., ell
van zynen Vader en Moedel". Ik ondei-!l:el dat het eertyds
cene kapergcweest is. . - - 1\1en heeft hier eeoe overleve~
ring, dat deeze groote man tot patriarch van J(onflaminopel
vcrkooren zynde, het volk vall Antioi:hie hem niet wilde
toefiaan, dar beroep eerder aan te neemen, dan na d~ de
keizer zelf hen in 't byzonder daarom Y~rzl;lcht had."
Om hierby nog een and"er fiaal) en weI tot de Natnur.
ly1~:ll Historie betrekkelyk, te voegeli, ~LJllen wy den Lee:zer '.nog mededeelen, het geen ons de Heer Pococke, wegens de verzameling van den Mastik, op het Eiland Scio,
meldt. - - 'Er zyn op dat eilanri, "Zo als by ons vooraf
berigt, een-en-twintig Mastikylekken by elkaml.er gelegen ~
welker inwoonders ,buiten aodere voorregten, ontllaagen
zyit van de vcrpligting om landhuur te betaalen, moetende
flegts aan clen Tmkfc:hen Keizer, jaarlyks, SOll.O okes, ieder
van 400 'drams Ct), .Mastik opbrcngen~

" D~

("'0 Volr,ens bet geen ons de Kerklyke Historie[chryvers mel_
dell, zyn 'cr eertyds in deeze Stad gewtest 360 {cboone Kerken
d~r Christenen; en 3an dcm Patriarch van Amiochie waren die!tyds onderworpen 1$3 Bis[choppen.
(t) Na~r del aantekening van dell Heel' Cramerru, maaken do
vyf dlams cen loot Holland.ch, en dus ii ceo oke z~ pond. Geo-

volf'

~ESCHRYVrNG VAN BEl' OOSTEN.

~4'

~..." De mastikboom (I), zegt hy vervolgens, ook wel
lentiscus, en in bet Arabisch karice genaamd, is, zegt men,
van, tweeerleie foort, te weeten, wild of tam. Dc. wilde
heb ik in Syne, byzonder in het Heilig Land, in Cyprus
.en Kandie, in grooten overvloed gezien. Deeze mastikhoom draagt een kleine roode bezie; 't welk de tamme,
naar men verzekert, niet doet." 'COach hier omtrent meldt
Oilze Schryver ze1f wat laager het volgende. "Somtyds
befilOeien zy den wilden mastikboom; maar ik heb groote
reden om te gelooven, f£hoon zy van een andere meening
waren, dat het onderfcheid tusfchen de wilde en tamme
foort hier in henaat, dar zy de blo~sfems van de tamme
boomen, die bezien zouden voortbrengen, afplukken, tea
eindc 'er meer mastik van te trekken, en den boom beter
te doen tieren; am niet te me1den ') dar de vfQcge befilOcijing, door de ontzenuwing des booms') die 'cr het gevolg
van is, het bloeien reeds kan verllinderen (2).) Het is
€cn groote heester. Ik heb ze gezien, die vyftien voet
llOOg waren. In de tarnme foort is, zegt men, cen manlyk en vrouwlyk £e11acht te ondcrfcheidell (3). Aan de
tamme b@omen na.m ik eene foort van zwarte drooge hloe-

men,
\Tolglyk be100pt de f£batting van

okes, Turksch gewigt,

5020

12550 pond Hollal1dsch.
" (1) PISTActA ltmiscfts LINN. Lentiufis 'Vulgaris C~ B. TOURN.
infl. r. herb. p. 58Q. iRene bc[chryvin"g des hooms geeft TQURlH:FORT in zyne 'Vsyage d'lf> LC'JIa'flt. II Dee!, bladz. 67." - - !Deeze en d~ hier volgende aantekenin~en zyn v~n o4:n Hoog.
duitfchen Vertaa!er, weIkel} mel! in deNederduitfche uitgave over·

i;enomen heeft.]
" (2) Het onderfchcid tusfchen deezetweeerleie roart zal wei
-voornaamlyk daarin beil:aan, dae de~wflde van zich ze!"e groeic,
maar de tamme eenige, hoeweI gerinl;e verzorglng .ell a,ankweeking geniet, welke meestal daarin gelegen is, dat men. claar do
t:el'le, zelfs onder de tamme boemen. meer mastik lever( dan de
::ltlder. zeer hczorgd is, om die boomelJ welke boven andere mild
ill dit voortbreng(el zyn. met vlyt voon te kweeken 't welle gef.chiedt door 'er afleggers van te maaken; zyncle het vOOrt~ niet
ilOOdig den grond daartoe met veel moeite te bereidell; en dar
men in l1et vervolg \Tan de tammfl de bloesfems ar[nydt J op dar.
zy geene vrucbr 7;ouden draagen."
" (3) Dit heeft \.10k zyne Tolkomcne richtigheid:'
Bb .3
j

j

j
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men, gelyk die van den manlyken esfchellboom, w~:u:.
Naur hun zeggen vindt men dergelyke bloemen fomtyds
aan alIe de boomen, zo weI m:mlyke :lIs vrouwlyke; fchoon
ik\ my ver~eeld, dar he~ flechts de bloe;m van den manlyken boom IS (4). 'De wIlde brengt mastIk yoort, maar die
niet zo gocd is als die der tammc; eu· van deeze laatfie levert de vrouwlyke boom, welks bladen grooter, en helderer van koleur zyn, de beste mastik 0P (5); en deeze, welke het eerst te voorfchyn kornt, is beter dan die, welke
I

naderhand, wanneer de boom zyne kragt verlooren heeft,
nederdruipt.
" Den twintigfren van hooim.aand maaken de verzamelaars der mastik kruiswyze gaten in de bast van den flam,
met een werktuig, welk zy temetri heeten. Het is als een
els, uitgcnomen dat het tweefnyd'end is, ~11 de fpits daa-rvan is cen achtfie eens d.uims breed. Zy veegen den grond,
en, 'er water over goolende, treeden zy dien gelyk, om
een effen viaer te maakcn. In drie dagen begint de gam
te vloeien, welke zy omtrent aeht dagen laa.tcu liggen en
droogen. Zy is dan hard' genoeg om ze te behandclen, en
zy neemen ze op (6). Zy blyft' de geheelc oogstmaand
door vloeien, en druipt oak nog in herfstmaand; m:tar dan
is zy niet ~o goed (7). De fynfie ell be~te, jlicknri genaamd,
" (4) Deeze Waren m:m,lyke bloemen, en het vc,ei5cllt nng
meer bewys, of de vrouwlyke llOomen ook fomlyds dergelyken
draagen; fchoon zuJk& in 't rfk der pldnten niet gaotsch btl itengewoon zou zyn. By de vergelyking van den esfchenboo01 moet
IDen aanmerken, dar de Heer POCOCKI buiten twyfel de bloemen
der gemeene foort, in plaats der bloeiende esfche Fl1AxrNus ornus LINN. beeft willen neemen: want men vindt ill geeDe foort
van esfcben een mannelyk geOacbt."
" (5) Dat de wilde boom insgelyks maslik geefl, hecft de
ondervinding oolt in Provt1lce getoond. Bet olJderfcheitl openbaart zich voorna:lmTyk in de 'hoeveelheid des voortbrengfels.
De wilde mastikboom levert veel minder mastik dan de tlimIDe;
waarvan de rede uit bel: bovengezegde af te neelllen is."
" (6) A!s 'er geduurcnde dien tyd regen valt,· die den vast
to~g~treeden grand wetk maakt, is zulks voor de infameling zeer
!chadelyk; want de vloeibaare gom trekt in den grolld, en gaat
vcrlooren."
" (7) Tot deeze tweede fnfameling Dlaaltt men nieuwo inrny.

dingell,"
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n~'3lnd, wordt tegens twee dollars ieder oke vel'kocht (8) j
de andere tegens ~en dollar, of ten en een halven dollar.
Ais zy eene grooter hoeveelheid hebben t dan de fchat-

ting,
.. (8) Om zeg:msch zuiver te hebhen. wordt zy gezift, tell
C!inde aile onreinbeid 'cr van af te zonderen. By cia.t "uten zet
zich het fiof zo vast in het aangezicbt der werklieden, d!lt zy
zich met olie moe ten wasfchen."
Het bybrengen deezer aantekeningen vaD d/fn HoogduitfcheD
Vertaaler noapt ons. OlD 'eT nog eene van die hand by te vuegen', wegens het Turksch .. R.ood. De Heer Pocock naamlyk, een
berigt geevende van den Koopbandel op Cyprus, ffillakt onder
anderen gewag Vall den wortel eener plante. in 't Arabisch Juab,
in 't Grieksch lizare. en in ~t Latyn fubia Hniforflm genlamd"
welken de inWOOnCTlI van Cyprus naar Scanderona, en over Aleppo
nan l)iarbek en Perfie zenden. "Men gehruikt. z-egt hy, deeze verfl1:of am rood te verwen. doch alleen voor katoenen,
waartoe zy hier ook dient. In 't Engel~ch heet zy madd~r. dat
is meekrap; maar men twyfelt, gf zydie meeImp ii, welke in
Holland zO bekend is." En hkrop l;11erkt de Hoogduitfche Vel'·
taaler het 'voJ~ende aal1.
to Deeze
oosterfche wortel. in 't hedendaagfche Griel1;sch
), I~"';'>t of ii~,z.A", is, gel)'k de Heel' ~OCOCK£ weI zegt t die verf.
fiof, waarmede het katoen ell gaTen O1Utrent Adrianopel Turksch·
rood gevel fd warde. De ontdekking der wyze. ho~ men rn~
deeze vermaarde verf omj!;3at, om wel!«: oa te ffiilaken, men iu
Du1t~chland zo dikwyls vergeeffche l'0ogingen geda:m heeft. heeft
men :tall de zorg en opcnhanigheid van den Beer Fldchat re
Lion te clanken. Zy gefchiedt, na verfcheiden lo~gen met [cbaa.
pellmist ~n ooomolie, fodazout en zeep, op eene zeer gemsit'.
lylte wyze, en zou, dewy I men deeze vcrm:~ffe ook in Dl1itsch·
bnd heeft, <.i!daar zeer ligt na te rnaaken zyn, indicn niet -,nl.
(teTe oorzaaken, welke hier niet uit te voerenl zyn. zulks belclten. \Vat de Hzare ben'eft, 't is zeker, dat dezelve cene
toode ·verffioff"e, lUaar desniettegenfiaande van die, welke de
Zeel;:mdfcb~ rneelHap geeft, onderfcheiden is. Zy is die plant,
welke by de kruidkenner{oi ollder den naam rubia fNlvestris aspefa c. n. beken:d,. en van de Zeelandfche en Silefifche meekrap
fubi.1 tinEtarum jatiYa. N. B. daarin dnderfcheiden is. dat z1. by
een mindtr vetten groei, grooter bl0ememros[en en veel zaad '/001[})rengt., wa:ndoor zy zeer gem!lklyk voort te plamen h. De
wonel heeft ook niet de zwarte kern, die \'oor de verf fchaadelyk is ell in de gemeene tot nadeel del' verwe waargenomen
wordt; zy geeft auk hooger en [chooner kleuren. zo wei droog
als fds; weshalve zy boven de f!cmeene roode ve;ffl:of ip alle1)
o'pzigte cen ifooten voorrallg beef-t."
l
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ting, welke zy de Turkfchen Keizer moeten betaalen, b.e,
dra~gt, kunnen zy vryheid krygen om ze te verkoopen.'
Desniettegenflaande heb ik reden om te gelooven, dat ~ie
rneeste mastik heimlyk verkocht wordt , ten einde men hun..
ne fchatting niet verhooge. Men heeft my .onderrecht, dat
11et water, waarin men hout van deezen boom heeft laaten
kooken, een goed hulpmiddel tegen de jichi: is; en dat fommigen hout van deeze boomen heimlyk hebben weeten te
verkrygen, om het ten dien einde naar deeze en geene gcwesten van Italie te zenden.
" Eertyd~ werd de mastik naar Venetie, maar nu worde
zy alleen naar Konflantinopcl en Sl11irna uitgevoerd. De
Turken, en hyzonder de aafJzienlyke Turkfche vrouwen ~
kaauwcn de masrik, deeIs tot tydkorting, en dcels oak om
de tanden wit, en den adem lieflyk te maaken; om welke
reden deeze gam in des Turkfchen keizers vrollwentimmer
veel gebruikt wordt. Ook wordt zy weI if! brood gec}aan.,
en zy geeft 'er, naar men zegt, een goeden fmaak aan. De
wittle el1helderfle is de beste. Na verloop van een jaar
wordt zy geeI, doch men meent, dae zy deswegens niets
van haare~kracht verliest.
De mastik mag in geene
~ndere deelen des eilands gemaakt worden ;' en, zo ik my
niet bedriege, is het verfamelen van mastik door aIle de andere fiaaten des Turkfchen keizers verbooden. Zy wordt
ook tegenwoordig nergens andel'S verfameld, fchoon zulks
voorheen gefchiedde. Dioskorides zegt, dOlt de mastik van
Scio de beste was in de waereld; 't welk men waarfchynlyk am de eene of andere kunstgreep moet toefchryven,
die de inwooners misfchien he1>ben, om de boomeil tegen
het bloeien en vruchtdraagen te bewaaren."

Gejclziedenisjen en Schriften der Apostelen des Heeren, in
de eerfle 'JIoortplanting van Jm Euangelium. Door J. J.
lIESZ. Bedienaar des Godlyken Woords te Zurich. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Tweeden Deets eerfle Stuk.
Te Haartem, by J. Bosch. In groot oCtavo., 306 bladz.

H ethebbende,
voorige DeeI de gefchiedenis van Paulus gebragt
tot zyne
affcheidsreden van de Ephet~dere

zifche Gemeente, zo vangt het tegenwoordige Olen, met
des ~po8tels verderen reistogt naer Jel;uzalem, en behelst
het voorgevallen op die reis, des Apostels wedel'varen t~
Je-
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Jemzalern, zyne, daer hy zich op den Keizer'beroepen
had, geregtlyke· verzending 'Oaer Rome, en tweejarig ver·
blyf akjaer in eene zagtt: gevangenis; geduurende welke hy
de Christelyke Leer met mond en pen vaorftond. De Eerwaerde Hesz ontvO\Jwt dus bier in het gefchiedkundig verhael aellgetekend, Hand. XXI-XXVIII; met invlechtinge.
naer de gemaekte fchikkillg van dt! Wer~ ,. van 't geen omtrent het voortpla~lten der Euangelieleere in aenmerking
kornt. Ter dier oorzake verleent ons dit gedeelte, buiten
het gefchiedkundige in 't Boek der Handelinge?'~ gemeld,
tevens cen vcrflag van 't Euangelie van MattheTfs, gclyJc
oak van dat van Lz,kas, als mede ene ontvauwmg van 't
belaop der Brieven van Paulus, aen de Gemeente van EpheJe, Colorfe en Philippis, aen zynen auden leerling Philemon en aen de Hebreeuwen, of aen de Cbristentn uit de
Joaden in Pala::stina. In 't een en 't ander opzichti!l's Mans
wyze van voorne,l1en, gdyk we meermaels aengeduid hebben, leerzaem; en weI byzonder is zyne mamer van verhalen by uitftek natuurJyk; waer van wy tot nag geen Yoorbeeld bygebragt hebben; 't weHt ons, ter dezer gelegenheid, noopt, om hier van een frael te geven., door 't bybrcllgen van' zyn verbael nopens het voorgevallen met Paulus voor den Joodfchen Raed, aengetekend Hand. XXIU.
1-10.

Naer uitwys van 't voorhcen befchrcvene Hand. XXI
en XXII, had de Romeinfche Overfie Ly./iar., niet nacr
genoegen Imnnende ontdekken, aen welke nlisdaed PaultH
;7.ich fcbuldig gemaekt mogte hebben, waerover de Joaden
dermate tegen hem verbitterd warert, goedgevonden hem
vaor den Joodfchen Raed te brengen, op dar die de zaek
zoude -onderzoekell. De Eerivaerde HfS'l, dit afgehande1d hebbende., vcrvolgt daerop indezervoege.
,; Paulus werqt vaal' den Raad gefteld. Veelen van
cleszelfs leden konde by nog zeer weI, Ielfs van perfoone,
kcnnen, boewel het reeds lange geleeden ware, dat by
zelf het werktuig van den HQogenpriester en den Raad ~
ter vervolginge van de Gemeente, geweest was. De Haogepriesterlyke waardigheid was [cdert dien tyd reeds veelen ten deele gevaHen (*~. Dan de geweeze Hoogeprieste.. (*) Ananias wa~. in de pla3tze van Tofellh den Zoone van
Can.eu$ Ho~~priester geworden. De Voorzitter (Pr.Jet) van
·Syw:n l Numltitus Quadratus. zondt hem naderhand l by gelegen.
JJ b 5
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teren hadden nog cen groat namiien in den Raad, en bleeven in het bezit van hunnen titel. Zoo· veel te gemaklyker kon~e me~ iemand. voar den weezen!yken H~ogenpries.
tel' a:anz1cn, die het met meer was, at ten winnen zich
in de Perroon, die het was, vergisfen; te meer, wanneer
men in langen tyd niet te Jerufalem geweest was.
" Dit kwam Paulus over. Hy gaf buiten dien op
het onderfcheid in den" rang der leden van den Raad juis!
niet veel acbt: thans had hy a:in~eene zaak v:m meer gewichts tc denken; hy was geheel vol van zyne zaak en die
van den Mesfias; hy liet terftond, zoo ras hy in de vergadering verfcheen, zyn hart· fpreeken, het geCll by het
llcrkst·gevoelde, - - te weeten " de onfchuld, de rechtvaardigheid zyner zaake." ~ Gy Vaderen en Broeders ,
(fprak de voormaalige Leerling van Gamaliel, terwyl by
een vrymoedig oog op de Vergadering fit;leg,) gy Vaderen
en Broeders 1 myn geweeten geeft my getuigenis, dat ik
tot op deezen dag den Godsdienst getrouw gebteeven ben!
" Dit was de taale ni.et, in welke de Hoogepriester Ananias, en de Vaderen der Kerke, zich gaarne hoorden aanfpree1}en. In den mond van eenen befchuldigden., van eenen gevangen., fcheen dezelve ,al te vrymoedig; in diell/van
Paului, den afvalligen, die weleer den Raad., der volmacht
.:lan hem gegeeven, den geheelen Joodfchcll Volke onUOllW
was geworden - - eene lastering. Op die wyze befchouwde het inzonderheid de driftige Hoogepriester, Ananias.
Slaat:hem 'Op den mond., riep hy den gerechts-dienaar toe.,
die naast hem nondt; en deeze deedt het geen hem bevolen was•
." God zlll u ilaan; fprak de yverige Apostel., gy Huiehelaar! - - - gy zit in den Raad, am volgcns het 'Vetboek over my tc oordeelen., en overtreedt immers zelf de
Wet, daar gy my onverhoord laat {laan. P:lUlllS fprak
dit meer overeenkomfiig met zyn karakter, (gelyk we hem
reeds lange als eell man vol vuur en vrymoed:igheid hebben
ieeren kennen ,) dan weI met behoorlyk overleg., ten a~m
zien van tyd en plaatze~ Zoo _ras de gerechts-dienaaren ~
die
heid vall eene verdeetdheid tusrchen de ]ooden ell Samaritaanen.
na Rome. om zich by clen Keizer Claudius £e veral.ltwoordeo.
ToeD Claudius de zaak tell voordee!e der ]ooden beiliste, bJeer
Ananias· weI in zynert post. 'maar met geelle grootere zckerheid.
dan zyne dikwils afgewisfel4e voorzaaten. JOSEfllTJS Oudllt;d,1Jt
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(TIC naast hem Randen , hem zeiden; " het is de Hooge" priester immers! ontziet gy \ U nict hem te fchelden'l ".
bcgre.ep by, dat by eerst hadt behooren te bedenken, wien
by voar zich hadt. Braeders, iprak hy, ik wist niet, dat
deeze de H90gepriester was, - - anders zoude ik 'er
weI aangedacht hebben, dat het verbooden is , Magiftraatspcriooll~n oneerbiedig te behandelen.
" Paulus was gehoond - - het. Sanhedrin misnoegd.
Den redelykfl:en ondel' desz~lfs leden moest het gedrag van
den Hoogenpriester, wd is waar, mishaagen; maar niemaud trok daarom evenwcl de p~lrty van Paulus. En hy ~
-i,velk rocht konde hy, Baa het geen 'er was voorgevallen,
van zulke rechteren verwachten? welke hoop konde hy
hebben, dat zyne wrantwoording zoude aangehoord worden, daar men hem terfl:ond op zyn eerf1:e woord zoo be..
handc1d hadt 1
" Bier gaf zyn vlugge geest hem e~n midde1 aan de
h:md, het welk in de tegenwoordige omftandigheden het
verl1andigilt, en ook tenens het onfchuldigst w~s. Hy
wist dat niets de eensgezindheid der leden van het Sanbedrin, die zich th:J,ns allen tegen hem fcheenen vereenigd
te hebben, beter konde wegneemen, en de zaak eenen
keel' ben zynen voordcele doen neemen, dan, warmeer by
I:ich voor M.ne van de twee heerfchende partyell , die der
Pharifeeuwen of del' Sadduceeuwell, v.erklaarJe: en dit konde hy te meer dOCll, dewyl hy weezenlyk in de leerf1:cllingen van de cerstgenoemden opgevoed, en oak nog, fe.
deft zyne bekeering tot het Christendom, by het beste
van dezelve gebleeven was.
Hoort, Broeders ~
fprak by, Ik ben, gelyk zoo veelen onder u, een Phari,fceuw, de Zoon .van een Pharifeeuw en het is juist
d~ leer der ,op~andinge, die de Pharifeeuwen gelooven ~
pm welker wllle ik voor deezen rechtbank gefield ben (*).
" Dit hadt eene byzondereuitwerking. Te vooren hid_
den Pbarifeeuwen en Saduceeuwen hem voor hunnengc_
m~en-

" C*) Het geen Paulus wit zeggen ~omt hierop uit. Ik geloo,.
lJe dat als veryuld I bet geen de Plillf ireeuwen zelve, volgenl;
hun }eertlelrcl, hoapen, Zy boopen een toekomftig leeven --:eeoc optbnding; en gronden bunne hoop OJ) oU,de Godfpraakcil.
tl,ie zy beter I dill de Saddur:eeuwen, verilaan. Nu. verkol1digt
myne leere eenen daadlyk verreezen Mesfiits I en dus het werk'lyk beginfel van dae Heme15ch l~oningr¥k, waartoe God bCIIl
ve:heeven beeft."

meenf.chaplyken Vyand. Zy zagen in hem alle~nlyk d,et!
jonger van ecncn valfchen Mesfias, het hoofd van de, gehaat~ SeCte der Nazareeners, en, het geen nog meer is,

den Man, die ov~ral tegen Mofes .en .zyn~n"'Clienst yverde. Zy dachten met, dar her gewlchugfie,. van het geen
hy van den Mesfias leerde, juist dat betrof, waarover zy
zelve zedcrr langen tyd met elkanderen in twist warende leere der opfiandingc. En nochtans was deeze Jeere,

(ik moet 'cr evenwel by voegen, beter begreepen, dan de
vleeschlykgezinde Pharifeeuwen deeden,) zoo zeer de kern
oer gefchiedenisfen van den Mesfias, en del' toekomO:ige
deelneeminge aan ,zyn ryk, dat de Sadduceeuwcn, die aIle opftanding Joochenden, zeIfs aan de Pharifeenwen zulk
eene yvel'ige tegenpartyniet vanden, als aan Paulus ell
.le Christencn. Dit hade men, toen de ApoStelen het eerst
op }fet Tooneel kwamen., reeds duidelyk gezien., en 'dit
was de grand geweest., waarom zich toen reeds. de Sadduceeuwen vee I heviger tegen hen verzetten dan de Pharifeeuwen (*).
" Dit wist Paulus wet., die toen imrners in Jerufaleni geweest. was. Hoewel hy, fchoon der S~C1:e van de Pharifeellwen het meeste toegedaan, zich tocn, in den yver der
vervol~inge tegen de Christenen., met de Sadduceeuwen
verellUJgd hadt, was het' hem noc¥ans niet o~nbckcnd, dat
de ha~t tegen de aanhangeren van Jefus oorfpronglyk meer
uit de Schoole der Sadduceeuwen, dan uit die der Pharifeeuwen was voortgekomen. Dewyl hy nu wist ,hoe gemaklyk de Pharifeeuwen en Sadduceeuwen tegen elkandeten in het hamas te brengen waren, zag hy zich hier eenen
\veg geopend, waarop by het eene gedeclte van het Sanhedrin in zyne belangens konde overhaalen•
." AIle de leden va.n den Raad warerl of Pharifeeuwen., of
Sadduceeuwen: zoo ras Paulus zich nu voor eeneu Phari.
feeuw verkJaard had, Ilamen die van dl;':eze orde party voor
. hem. Ell de Sadduceeuwen waren nu nag veeI meer te/;en
11em verbitterd., dan ooit te vooren. Nu begon de firyd
onder hen zelve; dezelfde firyd., die hen zo dikwiIs in
en buiten hunne raadsvergaderingen verdeelde, en dikwils
~en hinderpaaJ WlIS, waar doof de voortgang van goede"
maar ook dikwils waar door die van kwaade zaaken., gefruit werdt. Zoo ras men llaamlyk nan eenige rechtzaak
zulk eene g~daante kon geeven, dat het onderfcheid tusfchen
(*) Zic Hand. IV. I, 2. V. 11.
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{chen Pharifeeuwen en Sadduceeuwen aan het werken geraakte, konde men. verzekerd zyn, dat zich de leden vall
den Raad niet meer vereenigen zouden, am cen eenpaarig
belluit te neemen. En de Sadduceeuwen mochten ill zulken gevalle de voorn{l.amften zyn, de Phll.rifeeUwen waren
11et weest in aantal, en by het Volk-het meest bemind.
" Na eene hevige woordellwisfeiing liep de zaak thans
zoo verre, dat die Schriftgeleerden , dewelken der Sefte vat)
de Pharifceuwen waren toegedaan, zich openlyk vooi' Pa~..
1us verklaarden. Wy vinden niet, zeid~n zy, dat deeze
lll~n zich fl:rafvl"aardig gemaakt beeft. (Zoo iaat: zich dik':'
wirs een men~ch door den geest van panyCchap overhaulen,
om iets te fpreeken of te doen, het geen de liefde tot waar"
heid en rechtvuardigheid ze1ve niet van hem verkreegcn ZOU
hebben.) Het kim weI zyn, voeren zy voart, dat hem
cen Geest of gagel C*) verfcheenen is. - - En zo dit
zoo zyn macht, en by dus <:ene openbaaring ontfangen
heeft, willen wy geenszins de menfchen zyn, die bern ver'"
volgen, 'en zich daardoor tegen God zelven bezondigen•.
" Thans hing 'er by de Sadducceuwen de Eere en alIe$
van af, dat deeze man onderdrukt werdt. Indien by zegen..
prnalde ,was het een bewys ,dat hun'fi,(! party in den raad de
zwakfie ~eweest was: en dit at~een liet hun niet toe, toe
te geeven. Hunne macht was zoo groot, dat zelfs de Pharifeeuwen, hoe bemind ook by het Volk, gemeenlyk in
den Raad te kart rehooten.
" De twist rees zoo hoog, dttt men byna halldgemeen
wierdt. Ten minfte de Gemeensman, de Overfie Lyfias.
dien het beloop der zaake werdt bekend gemaakt, hadt aUe.
redenen om te vreezen, dat de opfchudding in den Raad
op het laatst vaor zynen gevangenen gcvaarlyk zoude worden ~ en het wa~ nu zyn pikht, vaor deezen te zorgen, te meer, dewyl hy zelf hem te voaren te fircn~ beh:mdeld had. By liet daarom zyl1e manfchap· haastig nit
het kasteei uittrekken, Paulus nlt bet Synedrium wegneemen, en op het Slot wederom in veiligheid brengen."
t. (.) Ook die is tegcn de Sadduceeuwcg, die geene zodalli
nige we:zens' geloofdal1."
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AI~t. Hebr. in Academia Matburgellfi Prof. Ord. Obfer-

vatiol1urtl Phil. et Cdt. in difficiliora ql1<cdam Pfalmorum
loca, Fasciculus. Lugd. Bat., apud A. et J. Honkoop.
17131. Absque Pr::ef. 93 pp. ill octavo. m. f.
die zich. op het tael- en oordeelkundig verklaVoorrenhun,
der Bybelfchnften toeleggen, zal de gcmeenmaking
van dit Stukje, en 't geen men voorts dacrop te venvachten beeft, ongetwyfeld gevallig zyn. Dc Hoogleeraer SchroetIer naemlyk, reeds bekend van wegcns zyne bekwaemheid
in deze foort v:m oefening, heeft zich vool'gei1:eld het zyne
toe te brengen, ter ophelderinge van eenige plaetzen uit
het Boek der P1almen, die den Uitleggeren veelal merkelyke moeite baren. Ene uitgebreide Oosterlche taelkennis,
cne oplettende nafpooring en vergelyking der vroegere overzettingen van den Hebreeuwfchen Text, ene juiste in achtneming van de verLChillende lezingen, en., daer de nood
bet vordert, een oordeelkllndig gebrtlik maken van gegronde gisfingen, ter verbetering van de aengenomen lezing.,
zyn de voorname hulpmiddelell., waer van de Hoogleeracr
zich bedient. Velen, zal men ligdyk zeggen, hebben reeds
voor hem dien weg., op de ene of andere wyze., bewandeld; dan, fchoondit waer zy, is 't echter niet minder zekef, dat 'er op dien weg nog al iets na te fpeuren zy,
"t we1k andercl1 of niet opgemerkt, of weI eens niet behQorlyk gade geOagen hebben; des 'er voor een onderzoekenden
geest nog een mime voorraed overblyve. Hier by kOUlt
nag, dat velen., aen de ene zyde wat te los., of aen de andere zyde te befchroomd, gewe-est zyn, om de opgemeldc
Jll.dpmiddelen naer vereisch te gebruiken. En in 't een en
't under opzicht is hier de arbeid van onzen Geleerden niet
ydel; daer by zich bevlytigt., om aen het nag duiitere Heht
by te zetten., en met aIle omzichtigheid de opgemelde uitcrf1:en te vermyden; 't geen hy zo weI in acht neemt, dat
~yne poogingen hem tot lof v~rnrekken.
Het thans afgegeven StukJc., dat wen als eene Proeve
mag rckcnen, beheIst 's Mans opmerkingen over vier ORderfcheidell plactzen uit het Bock der Pfalmen; en dezelveil (hen, (zo 't Gode behage hem in gezondheid te bewaren ,) van m~er anderen gcvolgd tc worden; nael' welken men op bet doorbladcrcll dezer Procve, niet zonder
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reden zal verlangen. Om on4e Lezers niet te veel met
aenhalingen van Oosterfche Taelkunde op te houden, zul.
len wy llechts melden, hoe men de hier overwoogell plaet.
zen, naer des Hoogleeraers gerlachten, hebbe te verftaen.
Pf. XXXIX. 4, lezen wy in onze vertaling, een ""yeT antbrandde in mijne overdenkinge; beter vertaelt men, zynes
oordee1s ,den Grondtekst alhier op deze wyze; in mijnf!
hette ontbrandde een vyer. Yerlla hier door hem, de hette
,des toorns, of de hcvigheid der gramf1:oorlgheid des Dich..
ters, op het zien van d'e voorfpoed der Godloozen, die zo
fterk was dat Ze als in lic11ter laeie vlam uitbOrst. Het
woord .l'1M) dat in" de Bybelblaqen aileen hier en Pf. V. 2voorkornt, flamt af van .\Ji't, welks oorfpronglyke betekenis
is ltelt zyn; die oak in 't DOg gehoud~n moet worden, Pf.
V. 2.. v~rtalende den Hebreeuwfchen teltst, niet verflaet
mijne overdenkinge, maer "!erflaet 'f11ijne hette, dat is, mijn
'Vyerich, myn hevig, geroep of fmeking.
'
Het woord i1".tn, pro XXXIX. I I. alleen voorkomende"
door de"onzen flvergezet beftrijdinge, zegt eigelllyk aeneenl'1ming, en van daerene beflendige aenkieving. De Dichter,
God gefmeekt hebbende, neemt uwe plage van op my wcch,
dringt zyne fmeekbedc aen, met dilil woorden: ik be'l,wijk.B
'Van de beflendige aenkleving uwer hant, da:: is ~ uwer firaffende hand. Hy [meekt om de afwending van Gods oordeelen, daer hy anders onder Gods aenhoudel1de f1:raffende
hand geheel zDude bezwyken, als onmaj;tig om die ram·
pen langer te verdquren.
Des Dichters tael, Pf. XLIX. 15. het laetile >gedeelte,.
door de onzen vertolkt, ende het graf fal haere gedaente
'Verflijten, [e1ck] uyt fljne 'Wooninge, is') naet des \Hoogleeiaers inzien, volgcns de tegenwoordige lezing va~ den He~
breeuwfchen tekst onverfiaenbaer') en niet regelmatig over
te zetten; 't /welk ook anderen reeds bewoogen heeft, de
Iezing te veranderen; doch op ene wyze die onzen Uitlegger geenzins voldoet. Zyn Ed. g:tet de voornaemfie gevoelens over den zin dezer woorden, en de gewaegde vel'.
beteringen van den t~kst na; brengt zyne tegenbeolenkingen
te berde, en deelt ons eindelyk zyne verbeteril1g van den
tekst') weI niet gegrond' op enig H~ndfchrift, maer echter
onrlcrf1:eund door de oude overzettmgen, mede. Op ene
weI gewikte' p;isfing oordeelt oDze Tae!kl;mdige, dat men,
in fiede van ,~ ~':Ittl moet lezen IS.llJ. C"':I:l~; als mede de op
den kant geplaetfie lezinl?; t:l"\'~') boven die van O ...·~l in den
Tekst, behoort te verkiezen i 't welk dan dezen zin uitle~
vert:
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vert: ende net g1'aj heejt haren rotsfieen wrfleten;.fy zijn
nyt haere heerlicheyt vcrvallm. De Dichter maelt hier in
dit vcrs af., den ongelukkigen fl:aet dier ryken, welken,
volgens v. I. op hun goed vertrowwen, en duid aen ., dar zy.,
ten grave gedaeld zynae., wacr mede alles, waerQP zy hun
vertrouwcn field en , ten hunnen opzichte vcrydeld word.,
gansch en al,hullnen luister verliezen.
Laetstlyk komt. hier nog 's Mans overweging nopens Pi:
LVI. 8; welke p!aets by oordeelt dat veeIa! verkccrd over4
gezet.en verklaerdis.-, by mangel van oplettel].dl1eid op
den eigen nadruk der woorden., en' den gewoonen fpreektrant van 'dien tyd. Ze behoort naemlyL::, volgens hem.,
dus vertolkt te worden. La~~ fy 1 om [hare] onger~chtig
neyt op 't ·onverwaclztfie., (als zUlken die op glibberige
plaetzen fiaen ,) 'Vallen; }lort _de 1!olcken neder op rhare]
mule, 0 God. Deze woorden behelzen dus eNe fmeekbede., die met nadruk, volgens den fpreekmtnt van dien
Wd, den gehee1en ondergang van des, Dichters vyanden,
h-en onverhoeds fpoedig overkomende , als iemand, die,
burten verwachting, ene glibberige plaets aentreffende, op
deneus valt, infinite Men vergelyke hier mede Pf. XXXV.
6, 'S. Raer 'lVegh :by duyster mile gantsch jlibberigh. De

verwowinge overkome hem, dat },y Itee nict en wett ~ ende
fijn net, dat hy verborgen, heeft, vange Item felven; hy val~
ie atter in met verwominge. Zie oak Pi; LXXIII. 18. en
Jer. XXUI. 12.

Htmdelingen van het

.Gen~e~kundig

(j-enootfchap, onder de

Zin!lrcuk: SetTandlS Clv.bns. Zesde Decl. Te Amfler
dam, by P. Conradi., 1781. 204 Bladz. in gr. oCtavo.

4

D e vier Antwoorden, door deenHeeren
HAAF , E. KRUMPELMAN

A. ypgy, G. G. TEN
C. H. SCHUTTE, op de

voorgeftelde V raag: Hoedanig is !Jet eigc'TJaartig en on'}'era1t~
l1erlyk onderfcheid tus/chen Zuuren., die men uit het Ryk tier
DeHfloffen veryaar4igt, en Zuuren, welke het groeijend Ryk

'rerfchaft? En welk em invloed heeft dat onderfcheid op de
Geneeskunde? maaken her gl'ootfl:e gerleelte van dit Zesde
Dee! uit. Wy zyn niet gewoon om gekrooncle Verhandelingen te beoordeelen: cgter kunnell wy nict voorby aan te
merl\en, dar de wyze op welke de Geleerde Heel' YPEY het
onderwerp behal)delt, arts op velTe weg h~t bestc bevaIIe.
A~..
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~gter dee.ze Verh:mdeling-cn zyn nag gevoegd vier Wur..
necmil1gen van del) Heel' PH. J. ~OOFF , aangaande ~e goede
t1itwerkjng van het Liquor Stipticus, in BloedftDrtingen. De
Autheur bt:klaagt zig, dat .zyn Liquor, zo 'llls' hy, het in
zyn Donum <:liemit:um voorgefc]Ireev.en en"'Openbaargemaakt
heeft, dikmaalen niet 11a behooren bereid, I f[lf geheeL\fer·
valscht word" en dus olleilldig veel in krachtell' ver(chilt
van ~het geen dodr h,em zelven verv;Lardi~d word: am deeze
reden, heeft hy in eene lange Nota, lJP meuws, de wyze van
het ~e]ve ~e vervaardigen ~er bygevoegd.' Hierop 'voIgt eeoe
Waarneernmg van den Heer J. V<AN LIL., mede.gedeeld door
deszelfs .Zoon w. ~AN LlL, Geneeshcer te Schoonhoven ..
over de nuttigheid der !yii gefileeden Roode Koot, ter orit/as..
JinJ{ van ten krom'geboDgen Jpeld ~ UiI de maag.
Een Vrouw had een fpeId ,doorgeOikt,; ,de Heer van Lit
gaf haar braaf Rdo,de KOQl teeeten; \deed haar v~volgens
Jpecacuanna gebruiken, waardoor zy de fpeld wtder uitbl'a:lkte. 01lzes bedunkens zoude ieder involveerend
voedfel het zelfde gedaan hebben.
Eindelyk vind de Leezer tl.O'g eenige Waarneemingen van
den Heer Leendert Stelwap,en, Heel- ell Vroenmeest'er te
Dokkum, wegens het Vlew Noma.

-

Verhandeling'tn 'over de onvergf/:nglykheid der Menfchelyke
Liglul,amen, aan de Keurvor}telyke PaltfzJche Academi~
'Voorgeleeun, doof FREDERIK CASIMIR, MEDIC US , Gerze-espeer 1Jan het G~arnifoen LC M'an.heim" Stads....m AtnptsGeneesheer te Franke~daal, en Fremheim,
,E5c. I",
~s Gravenhsge·, by H. C. GutteIing, 178P. In gr. 8vo.
160 blab..

ere.

eezc Verhandelingcn V-j1n den Heer Medipu ,welke, nit
D
_ de werken van de Kenrvod1:clyke
A-cademie,
in het Nederduitsch zyn venaald .. hebben ten onderwerp
Paltfifc~e

de Onverganglykhe'id der mcnfchelyke Lich~amell. - 'De
Antheur verhaalt in de twee eertle Verhan delingen ., :twee
gcvan~n, van een Vrouwspexzoon, dat eell- en dertig,- en
van een jongeling" die, een- en tachtig qagen' lang, onder
water, voor beqerfzyn bewaard. --.-t- Vervolgens gaat hy
tot 'de algemeene befchotlwing der Onvergan~dykheid der
menfchelyke Lichaamen over .. en ,brengt in de Ji.erjte, AJ.deeling,. van bet Eertle Dee], een menigte van \vaarneemingen hy, van Lykell .. die nict. verrot .. 11,la,ar ~itgedroogd~

IU. D'&EL. aLG. LETT. NQ. 9.
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en, in dien fiaat, in.~weezen zyn gebleeven. De T'Wttl!
AjdeeJing "bevat WaarneeID~ugcn van onvergaane Lyken,.
welke wd itt bet Vleesch, In eenen·namurlyken fiaat,. elI
buigzaat:n, zyu gehleeven. In het Tweede Deel, ollcferzoekt
by, in de -eerfte plaats, pe ooiZaaken, welke, de verdroogde
Lyken voor bederf bewaaren; en in de tweede plaats de
oorzaaken, welke de dOode Ligchaamen wel in ,het Vlee.sch,
de Leden beweeglyk, en het Vel, zagt, doen blyven. Aan
het Eind van'deeze Verhandeling. is nog een Byvoegfel,
betrekke1yk tot dit onclerwerp, overgenomen uit D. CRANTZ,.

FortJet"l.ung der Ristorie yen Grunland.
Verhandelingen wm het PNwinciaal Utr~gtsc1J Gen(){Jt!dtnp
'Van Kitn:ftrm en 'Wtt~flJcJmppeil. EeTjle Deel. n Utregt,
byl~.de Wanl, !78.r. Behalycn hetVootwerk. 524 bladr.
in gr. OElayo.
et Provinciaal UtregtscIl Genootfcha.p, even als veeIe
R
'anderen trapswy'ze tot fl::and gcbragc" (waal'
in
de Voorredcn van' dlt Decl cen berigt gegeev.en wordt,)
V.all

maakt bier mede een ~anvang Yan ~t m~dedeelen zyner Vcr..
handelingen; weIken gefchikt zyn, om ons dit Gel1oot~
fchap, niet mindel' dan anderen, met den gunftig oog te
doen befcllbuwen : gemerkt ze allen ga~tl1 over ol}(terwerpen,
die weezenlyk nuttig zyn.
De eerfte plaat(en bekleedell twee Pl'ys-verhandelingcn,
ter beantwoordingc cler Vrnage: " Hoe ZOll nten de Fabry" ken en' Trafyk'en, welke£! in ons Land., en byzonder,
" 'in de Provincie Utrecht;. zyu, best Imnnen'iHrigten tot
" algemeen voordeel; ·en om, door dezelven, aan cene
" menigte van menfchen, in onderfchcidcnc fiatcll, cene
:II' bekwame kostwinnillg 'te. bezorgen ;' en, .bepaaldclyk ,
" aan zulke, die geene, zoo genaamdc "amtiachten geleerd
" hebben, of, op verfcheidt;n<e tyden, zOllder kostwinning
t, zyn '"? Midsg.aders, welkeriieuwe Fabryken zouden, ten
" zelfden einde, met velivachting van cen goeden uitl1ag.,
" kunnen opgericht wqrden?'? Iedet decz-cr Verhandelingen, waar van de eerfie met cene goudcn; en de laatfte met
eene zilveren Medaille gee,erd is gew~rdelJ, Qehdst, l}aar
het eenpaarig getnigenis,van Lieden.deezerzaaken kundi~ ~
cen aantal VaIl bedenkingen, die wel del' moeite waardjg
zyn, dat ze in nadcrc oYerw~egjHg gellomen, en op de
eene of andere wyze werkHelhg gcm:takt worclen. By

decze
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~~:eze fiulcken, die ce~le fiof overweegen" welke geen ge~
tingen invloed op '8 Lands weli;yn lan .bebben, korpen nag
andt:ren" welken ,hiSgelyks ",len Lande dienft.ig, kunnen, weezen: ,Ben Land,geiyk het 'OllU" op v.~I~ie wyze, aati
de nadeelige gevQlgen van hooge, WatcNloa:l¢u ,oftder:heJJ..ig ~
~<l,]J. niet, t~, -Ol1lzi{Jti0 bewattrd ,.~r'den, door't wel.jurigten
en onderhaudcn van deszelfs Sfuizen; des een dnetaJ..valJ,;
VV'handel~ngl:Q nopens die oriderWerp; hiet voorKomende"
zyne nbtdfh~~f kan bebben. Ze· 4eelen OllS mede~ {I.)
eeuige Aa,um~kingen over .de in gebruik.zY1}idlt, mani""der
BfJ;ardplan~et),aall de Sluizen ,- met llanwyz;iilg :van rlenelver
gebreken", en. 'l1oe. ,zulks te verbeteren. (2,) cElene :'vooffl:eb
ling der noodzaakl;ykheid" om, onder, de ,mddBlf. of pedoot
muuren de~ ,Slui2;Cl1 'j van de V90r- tot 'de agtenzyde cltr mllU~en ,,' \'twee dubbeldt, ryen Baardplomken te ,heijen ,,' l~ngs
leder ',fl:reekfe zyde eene dubb\eIqe ry" reI' .ve-rzelrennge
tege'n de fchadelyke doorperfend~ Waterd)lomm~fl_: En
( 3.) eene opgave van een zeer eenvoudig ~ biet ko'stbaar ,- rioch omfi:il.glig" maarge'maldyk en, tevens z..eker.
middel, am.,
gev;lllen van zwnare en: hooge" WatervIoeden, de Shlisdeurcn weI te fluiten en, te yerrek.f:ren•.'Nadien de Zeevaart een aanUlerkelyke tak vat! 's'Lands weIzyn is, kan ook hier weI 'degelyk te ftadekomen, eene
ingeleverde Verhandelipg, behdzende eene Proove van
Giskunde, ()f onderzoek naar. zekere reg~ls, oni.." v5>lgens
dezelven., den affiand van eemg Land of Vlln:.e~mg Zlgtbaar
voorwerp te beoordeelen; by'zonderlyli nuttig, in de Zeevaart.
Wydcrs levert 0115 dit Deel verfcheiden ontleed... en heel,:,
klfndige Waarneemingen, omtrent·byzondere aa.nUlerkens~
waardige geVllllen 9 met f1evensgaapde ond.errigtingen'; waar..
toe men ook te hrel1gen hecfr, een kort vertoog over de
Hydrops Verte~ralis of Spina bifida., .door .tWe~ \v~rnee
millgen bevestigd, die om. haure l:onderlingheid oymerking:
vorderen! De eer(le teerf ons, dath'et niet 'altJd buiten
bet bereik der kUllst is., de Spina Bifida. te gencezen., of
rle doodlyke &ev:qlg,en claar van 'vQar te komen:::en..d'~ tweede
dott ons op nieuw zien, dat de Natuur zorntyds, op eene
toevaUi'ge' w-yze,' geneezingen 'verrigteli kan , ·,wa:3.r. v.oar ~e
Kunst ftil Unat. En by dit.fiuk voege men no~reerie~iet:
voorgedraagen waarneeming.,! nopens de uitwerki:Ag v.an de
Flflres Nnfcte in afgaande koude' kbottien;. wetkeo:de ,op-.
M
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moroos acuter et chr9.mc.os, Pars 4ta et 5ta , omtrenr de uit""
van de Ftores:cArnic(l ,zo weI in verfcbeiden aoIJdere

werI~ing

ziekten, als OQk in 'f; byzondcI' in. bardnekklge afgaande
Koonfen b~Vfstigt;. :118 waaruit blykt, dat derz~lver gcbruik in zodanige gevalIen, daar dt Koortsbast VfUgtloO&
aangewcRd wOldt, eene gewenschte uitwcrking kan heb-

ben.
Buiten deeze opgemelden,

kamel) OtlS

hier nog drk Ver-

handelihge~' voor" die. tot de beoefc:ning van de Natuurlyke

Historie gebragt mogell worlkH. Ern getrollw berigt vall
tene Vrouw, die in haar 6& ,c j~I' wedel Zag in haare
Borfien kreeg, en daarinede, haar )Klein - zoomje, goouureI:lde !2.~ jaar, voedde. Een onderfcheiden verflag der opregte bereiding van den Spiritus Volatilis Succinatus,
(vIuggell Barnfteetlgeest ,) doorgaans. bekend by den naat'ti
van ~Jj;au de Luce• . Mitsgaders eene ·na~uwkeurige <lpgave
van Procven, genomen, om. een onderzoek re doen.. omtrent de hoev.eelheid van bederf, 't Welk in onzen Dampkring ontftaat, Devens deszelfs verbetering door den groei
der Plantgewasfen: tUet eene nevensgaande duidelyke onderrigtiog, raakc'nde de beste wyze am proeven "<11) die
Damur in 't werk te fieUen, en 't geen man daarorntrcut if)
agt behoort te l1eernen.
Eindelyk ftaat ons IlOg gewag te maaken van ceDe in' zyl1e
roort Oudhcidkundige Verhandeling; welk€r l1}e1ding wy
tot hier toe fpaardcn, zo om dat ze niet weI onder de andere foonen opgetcld kon worden, a]s om dat wy oordeeldcn
vee1en geen ondi~n5t te zuBen doen t met derzclver inhoud.
wat bepaaldetop te geeven. Het onderwerp dier Verhandelinge is bet bekende Puntdiehtje van Martialir, dat
:lommige UitI:tnders" kw:to:ldaa~gJyk, ten naoeele onzer
Natie 7 der oude Batb;vieren 7' nitle~gen; inzol1derheid om
die regels, wnann hy .:enen :lllderen dus fpreekende inveert

Tune es 7 tune, aft We Mnrtialil,
nequitias, jocosque novit,
Aurem, qui modo non habet Batavam.
CtljUJ

Profesfor Wasftrthergh, die ons den inhoud van 11et g~
beele Puntdkhtje beJulopte!yk ophelderr, (doch waarop wy
kortheidsbaIve egrer niet fiaan kunnen blyven,) vertaalt-deeze regels op een vryen tFant zeer weI aldus. "Zyt Gy dnn "f
" bent by uit, z:Jt Gy die heroemde Martialis, Me11J Gui..
" te·
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" 'teryen C*)' en"~ar~ige B()trt :bekend %)n by itk Ldie' mall:r
" niet ~het oar vat1 eenen ~atatier :heeft.".-, '~~_~(lU,
-zegt 'hy, omalie befchulihging'!der B~taV1eren'·tJ'l\' d~zeH
.gebeel a~ te, fn~derl ,zi~ kuri-t(en beroepell , .mt:t: ·all¢~ up
handfchrlften, welken, m ffede, !an Batava~., brer je'l!efliam
teezen, maar ook' op 1.ulken ,die S..evam heb.ben; voor
welke leez~ng 1l!~1 no!? '3.\ op~beden grand 'tOu. mogen'pleiten; ten rtttnHen In zd'<\1erre, dar het gezegde to' weI op ,.de
oude Sueven als op de Bato,vieren overgebiigfk~ wor~
den. ~t Is des geen uitgen:lliakte" zaak, dar de BataV'iererl
daar -merle bedoeld worden; Weshalve de kw~\Vil1igef!.
bier door ,reeds vanallen' ~anrpraak op diq~;e~gge 'verv~.l·
kn. M-aar de Hoog~e~r~ar. wll ~ "Voo~s toeg~ender
ZYl1, en de gewoone leez.mg 'Batava'l'll'laaten gelQelfo Ze\J.
dan nog ,daM- nit volgen',' iets, dat tot oneer ~ft 'Ooze Nil.·
tie ft:rekt ~geenzins ze~ hy. ~ wil 'el'we} -\rlt'·iUleidell,
'" leet germg verftand,. detraagheld van,Geest '«!t'l de)! {}eg~
" ten f\paak'der Natie, dien meri,. al van ouds'? ~h de Bn~
,,'tavieretl vntdekte·; 1;0 ~t ·zy;·~wor- bet geesrig'·Zout; en
." de levendige en' am-tige, invalle1\ . van den 'beroemdeR
'" Puntdichter geheeI Ollvatb'aar .waren: ~~ dati ten Oil'regte, gelyk hy vervolgens tragt aanle toonen.
Vcelal heeft men, iegt by, am deeze befehuldiging te
'Verydelen, beweerd, dat men 'er inteBendeef tot 16£, van
onze Blnaviereo uit 1tlget afleiden; datze' te Iniis~ waren e
om des Di'chters geile en dnneIePunttlichtert goed te ken..
-ren~ dat ze imegendee1, die zeer. wel,verflaanl'le" . verfoei..
den; zo dai cell Batavisdz oor te hibben 1:0 veer,iy, air
fen kuiseh oar te hebben ~ dat is, allOwulpfche td'at le, 'Wraaken. ....:...:.,.. Dan' deezoe Qit'legg,itig vdldoet den Hoogleeraar
niet; (t) het 'kolnt:hem v,0er, hoe gaatne hy ook'· de
kuisch(*) Het woord Nequ.idtJ. door Guiterym vefl\l&1d. heeft men
lJlet. gel¥~ de HoogleePaar toont, Diet' in. deh {legtaen zih te
!leemen. ma~r, te llerfiClJln van die ligtYMrrUge GeeSfighcid,: wei·
ke ;lRn de dertele ;ougens behaag(. Martialir. zegt hy. was
een Nequam I een Ondeu::;d in diem zin, .. ats een onderneemend
~. gast I Olll e~ne al te" losb~odig~ d~l!d of ~00\'4'I' $3gtjes op
" den fchouder ,getiln I en VIm h,et. meesmuilend,:Mcisjc;: ,met
~, eenell gQl:dkeureoden ~Jch I Ondcugd geheett:ll 'Y;O!~t."

(1) Men zie deezeUitlegging oolt' oygebrait in .onie Hedend.
Pad. Letteroef. VI. D. bl. 554· Wy wilten Illet ol1tVidn7en •
.dat Ee onS'di~tyds vOldeed; maar 't nagaan tier bed;ehking,eu
van den Hoogleeraar'WaifenV&rrll doe'll ons wankelen I ell ',Mans
CC 3
ver·
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kuiseMreiqder Batayieren c:rke~~ dar de~ve.hier in gee;
n~n :til?~le .bedoe.ld w~dr •. De n,atuur eI;l ~~ .opgtnerk van dit
pun.t~~c1,l~e;,_ mltsg;tdc~s de aart ,~(. gebr.U1kre. fpre,ekwyze ~
loopen.,', gelyl\, by_ breeder doet .ZleD, te, z:u,nen., om ODS
over;J.yg~d teo t09Ji7n, ?' c1a~; het gehe~l Puntdrgt .tot Loj

" ;van,: ;M.llr~iat~, ~8 Wgengt ,_ ~n: dat tegeI:t d~eq)o~ oyerHaat
'Ve.lj,,~~ug¥.~n Hen, wdke aim zq eenen vernLIfd~
,~&~n~~Jh g€~~~ge~ DJgtef,,,noch zyne zo fwaakcl.ykc voort~
" bI'~ijga~!s, Mmus hadden."
.
Vreesr' let)1and, ,~tlttJnen, 4eeze verktaan~voor de egtc

,,:de

houden.d~,

het. oQIlZ~ ~t:(chim'peren gew.~n. moer g~e

:ve1J ;! .de lio.!{gJ.ee~ar. ,ontneelpt .hem deez,e ;1trees ~ met aan
te t0Qn~lb pat. ,z~ .al YOl)rlang _~eaptwq05~ z~~. Erasmus,
zegt Q~;. kon IHer.al vollla41n hebben. met.zyn zeggen:
-;, J)ij.~:l\:fe.rffalis den 9udcn.IiQHalld~re\l\deI~e,t van Boer.r~, IJfid ·tr;t.g.t [aa.n! ~e :wry~en, fOlJ::~t ons in ~t geheet 1'liet,
" W'~I1)e Nat'leYl~s tog Ulet,t'eentgen tyde >onbefchaaf-d; en
~1 Vl1'1:~TIl~ xan W;eetellfc:hilf!pe/}.~ (~)" .Met. !egt f~hreef de
y

Aantekenaar op Cluveriur &u. ·Oadh. ten dee~cb opzigre a1,
" waJ 'Wonder:' is. het, dat ~el1 onge1ee.t·d vl'eomdeling de
" kr~gJ: eu aardigheid va.~ :,een. hoogtir.avenae l1iJ;heernfche
" taul niet .vedlaat, of terczt begrypt." (t)'En de Eerwaal'de Eng~lb~t~ m?g\: WeI zeggen: " AI was de (prellk
" d~r oll~eil \va~ragtJg, .hoe kau dezelve hegten, na een
" .veI;loqp vunzo veele ver;mdering ba.arcnde Eeuwtll?" (§)Vir deiJk~~~ld aJleell ~ . ,zegt de Hoogleeraar is g~noeg ,
orrtue ~\¥~wiIlig:en .-dcp .tIlood te foneren; en hy werkt
het Ulailrw~t breep.er lJ1t, qm 'er d::: kragt'van aa:Q te toonen.
Hy me.rkt vooraf ann, dar de rocm del' Batavi~ren by de
ROBlein~; pi~t Ploet gezogt worden ill h\.Jnn~ Geleerdheid,
m1Jll.t in hqnlle Dapperheid en Trouw. Hy toon~ voorts., dar
de Batavifche Lyfwagtcn, fchoon ze by en omtrcnt den
Vorst e,ll het Hot' waren, evenwel geen andere gemccnfchap
met het zelve haddel¥, du.n . dat ze zorg droegen Your 's KciZCl'S pelfoon en 1eeven. Hy Doet- wydel"szjen, 110c 'cr
gegronde redenzyn om te beweeren, dat ze hunl1~ eigelle
dragt,
ver"1ailfin~ toevallen, waar tot de vergelyking van AUTi; Btrotica
met Auri! B~tav(.J· hoven al bet ham: toebrengt.
(*). $rasmus in Ada!Ji Auag. Auris l!JatlJva. p. 784-.
CD Clitverius B'(jttzv.. Oudh. n. D: hI. 139. ,santo
&.1 (§L ~':IJ.~:~~'H ·f~r1e~. "",4n,de. Eer der H,JJ4ndjehe NatrJ,
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dragt ~ hunne Vaderl:yke Zeden en hunne eigen LandtllaJ
behielden; als merle dat het· ~es niet .vreemd vwrk\lmt,
dat zulke T.yfwagten ,weinig ':vao het Latyn, Yf;fl minder
van de DichtRukjes van. zekeren MmitiiJ.lir , gew~teti ~ullen
hebben. ~ Wmneet men ditnugaat.j ~al men m~ den
Hoogleeraar ligt'lyi, Qordeelen "." dat .. at I1w MattiUi$'~
~, en met Hem alle zijne Tijdgenooten t opbotlderd pIaat..
" zen dusdanig .een .vonnifl over de Bat~viers:iVan hunnen
" tijd geveld, het 'er voor ons nitt eens ,op aaD z,o.u k~
" men, ja naa.uwelyks. van dat gewigt zyn., dat :'wi
" naar eenige verdeedigillg zouden om behoevc:n te 7.i1:'tJ."
lets ,da! ,te' minder noodig· geagt .U>U mQgen,. ~~en.'l""olU
dat die. eigeI'llle ltomeinen ook. ',hunne woeste,'eli Qlllfeeten.,.
rle tyden gehlllcl' heoben , wanneer, ze .vooral·~je.( befohaafder waren, .dan deze Batavifche Lyfwagten, of. d.eBatavieDaai'" bent:vens fitta~'hiet, ge..
ren in 't algeme,.;n. )yk de Hoogleeraar zeer wei opm¢rkt • .ill ;\gt,tt ;neemen ,
lItdat meu:,zeker zeer verkeerd ja:;onrechtvaan!ig,qandelt,
" wanfle~r: l;llcn' de uden, het oordeel. en venr~~ft no 'un
" gelteel Volk wi! ~pmaakeD uit Zummigffl,. we~liJ:;JZIig bui-lo
". tens lanas ophondell, vaoral wanneer deeze zig niet op
" de beoeffenil]~ van Verftariden' Wetepfchappenftoeleg~, gClI, maar VOOI' iets aJ1d~rs' fcllee.p:kolRen, by vDorbeeld.,
" 'Wanneer ~i ..de 'WtL/Je1J(!n.· draagen. ,,' Tel' Qphelderinge
hier vall {telt hy ~ datiemal~d .\l1t de HoogAuitfche Z'witzers'l die in Fl'anfcheri dien'it zyn, welke, het befchaafde
FranscbJriet 'verfu.ande:, 'zig zoiiltf.ds·~etr'beIa(l;Uyk vooraoen, iwilde' {lfteiden., dat de geheele .:ZwitMenche. Natie
van Ge.es! ',.eu·. 'lemuft ont1)loot i~; '{;.welk'i5Ien.j bl.iiten
tegenfpraak, gahsch onbefcheiden zou vind~n •.
De Hooglecraar Jf7asfenbergh ~ Qor.deel~nd,e h.lef J)1t;de het
misbruik van dit gezegd~ va~ 1\I!a,r~i(£tis ge~eg:,.t~l~n gegaUll tc hebben, lIege hier <tan nog eene Verklaanngvan
llet Alfricamus Batarus, datSilius. )ltaU,us ~·met op2igt tot de Batavieren; 't welk zommigen tot de OarC{! cler
Batav:iercH bett~kkclyk: ,gem-aaltt. hebbm; ,cn~.wa,r0p men
dan eene verkehde uitlegging v~ 'heczag'get:r van Aia.~tfatis
gebouwd heeft., Zyri ,Ed; toom hier tlu1de1):k. n4b, ''-4ur' ~it
dcnkbeeld gansch gccneq', glJ?11'd ~ceft-;' .}eg€b'· :Me . waar:
fchynlykhcid aanloopt, en dat Aurico11Zzh niet z:Jm~ngefleld
.is uit Aurii-en"Comtre-,«Onr( en';Opciere4l~} to tf::J.t het
ceDe oppronking):ler 'oeren ;Zoude j:laridwid~ ;,1'na:ar, uit ,;ttirum en .C{)mn" (GiJud en HlTJir ;,) ··ztrdat,.(1uitl:'omus ,BMe:'Vus
"'0 veel zc:gge al:s een: g.oudgetJh:ktJinigS B.a-t.,:tvi,eiT7fila.nde op
Cc 4
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de bekende gewoome der BataviereIl' van hun hair geet..
g~woonte, waar van ook nog in
laatere dagen eenige overblyfzels onder de Natie fchyo.en
gevonden te worden.
" Men heeft, ( zegt de Hoogleeraar desnangaande,)
men heeft mii rneerm~len verzekerd, d~ de oude gew6on·
t~ van den Kinderen !Jet haar met Warm uepzop te wasJchen, en Ihen 'dan in den 'l.onnenfi:hijn te 'l.etlen, om het
geel. te maaken, n9g, te HINbEL00PEN in' gebruik is. ---...
Ook pleegmen voar eenige jaaren, (en w:J~rr.::hi'nliil~ Jill ft
ZUl~, nog plaatze,) op he.t -eiland' Merkell, alkll \ Iii' :r.ul
te enden, am de jeugd Diet rosre of I!'1Jldgeele baaren te
-do n' pranken. Mij geheugt van deeze Eilarlliers gezien te
heb,ben" bit, welke de aal1ge~vende, mi~delen zeer weI ge...
tlaagd waren. ~ Ten aanzlen .der Fnefen kan her zeggen
'Van ,jUniUf', ,dit zulks nag plaatze vono.bij de-.Fri~fen van
~ijnen tijd,. (*) bevestigd worden, uit cen fc1100,l1 digd1:uk
van GiJ~bert '1a.pih, waurin, onder breedvooriger .mdding<;.
Van den opfcltik en pra)':ht der·FrieCche LandJeLlgd in's Dich..
tel's tijdel1, bet volgende vOO11komt. (t)
velWig te maakcn·; eelle

jim !wij ick firijpp' in 'koorde,
Lans dt'jnwt'jde broetk. omborde;
Fen dijn LOCKEN, -mEL AZ WAEGS,
DlJ 'oere' earen hingje az flaegs.
" Nag, %egt hij , zwijg il,> van fireepen, en van koorden ~
hogs uwen wijden broek omgeboord; van Uwe ,Haarlokken gecl geHjk Wasch, welke als VIas' (j).~r :de. Ooren

ha~gell."

(*) Zie Junii ,B:lt:lv. C. VJT.

(t) P,{eskp ,kijmlerije, bf.5S.

Inleiding tot de algemeel1e en byzandere Staatffmde van Eu~
ropa" doo.r M. ~. TOZEN' ') '!fuftitiemfld en Hoo~leeraar
cp de Un.,tverfitezt te BUL'ZtrW. Derde Deel. 1'e Utrecht,
by B. Wtld, 1781. 224 hi. In groat oCtaVo.

OPenfIe.Frankt.yl
fiaatkun'!ige befchOllwing van Spanje, Portugal
't
henev€ns die vim Grootbfit
In

ee~~,

umje, De11emarken, Zweden en_P(llen), in 't 1:weede Dee!
voorgedraagen, voIgt in' dit derd~ Ded' de ovetWceging van
den
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-dep·toel1:andvan het Rusfifche Ryk '. ell dicll der Vl1reenigde
Nederlanden; welker: ftnatsgefteldhcld de' Hoogle.cmm", op
~61ie derge1yke' wyze ,tis by die der bovengemclde Gcwes.
ten gedaml heeft,. (II(. j ontvouwt:. lie' hier OJ lot, eenf nie 11we p:roeve uit/ dlt leerzaalIl e. W.er~., '8 Mans ondel1'lgting OJ
llopens de throonopvolging'J in 'tRtistiiehe Gebied, die
een groot aandeel ill M olDwentelingen van dat Ryk gebad
heeft.
" De troonopvQlging, zegt de HoogW~raar, is in ,her
Rusfisch {, ijk 111to05 crflijk gcw'cest, . en daoarbij het reg!:
der eerstgeboorte, ·Moewel ;mat aenige uitzondcllingell', ill
agt genomen. 'Want in de ou'dfte tijden hadden de v~r~~
lingcn plaats; en in.laater tijdclihabben de tegerendc mollarchen ,zomtijds fcbikkingcn gemaaknegen ·de regte£l cler

eerstgebool"te aunlopelfcle.

De 'groorrorst lWAN' I benoemM

zijnen tWeeoell zoon W~SILEI ~'mer ,uit~uitiItg v~n' zijtten'
kleiuZ'Oon DEl\fET1UUS, dlen de'reeds overb! den eerft-e.-zooll'
IWAN',nagelaatcll had·,'tot troonop-o-qlgef. Oe Czaar FEODOR
AtEX~E.WfCZ, die zom1el' kindelim;Hierf, ;~e.rkilaard't zijncrl
jongeren brocder PETER tot erfgenaam del' iraon, met uit-

Jluiting van ~ijn~n ouderen IWAN, w.egcns zwakbeid ell
@llbekwaamheld van dezen tot ,de:reg€l1ng•. l1&TER I Hobr
zijnen eerstgeboren ZOOl'! ALEXEI, ,dien ;hij ,rhaatte, en 'om
2nisdaad van ftaat tot den dood liar' \"eroor4e-tlm; aiseenell
()~waar~igen" van· de erfopvolgjn~ "ui~ ;.~
:~~ide .deze1'y~
~J.Jncn Jongeren Z90 n PETER tQe: \Va,arb11 de 'loon :vall' den
in de gevangertis()verlc?eu of tet .d~~d·~t,otJlgten i<\t.Eklil"
PETER, voorbij geg<\;Ul werd. DIt watettegrer maar bui,
teng.ewoone gevallen; waardoor de erliijke trQonopvolging:
niet venlietigd wetd.
Maar PET~R I maakte,. na, dar, zijn voorgemeldlrt zoon
pETER. over16den was ,eene geheelc veraRdeling daarill.
doorr ecne nreuweJ wet,. wando ,bij vastHdde, " dat hette
'" allen tijde ann, de wll1ekhlT 'van eem:il regerenden Iand5~, heer ZU~ ft:'.au'" ?ie~ allecll de t1'00rtopvoiging 't07 ·te ken" hen aan wlen hi) wilde., maar -oak. den reeds benocmdclt
~, 'trOQnopvol'ger ,weer te veraltderefi, wanneer. hij eenige
" onbekwaamheid aan hem bem'er'ttte!' , Deze vCl'oriteninl'"
lict hij door zijne' onderdaanen bei,w~ren, en deed hen
Io\[en, dat zij d,en trooilOpvoIger,. 'aiet1 hij zQtl'belJoomen.,
zonden gehoorzawen en voor h\l'1mClt heer efkcn1l0n. IiI

en

I

be:

dcze
{*) Zie Alg,sm. P'a'derl. L~tteroef. II•.D. bl. 74· Cll 553.
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dc;:zc' ell g:msch Europa ongeWQQne t' ell in Ruslanrl zelfs
111~t. met Hlgcmeenc: goedkeuring aallgenomen wet del' u:06nopvolging, waartoe .,,,'Vaarfchijulijk, <-'hina .dell' wetgeverJlet
\!oorbeeldgcgcVCll h<).I1,. fchijnt de. waare grond der veele
en geweJdige verailde,ri~gen re(,Hggeu.,. die zedertdeoRus:-

fifch~n trQOn hebJ>enjioeI! rCcbudden., ,PETER I .zelf frierf.
zonder eenen opvQlger·-bcllOemdte :h~bheIl., ,misfcb.ien" wijI
1Ji.i daaromtrent in bedenking was, of dar hij van den.dood
vcrrast werd•. Dus,was 'het onzeker wie J!a,he~ ,zou reg€reo; :Me{l T.PU wei zeggen ~ dar, geen beno,einmg gefclued
zynde, de mldersz.ins· gewoone ttoonopvolging plaats llloest
h:~bhen!~;)'cvcn ·:als:.~bij. g¢brek Yall eenen uitedlen wil.de
wetti~;~1'ven invallen., Maar me~ befchouwde de zaak iIi
Rlls\iud'9 inaiJdendood \ran PETEll,J, niet op die: wijz~.
\Vant:1cbODQ ,het 'grootst ·ge~telte der natie denp-ri.l}s l':e.
']'ER" ZlqOll 'VM;JdenJOngelllkklgell' aLEXEi, als den llaasten
en eerogCfl mUl1Jiiken etfgetlltam., op.delLlroon.wemchtc te
zien ; MlliJ-eene cRerke partij cla.ar tegen, emzogt den foeptt'f in de· halldcn der keizerin: (*) wednwe KATHARINA te
bl'en("') .By. dee!ze benmJming van Keiaerin weletl Qt1zct @'edagren

op dell cytel ·.lier 'beheer(ch:;ren Vall het RtlsOfahe./.Ryk'. 't we!k
qn~ gefli)0p~ ~eft ,1 by Jll!lniervan ·a~ut¢.k.~QiDg l l1j~r f)l>g te
plaatzen. bet \~oQf4za,akJyke van bet geen 'de Hoogleera~[ ons.
de!wege1Js. wat !iJ.qget.;.mllldt.
rroe,u, ~e~ Rus~fc~e· Ryk nog yerdeeld waS", he'eten d~ Qnder·

C?eww:en4

fchddeJl: ppp-erpe~m~,~d~.rs,der
'Kne.1m of p-!:oot T:.orik'tiXrt1~~ .. IW ~N I, dte ze' 3;l1en on'9,"f zyn' gt:l>Icd br~gt! ~oemde

zig' Heel' van' garlrcJ. ·ltusltlnlt. {]rrM\llJtst van Wladl11hrenz.
Z'jn zoon WASIL!!I beef~ bet eerst den ~ilel '~n 6amoderikit.~(Qf
zeifs.neetfclteraangttlbrheti, :en'zlin: zoen IWANII ·(\ien· vaft Czaar,
zO veel ats·Koning;"Vervolgens.'heeft.men deeze.titels ;usyeref'n~" en in den~ jaarc' J72t: heeft,de, fennt,-en Je.geestlykI

heid: l · ,i0f',tlnp lD vaohet· R13sfiscb yolk', aan P.E'T£R I de eerna~.
men V;Jn V:ad.erdes\:17ad~,lQnds·envan grQoten;, ue\lCilns.d~1l ~itel
van ,Keiz,er, ewa;w~oor de,R~sren J"Je~ J,.-atYIJ(c~:woOJ;~ Iml~~r~.,
tor ge-btU1!1en.,) van. Ruslamt g"~even. In den v,olkoIHe.n ,uttge·
l~rdde]} tyter ,door· eerie 'ver~rdf,:n1n~ van 1762 yastgeftdd is (fe'
hoofdtytef, !(ei~er en Zeifheerjcher~ (&ifS~in e,rZelfheerfclteres,)
van gansch Rusland &c: !!te, Dit is ~e gewoone eerhenaamin&;
m~ar' in",de orieven. ;jan de Aziati(cbe m<'lgten berlier.itm,en zig
van (ifmen tylel, die meer ·met-nell O"stertehel'l: fmaak O\1ereenkomt. . In eenmanifest, in'172Z
Perfie uicgegeven " noeOlde
pr·:T.ER I zig Keizer van gelzeel' Rr.uland en Zeifheerf6her der
(hrtlijk: en Noordlijk4 Rijkm en 'Lrmdln J Beer van ha W~ste»
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hrengen. .Dit voornet:men werd ,rdoo.: hulp .vanden 'magti+

gell. Varst MENSZIKOW., en' -door, bet. gewuik van het ·krag~
tigst ni~dd~l, 'lli:t gel(i nalllelijk·.;."lxaallooor men veeieu van
den geestlijken en ,waereldljjkeJfftand~ en inzon~r.b~id,da
re.gimeilten, d~l', H.jfw.agt ~ ert·derzelver,.heveihebbtrg~'cp''C1e
jland kreeg, ge1ukkig .Llitgevoerd·, 'en 1C~'l'HA1UNA tOt .regt':l.
renile keizerin· uitgeroepen. ':Dus kWtm, een perzoOIJ. a,an
<1~' regering, .die .'~ niet to.e benoemd.:.!was., en :erllict'fle't
~l1inae regt t~: bad. lij verklilatde~ overeellko~l1;ig,n~t

de heersch zuguge 'oogmerken van; MENSZHIDW" m haarcn
lliterHj;u wil t dell ~leinzo<>n van naareti ov.erledenge\tiaal.,
cit het eerae hnwdijk, den v90rgemelden' Prins PE,TER"
.1!ot, baaren O'pvo}ger, en., bijaldien ihij zonder ervellfiierf"
haare oudile. dog~er ANNA, herrogi.ll 'van'Hollftein., 1m:t hllare
Jlakome1inte1;1,.. doch, Ila der.2:clver uitfterven, hall.re~Jabge
dogter',EIJS~BE'I:H" .met;haare BakOOlclingen; do;ch z~.1i3t
de manlij~e li:nie voor de'VfotYwIijke 'ZOll-,g.aan.· ~£TE.lliH
hevoQl ZlJns grootvaders wet" wege,ll~" de ;tr~(jnllpvolgmg',
ne,vcns ~ndere vemrdeningen,.. betretfende' de iaak van 'zi.}·flGIl vader, te vetzamelen ;cen' attn, dep' fcna:at te'{lttersbllJ:g
en 'het' fiaatsbntoof te Moskau, te : bezorgen. .Hij, 'j}iCl:t'
itis~elijks. zonder eenen opvOlgtr, tc"bcnoemCIl. En. nu hn£!,
zo weI volgenshet regt vanll'l.etj·bloed., ·ats.- volgeJULdcn
uiter£l:en \wil val~' KATHARINA ,de jonge prins van' HalQ:ein
KAREL PETER 'UL~~CH" die JI1 'de "plaatsvnn zij~e .·ove:rlerien ,moedeT: fran ~ de krQon moeten :erven~ " :Maar de'ledl.:ll
dell ho'(igj:nl';gllbeimen nt2d. floegen ro min op: dien ui~
teclten ,wit als o!,Lhenegt van -lIet· bloe:d ~~~ :en·.gimgen tot
·dc 'verkiezing, over, tot oQrza.ak: bljllrengenl!c, h' .dat'.wijl
~,- de manlijk~'lil~ie van het reg6:end hl.li~ trltgell:o:rYell:was:,
'" men in' de 'vrouwlijl,e nalmmelingfchap 'van· del,l~',(lili:m;
" IWAN" als' oudficn broeder vah l'ETE R. I ~eene. reg~ntes
:", moest Z'Oeken.'· Zij verkoten dtl$ 'iijne.;iongetie'Mgter
-ANNA i hert0gin weduwe van Kourland" en gingen; nit
Haatkundige oorzaaken, de oudere ,. gemaalin van den hertog

van

Zuiden, en Beltutfcber van ,,'ele Iltnlcl'c 'Rijlun. elJ' Heetfcha~
piien, en Gebiedcf' uit 'kmgt t'lltt O}j~~, J{-;iterUjke w4MiligfJetrl

'til

&c. f.'jc. ----:-Detftel Zarewiaz, ,·w.elll-d,een~~;aan de zoors
van. den. ,zaa" gege!f'en wer.J, is' met del'.l,dooo YtllY.Pen' O1'lg~
Jukkigen erfprins ALlIEI opgeh()udeli. War!t zyn ,~OOJl MTF-R.
20 wei ala d~. vol~ende lroonoprolgcr,&, werden Grootvorften geDoemd.
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t-og KAREL LEOPO.LD van Mecklenburg., voorbij. Dit was
-dus de tweedc reis, dat cen perhJon., door den {)verleden
monarch niet benoemd., de kroon verkreeg; en hierbij werdell de klciuZGon .der ondfte dogtcr van PETER I., ell zijne
jongere dogrcr, lliettegenftaande de uiterfte wil van de
J{eizerin tu.THARlNA voor dezelven fprak, uitgeOooren.
De keizerin ANNA liet, reeds in het begin h«arer regering,
haare onderdaanen een eed afleggen., waardoor zij zig verb9nden tot gehoorzaambeid, ten nanzien van de bepaaling
llaars op,l'olgers. Zij beriep zig_ hierbij op de verordening
vanPETI~R I, en buwde, cenige jaaren daama,ELISABETH
.KATfIAIHNA CHRiSTINA., eClJigc dogrer van haare oudere
.zuMer., de hcrtogi t1 V:U1 Meeklen burg, welke., bij haaren
overp;ang tot dell Griel,rchen ~odsdienst., den Imam ANNA
-:mnmml, met den Brunswijkfchen prins ANTON ULRICH..
Deze prinfes werd alom als de vermoedelijke erfgenaame
.der kr60ne anngemerkt. Doch tegen aUe vermoeden be!10emde de Keizerin den prins IWAN, uit dit huwe1ijk geboren, en fas twee munden Dud., tot h~aren opvolgcr;
en, in geval "\7ml zijn· overlijden~ gedurende zijne minder·
jarigheid, zijne toekomende broeders; volgyns bet l1'e;t der
.cerstg.eboorte; ,'dach' tOt' regent ~ gedurende IWANS mmder~,
jarigheid, ~ctklaarde iij. den hertog van Kourland. ERNST
JOAN VANamON. 'Dc,_ moeder van den jongen 'keizer., op
-deze w:ij.Ze Vlln bet, regentfchap uitgeOoten., narn, na het
:lfzetH~I' ,en bannen des h-erwgs., de regering weI over., en
'Was bed;agt ,: -om, ten dnde dezelve beii:endig en met gro·
ter aapJi~n waat" te nemen ~ zig tot keizerin te laten verkIareno ,Docheer dit kon gefchieden, zette de 'prinfes EUZABETH'; .Jongfie dogt«r van PETER I, zig, met behulp der
lijfwagt, op den ttoon ; welke nome onderneeming zeer
hevorderlti went, dr:or den wankelendeI\ (toeftand, wanda
-de verordening .\Tan ,d'e kei'zerin .ANNA de, regcrin~ ~ebragt
hnd~ ,-Zijbeooemde den jongen heltog vtIn Holfiein ~ PR':
TEll. IU.,. zoon van hnare ouder zuster, die dtisnog een
11adcr regt tot de Itroon had, dan zij zelve, tot haaren op·
Yolger;, en hij erfde, na !laren dood, de kroon, den.:;
January,1762, doell, verloor dezelve·" den, 9 July daarop
volgende., in cene zamcnzwering door de· regimenten der
iijfwagt' onderfleund, waardoor dezeive ziiner gema)linne
KATfJARINA lI geboren prinfes van Anhalt Zerbst.., ten oed
we-rd. Dtis zijn, na den dood van PE TER I,' drie keizcrmnen, door ongewoone en geweldige wegen, op den
troan verheven, en twee keizers van denzelven afgefloten.
ABe
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AUe deze gebeurdtenisfen zijn gevoIgen der gern:rakte wetten van P.ETEIl I, en der daardoor vemietigde erfopvolging.
De regcrillg werd zedert dien tijd. hHglijk en ollzeker, en
tlit des re meer, claar 'T iIi deze gedurige ttaitsveranderingen,
de regimenten der li;fwagt zig als in het bezit -ge,freld h:ulden, van de geva~rljjke mag~, -van.denperfoon ~es regel!~S
te veranderen. Dlt hun eemge Telzen gelukt 'zlJnde, ·Zl]ll
dergelijke orrderneemingen ook in het vctrvoIg mogelijk,
zo dikwils als 'er maar cen hqofd of aanvoerder is. WanlIfer men aIle deze tn andere zwarigheden overweegt, zou
het, zo weI voar de zekerheid van. den regerenden mo·
narch, a)s vaor de rust des rijks, v~el heilzaamer geweest
zijn, jodien, in plaats der wiIlekeurige benoeming van
eenen erfgenaarn der kroon, _eene ordel!!ijke erfopvolging in
llee regerend hujs, geIijk, bij voorbeeld, die van DCllemarken is, door I;:ene duurzhame wet was vastgefield.
J, Volgens een aaloud gebruik was de Rusfifche troon
ru1een voor mamien befiemd, en KATHAIUNA I
de eerne
vrouw, die dc:nzelven bekleed, en in haar eigen naam gere.
geerd beeIt. Zedert is de troonopvolgillg der prinfesfcll
v.oor even zo rep:tmatig als die del l'rinfen gehouden, en
zonder tegenfpraak el'kend;, en in een tijdvak V<ln meer dan
vijftig jaaren, zedert den dood van PETER, I verlopen,.
}lebben vier keizerinnen het grqotfie gedeelte van dien tijd,
doch drie keizen, maariets meer dan vier jaaren" geregeerd ,.
de eerflen gelukkig, doch dezen, wat de twee laatHen betref!, zeer ongelukkig,. wijl heiden den troon met de gevangenis hellben maeten venyisfclen, en daarin hun leven
eindigen. Zo is 'er dan llU eene gemengde troonopvol..
ging In Rusland."
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Bejchouwing der Maatfchappy en Zeden in l!rankryk,
Zwitzerland en Duitreh/and, doorvlogten met Vvort'allen,
eenige uitfleekende Chamaers betreffende, door JOHN MOORE., M. D. Naar den Derden Druk, uit bet Eflf!.elsc'h
~Jertaald. Verde Deel. Te Amfl. by Yot~ma en Tieboel,
1781. 200 blad~. in gr. o8aYo.
in 't laatstvoorgaande Deeltje zyner
Dr.uitlokkcndehceft,
Brieven, van 2:yne Leezcrs affcbeid geno..
MOORE

men, met de woorden;' Morq-en f{oan wy na Berlyl1. - Zy
vonden zich zeker, W'j willen he! alrhans, voor ORS aan~
deel, weI bekenlJe~l, met nicuwsgierigheid YCIvuld, om te
vet..
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vetneemen wat deeze SpeCtatoriallle Reiziger hUll zou mededeelen wcgens de Hoofdfiad van FREDRIUKDEN GROaTEN;
aun dit verlangen wordt door de ipoedige uitgave van dit
Derde Deeltje voldaan.
De \Vapenfchouwingen te Berlyn verfchaffcn hem gele~
genheid om een breed errberedeneerd verllag te geeven van
den -Pruisfifchen U:ap.enhan1~l en Kr)'gstugt; doormengd
met 'Vee1e aanrnerkmgen, dle genoegen zullen geeven_ aan
den Martina/en geese, thaDs onder onze Landsgenooten,
meer dan lang vDorheen,. werkzaam. Dc Stad, her Hof,
de Zeden, de Vermaakep ~ en's Konings Chal'aCl:er , als mede
dat der voornaam1te Standsperioonen , worden naar eisch en
met aUe vocglykheid behalldeld, Hy zet zync Reis na
Dresden en Praag wort, en fcheukt verfiag van 't op.merkenswaardigHe hemi ~!aar olltmoet. Het ovelige van dit
Deeltje beu'eft, hehalven een kleinen, doch zeer aangenaamen., uitflap, na Honf5aryen., J¥eenen en het "Teener-hof,
de Vorstlyke Perioonen aan 't zelve., em.. Aan de toen
nag leeven~je Kcizerinne geeft hy allen welverdiendcn lof.
- - Doeh wat zegt by van den nog leevenden Keizer JOSEPHUS den II., die dl;llangs ons Land met zyn 'bezoek vereerde., en aUe tongen van henl deedt fpreekell, tot
zyn roem fPreeken'? - - In' de daad Leezers, 't geen hy
van dien Vorst zegt., is zo juist beantwaordende aan zyn
gehou,den gedrap; in deeze Gewesten, dat zulks tot een
Proeve mag dicnen van de cgtheid del' Charaeterfchetzen ,
van groote Pcr[onadien, welke wy veelvuldig in deeze
Reize aantreffen: wy twyfelcn geen oogenblik om hier cen
geheelen Brief te plaatzen, gefdueeven om dat voorbeeld
des Vorfren te doeo kennen. In andere Brieven hadt MOORE
reeds eene ,en andere byzondcrheid wegens den Keizer aangeroerd, welke wy oak gaarne zouden overneemen, doch
deeze moeten in den zamenhallg befchouwd., en dus in 't
wetk zelve geleezen worden; alleen kuunen wy anze Leezers verzekeren, dat ze eel1fremmig zyn met het .ChadetCtifeerende in, den bedoelden een- en negentig{len Brief opgegeeven, welken wy hier affchryven.
" De Keizer is middelbaar van grootte, welgemaakt en
rohoon van kleur. By gelykt veel op zyne Zuster, .de
Konin?;in van Fra/lhyk; dit {lrekt zeer ten voordeele van
zyn uitzigt. Tot itt iets, gezien had van zyn gewoon
gedrag, dagt ik het niet mogelyk 1 dat iemnnd van zo hoag
een rang zich zou kunn~n fchikken nuar een ieder, met
,....ien hy'verkeltrt.

lJ"E SCHOU\vlN G.

" Zyn voorkomen, gelyk lk dilnvy.ls mclddc" is gemeenzaam verpligtend; en volmaakt vry van dat fingge ~n trotie:he, door zommigen, Qm dat ~y van eeoe hooge ,rreboorrc
zyn, aangenomen. Wie immer de cere gehad t~ft ~ "an
met hem in gezelfchap te wcezen, was 2,0 verre van tc m;;
geftootel1 te worden, door zulk cen vetagdyken hoogmQd ~
dttt hy l100dzaaktyk op zyne hoede moest weezen, Olll z~11k
eeoe rnaate van gemeenZ'A:amheid niet aan te neemen, ,1]:;
hem onvoegelyk zou weezen te gebruik~tl, hoc velTe d~
toegeeflykheid van dell Vorst ook gaan mogt.
'" My is gercgeld in zyne leeven9Ylyze, gemaatigd in
zyne uitfpannirrgen, beftendi~ in het voonzetten zyner ont..
werpen, en yveng in het ataoen "fan zaaken. Zeer v~el
genegenheids bezit hy voar zyn Krygsvolk, en is 'Cl' zc:cr
op gefield dat de Soldaatel1 allas aebben wat hUll f1l)cH.iig
en dienftilC is. Hy mOe[ zeker onder de goede huisho-l.lders
gerekend worden; zeenveinig gelds befieedt hy aan llut]ooze
praal, Matresfen of Gunftelingen, en het is, myns bedtmkens, op geen beter grondflag dan deezen, dat zync vyanden hem van gierigheid befchuldigell.
~, Ik kan niet nalaaten de fpaarzaamheid als een der nnt·
fte hoedlmigheden in een' Vorst te be1chouwen. Ryldykheid, zelfs tot cene \Terregannde maate uitgeftre~t, {<an ~
by een byzondtr perfoon, voortkomen nit eene grootheid
van ZieI: dewyl zyne middelen, in aIle opzigten, zyne
eigene zyn, en by niemand dan zichzelven knn benadeelcn
door dezelve weg te fchenken. - - Hy -weet, dat , WUllnecr
by ryklyk beeft weggegee,ren, niemand hern. die OVCl"maat
van uidchot weder zll1 bezorgen. By fehynt, del'halven,
het befluit genomen t.e hehbell't om zich Hever aan het
uDgemak van fchaarsheid in 't vervo]g te onderwcrpen, dan:
bet tegenwootdig ~ll1k, van ryldyk te leeven, en meet
aan anderen te fchenken dan zync midde1en toelanten, te
misfen.
" Dit is het geval niet van een Vorst. Het geld,
"'t welk hy fpilt, is zyn eigen niet, maar Lands geld. By weet, dat zyn ftaat, en wat daar toe bell0ol't, zal op.
gehollden worden, ell dat zyne Onderdll.anen, niet hy, de
()ugemakken van zyne Ryklykhei:d zuBen moeten draag-en.
'Vanlleet ik, derbalvtn, hoor, dat cell KOlling groote fom~
men gelds aan eenig Perroon /!efchonken heeft, oorded ik ,
uit de gcg~cve fom, en den Per[oon, die dezelve ontving,
uit de beweegreden der siften en ~l1ldCTC omfhndigheden ~
of
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of dezelv~ \V'el o~ I,w:aalyk befl:eed is. doch in geen geV:J,1
kan het Edclmoedlgheld genocmd worden.
" De deugd def Edelrnaedighcid befiaat daar in, dat ie v
111aud zich/Vill1 iets beroofi:, om den wil van cen aoder.
11et kiln ge-en Edelmoedigheid weezen aan JAN te geeven,
't geen JlICOB hetvolgend ooge11blik maet ,"vcdcrgeeven.
Wat Edelmoedigheid gellaamd 'wordt in Vareten, befiant
zeer dikwyls in 't beUeeden V3D dat geld, aan 'tniets be.
dryvend deel hunner Onderdaanen, 't geell zy den vlytigen
nntnomen tJebben. Ik heb cen h00P SpeeUie'den en Danfers, in de Opera ~ een Vorst. hooren pry?en van wegen
zyn .edelmoedig- gcdrag te, hunwaards, terw¥llieden, van
weeze~IYke bckwaatnheden en verdienfien, die, zich om""
trent zyn perfoon bevanden, brood gebrek badden.
De Keizer bezit zeker geen zier van die Edelmoedigheid.
" Zyne gewoollcl Kleeding, (de eenige in de daad welke
ik he~ zag aanhebben, behalvell op het F¢est cler Ridderen van ST. STEl'ijANUS ,) (*) is ,een eenvOlldig ,wit Kleed l'
met rood ui~gcmollilerd. Wannecr hY'rJ:t LaxenlnJrg,
SchOnbrun en andere Pnleizen, niet verre van Weenen,
gaat·krydt hy 'er dt>orgaans heen in een open Chais, met
cen negt agter op, zander cenigeri anderel1 fioet. -,Zelden laat hy toe, dat de wagt buiren kome, al,s hy de
J100rt llitrydt.
Niemand was ooit ll1eer gell:eld op verHaridig onderzoek. _,_I Grootlyks.. begeert hy de verkeering
met L.ieden vall vern-and. ~'- \TVanneer hy van iemand
hoort, welk cen rang hy oak bekleede, uit welk een Land
oak aflwmfHg, die ergens in uitmunt,· hy wenscht met
]lcm te fprcek.en, en,wendt het gefprek op het onderwerp,
waar in hy weet dat' zodanig iemand uitmullt, ell tragt yap
llcm ,:iHe nutte onderrigting te krygen. Van aile middelen
om kllndigheden op te doen, .is dit misfchien ~en der kragtigst wel'ken~e, en bet .gefclllkdle ~ 't welk al1I~gewend kan
worden door lemand, wiens l1oodzaaklykel' bezlgheden hem
niet veel tyds tOt Lc[ter-oefelling overlnaten.
" By fchynt van denkbedd. dat de trotsheid en onkullde Veclcr Vorfl:ell meestalmoet toegefchr~cvcn worden aan
de ftaatlykheden, wlIar toe zy zich verbonden vinden, en
aan het gemis der voordeelen; d~e de rest des Menschdoms
trckt uit eene vrye verkeering. My houdt zi<;.h verzekerd,
dat t
e) Befchreeven in den
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clat, WD.nnee~ een Koning bet niet kan fchikken, am, ill
~mmige Gez~1fchappe~, op ee~ gclyken VOCt met andel'en

te verkeeren., en zyn elgen verdlenfren te weegen , zander
~yne Lyfwagten ~n Vorstlyke Staatlie in de [chaal te leg.
gen, het hem zeer bezwaarlyk zal vallen, de Wereld, of
zich zelven, te 'kennen.
"Op cen avond liep, ten huize der Gravinne van WAL-,
STEIN, hetgefprek over dit onderwerp, en de Keizer haalde
eenige opmerkenswaardige en_ belachlyke voorbeelden op
van de ongelegenheden, door de Etiquette nan zeker Baf
veroorzaakt. Iemand, daar tegenwoordi~, liet zich uit
over de krngtdaadige middelen, door zyne Majefreit gc~
bruikt, om aUe ongel~genheden van dien aart aan 't Hof
van Weenen te voorkomen. Waar op hy antwoordde: , 't
~ Zan, in de daud, hard zyn, indien ik., om dat ik Keizer
, ben, verftooken zon weezen van de vermaaklYkheden des,
, gezdligen leevens, zo zeer met, myn fmaak overeenko, mende. Ai de pracht en ommeflag, waar aan Menfchen
, van myn Staat gewend worden van hunne wieg af, heb~
, ben my d.en ~rotfen waan niet ingeboezemd, dat ik, in
, eenige weezenlyke hoedanigheid, boven undere Menfchen
, uitlleek; ell, indien ik cenigzins overhelde, om zulk cen
~ denkbecld Ie koesteren, is de zekerfie wyzc, om 'er van
, ontheeven te worden, myne keuze, om my in gemengd
, gezelichap te ~gecven, ...vaal' ik dagelyks gelee:enheid
, vind, am te ontdekken, dat ik in verfcheide l)egallfdheden
, moet wyken, VQor lieden , d.ie ik ontrn,oet. lJicr van vel,':
, zckerd, ZQn het my geen genuegen verfchdfen, he! air
, aan te neemen van eene meerdcrbei&', welke ik bcw,~st
~ ben dat wet befiaat. Ik tragt daarom genocgcn te geevcll
, en tc ontvang~n; en, 20 veel de ongclegenheid van my~
~ nen Lcevensfiand gehengt, de voordeclen der Verkeering
, tc genietell, gelyk andere Menfchen; volkomel1 overtuigd,
, dat de Man, die d.1.ar van is u~tgefiooten, ell zich hoven
, vriendrchap verhcft, ook het gcluk mist, en zich ontzet
, v:m de midqelell, om zyne kundigheden te vennecrdcren:
" Decze foort v~n, taal is niet ongemecn in den mond
'Van arme vVysgeeren; ·doch ik verbeeld my dat ze zcldzaam gevael'd weed door Volilen, en nog zeldzaamer te
werk gefteld.
" Eenigc weinige dagen daar mt~, werden 'er Vuurwerken afgellooken op de Prater. Dit is eeu groat Perk, met
bosch beplam, omringd door dell Donau, over welkcn cell
hOllten Brug ligt. Gecnc RydLlligen mngell 'er overgaan ,
Ill. DEEL. ALG. LETT. KO. 9.
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het gczc1fchap laott Je Koetzen aan het eene ein.de , en wan..
delt VO()l'ts. Aall de cene zyde van de Bmg, is een D<l\\W'
met leullingen bczet pad. Vede floegen zeer onbcd:tgr Cit
pad in, 't welk. aan 'r eene eiude eenen gemaldyken ingang, doch aan 't ander een moeilyken uitgang, heeft:
want 'cr kan lUaar cell perf0011., teftens, uitgaan. Dit pad
was, gevolglyk., zeel' ras -1,"erllopt, de ongelukkige wal1de~
b:li:S kroopen voort als Dekken, op de verveelendfte wyze;
tcrwyl zy, die het wyde middeJpad op de brug gehouden
haJ(lt'l1., gelyk de ryken en gelukkigen hr deeze Wereld.,
gemaklyk den weg fpoedden; geheel geen agt i1aallde op de
ongelllkkige omfiandigheden hnnner Tochtgenootcn.
'\ Zommigel'l dier beklemclen, die gelukkig. van eene
kleille ge1l:alte waren., kroopen onder -de letiniiJgen door.,
en kwamen op den breeden wandelweg ill 't midden; ciocb
aUc kloekelt en rustigen mocsten danr blyven, en zich hun
lot gctroosten. Ren Engelsmarz, die ten huize- clef 6ravinne van WALSTEIN geweest wns, op den avond toen de
Keizer zich uitdrukt~ als wy hier boven vermeld hebben,
behoorde onder de laatstgemclde 100ft. De Keizer in '1;
voarby gaan ziende, dat de kleine Perfoonen zich uit die
ongelegenheid wisten te redden, teniJyl de rustige Engelsman ftaan bItef in eene zeer ongemaklyke gefialte, riel'
hem toe. ,Ach , 'myn Heer! ik heb u weI gezegd, hoe
~ Ol~emakIyk het is at te {!root tc weezen. - - Thans zult
~ gy lIly deezc fielling wd willen taefiemmen. Maar, de, wy I iJ( niets kun doen om u rc redden, beveel ik u aan
, ST. lORIS.'
" 1\1en vindt 'er, die, gehoord hebbende van's Keizers
ol1gcmeene fpraakzanmheid, eu' zyllc voH1:rektl" verfmaading
van pragt en fbatt1e, \Vaar op het gros des Menschdoms
zo zcer gcfleld is, beweeieh, dat het gebeel en al gem:l:1kt~
heid is. Maar, indicn het geheele beloop van iemands gcfprckken en daaden, vaal' gemaaktheid moet gehonden
worden, weet ik nier langs weIk een weg wy rot kCllllis
van zyn weezcnlyk Character zuBen komen. Dan 'cr zyn
Mcnfchen, die, fterk met iets ingenomen, ~cer gereedlyk
gcIooven, dat allen, die denzelfnen fmaak niet hebben,
gemllakt zyn.
. "lVIy that nict voor, U oait verreld te hebbcn, dat
onzc Vriend R - , die zyne vIes boven niles bemint., en
u hooger dan iemand agt, my een gcdeelte van uw (~ha
rueter ()nrd~kte, 't welk ik nimmer in 'r minst verm()edde.
O!l zekel'en llag, naa het- middagmaal, wanneer fen pnar
vles-
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vlesfen zyne vriendCchap opgewakkerd., ell zyn hart op
rz)'lle tong gebragt hadden., kl'ceg hy h(';t in 't hoafd., uwe
goedc hocdanighcden op te telicn, en beiloa.t die Lyst
·,met te zeggen, dat gy geen iHelkbaa'l"'d 'Waar!. - - II\:
wist wat die benaaming in den mond van R. - - betekende. Ik Hond des verwondcl'd., en betl1igde, dat ik
1.\ zelden meer dan dde gIazen wyns., op eell -tyd, zag
drinkcn. -~ lk oak m'et, vervolgde hy., maar {!,elooj my,
onze Vriend if te bmaj een Man, om gem liefhebber van
goedm 1vyn te wuzen; ik hou my Yerzekerd, dat at zylle
maatigheid niets f!nd~rf is dan Gemaaktheid."
.
Ziet daar den ganfchen Brief.
- Menfchen van z(}
"erkecl'd em oordeel, die alles TIaar zichzelven afm-eeten.,
gelyk de Heer R - , zuBen misfchien gemaaktheid itan
JOSEPHUS den II ten la&te leg gen. Maar altoos gemaakt t~
weezen., :tan ZYll eigen Hof, en buiten ~s Lands, die 1'01
jaaren agrcr cen te fpeeleR, is niet te beg-rypen: ·of een
mcestcrftuk op zich z.elven. Doeh wy fchryven gecl1
verdeediging eens Vorllen, wiens daaden zel ve fpreeken.,
wiens verlicht verIhmd ell uitgebreid Han Europa zegen
beloofr.
De Heel' MOORE fillit den laarfien Brief met de bCtLli~ing: Gy hebt gem Brief van my te 'WagterJ, eer 1JI)' t8
,J7metie gekomen zyn. ~ Dit zou de Leezer veellig"doen
denken, dat 'er nog meer van hem te wagteu w:tren:
.doch by de Derde lJitgave deezer Brieven was 'cr niers
nadel'S in druk; en fcheen dit Briefswys vcrflag zyner
Reize dus atgebl'ookcll. Nogthans heeft by die Dricfwis·
fcling vool'tgezet, en dit jaar in 't licht gegeeven, J::ene
BeJcltouwing wm de J.~[aatfchappy en Zeden in Italie , dOOJ,'Zogten met voormllen, emige uitfleekende Cltaraftcrs be~
tre.tfende. Dc Vertaaling hiervull is by Oijze Drukkers
YNTEIIIA en TIEIJOEL onder de pers.
Onze Laudgcnoo.
lcn zullcu dus het genoegen hebbel1., om dicn gcestigell
Reiziger te vergezellen in een Gewest, zo vol voorwerpen
z}ner Bdchollwinge wam·dig.
Onderzoe'k der oorzaaken van de vpkomst, !Jet ~'erval eJ1.
herflel der 'J.'oornaam.fie oude en hedendaagfthe Volken.
Door c. ZILLESEK. I. Deel. Te Utrecht., by G. v. d.
Brink., Jansz. 1781. Behalven het f700rwerk :283 bladz.
In gr. oElavo.
en oordeelkundigc bchandeling van het onderwcrp, in
deezclJ. Tytel aangekondig-d, is zekerlyk lcerzaam;
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zo ter gl'ondiger kennisfe van het beloop der Volkgefch~~"
denisfen, ~ls ter waarfchouwinge voor ieder Natie, om
op haarc hQede te zyn, tegen het verval berokkenende,
en t1:eeds in 't oog te houden, )t gecn tot herfie! kan die~
nen, waUlleer een Yolk naar zynen ondergang magt nei.:.
gen. In dit geval heeft het oude bekende lpreckwoord
by uidl:ek nadruk: Hy !piegelt z.ig zagt, di~ ~ig aan een
arzderen !piegelt.En daal·toe geeft de oplcttende nafpoQrer
deezes onderwerps in dit Gefchrift overvloedig aanleidin~.
De Heel' ,ZtlleJen heeft zig verlcdigd, om met een
gefchiedkundig en tevens wysgeerig oog na fe gaan, door
welke in~ en ultwendige omO:andigheden de voornaamfle
V 01 ken zyn opgekamen, en weder tot vcrval geraakt;
rnitsgadcrs welke middelen tel' herflellinge van het verval
te Hade kwamen; dan dit laatfle gedeelte kornt, niet ill
de oude, maar eel'st in de hedendaagfche gefchiedel1isfcn
in aanmerking. Zyn Ed. naamlyk bepaalt zig, in dit eer~
fie Deel; tot de Oudc Volken, ell l1:aat verllolgens het
(log op de tegenwoordige Natien te vestigen. In de voal';'
nfga:mde Inleiding verIcc.TIt hy eell gezet verfiag van de
natuul." zyner onderneeillmge; en de wyzc QP welke hy
zig v~or(telt: dit aUes te ontvouwen. Verder plaatst hy
nan 't hoafd van zyn \Verk cene Verhantleling ovcr de
Zelfslennis, zo vel' deze1ve dienstbaar is, tl'r bcfdou~
wInge van )5 mentchcn eertlen onafhanglyken tbat van
vryheid, zo voar zig zelven, ais met opzigt tot 7,yn even~
mensch, en den l100dzaaklyken en daadlykcn oorfprOllg
del' bul'gerlyke Maatfchappye; 't weHt: zyn Ed. met wys~
geerigc en fiantkundige bcdenkingcl1 opheldert. I-lier mede
treedt hy tel' zaalce, om ons zyne navorfchingen, wegens
de opkol1lst en het verval der onde merkwaal'digf1:e Volken, mede te dec1en: waartoe hy brengt, den flan nil
Egyp:~, China, Babilon, Asfirie, M~die, Perjie, en del'
Hebreeuww of Jooden; van Phenicie en Carthago; mitsgadcrs :van Gr{ekentand, wel inzollderheid van Sparta J
Atlterle en Thebe; voorts van Maceaonie en de Romeinen;
waarhy eindclyk' nog komt'll de Barbaaren., wier aanW:1S
en vcrmeestcring onze Autheur lwrttyk nagaat, als fh"ck:.
kendc ter ophcldering,e van de ~efchiedenis der ]aaterc hc~
fchaafde Natien van Europa, die nit d~eze woest~ Volkell
voortgekomen Zyll. De Antheur verleent OllS, 10 de afzonderlyke bcfchouwing deezel' Valkercl1, telkens eene l1cknopte voorPceUillg van het beloop van derzelver gefchiedenisien, zo ver die tot zyn ondcrwerp behooren; en
hcgt
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11egt dun nan deeze gefchiedkundige ontvouwing zyne oplnerkingen, tel' aanduidinge vall de zamenloopende !Jmfian..
digheden, die tot derzclver opkomst en verval medegewerkt IH~bben. AIle de hier opgenoemde Ryken of Staaten geeven -onr:en Schryver daurtoe aanleiding ~ uitgenomen., (het geen merkwaardig is.,) het Chineefche Ryk,
waal van men, gelyk zyn l~d. fchryft., ,., zeggen 'kan.,
" dat 'er by dit volk geen mcrkelyk verfchil vap aanwas
" of verval befpeurd word; en dat die Ryk in beften"digheid van regecringsvorm ,godsdienst en gewoon" tens een voorbeeld buiten weerga oplevert." Een vcr1l:hynzel., 't wene zig., gelyk de Autheur doet zien, Hgt.
iyl} verklaaren laut., als men agt geefi op de gefleldheid
van het Land en deszelfs Rykibeil:uur; beneVfl1S de burg~rlyke inrigtingen, zeuen en gewoone jeevenswyze cler
'Chineezen; vooral, wanneer men nagaat,,, dat hunne
" ilaaffche onderwerping aan de volksgebruiken, en vyand.
" fl,:hap tegen nieuwigheden., hun onbekwaaffi maaken
" voor ontelbaare verbeteringen, en hunne gewoontens
" als in een inilinCt tier n:ltuur doen verllnderen; waar~, door zy in dit opzicht aan de redenlooze dieren gelyk
." worden." Met de overige Volken i~ het geheel
anders gelegen, en de Heer. ZilleJen brengt OTIS met veel
juistheid CInder het oog, waaraan men hun wisfelend lotgeval hebbe toe te fcbryven. Ten voorbc~lde daarvan
fttekke het geen hy ons wegeus de PlJeniciers meldt.
" De Pheniciers., zegt hij, een onvruchtbaare landfil'eek ~
aan den oever van ,de middelandfche zee gelegen t C*) bewooncndc., w:;uen het eerfie volk, dat over de baaren cler
zee 7ich een" weg ha:mde., am het gene de natuur haar
geweifiert had., by afgelegene volken te zoeken., door mid..
det van den konphandel.
" Hun voornaamae Sreden waren Sidon, Tyru s , (t)
Ara~

" (*) Men verfiaa dit bijzop.derlijk veo 't noordtijkll:c gedcelte

Pheni.cie, nat :.l:ln de middcl~ndfche zec !;lg, en waarill de
vervorgens genoemde Stedcn lagell.'·
" (t) D~ar IS een oud, en cen nieuw Tyrus geweest. IJet
oude is door Ne/Jukadnezar, Kvniug van BaQilon, Da een heleg
van 13 jaaren overwonncll en tot {,;en pUinhoop g8maaht; doch.
fimmde de be]egering bergden de ingezetenen hun llOstplykll:e
goedcren in het na~st bij gelegen Eiland> alwaar zij vervolgens
h~t nieuwe T'YTUS bouwden I dat het oude in aanzieu l:D mCl&C
vw

l
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Arades, Tripoli ~ Ryblus en Bergws, - - en haar voor~
naamHc volkplanting Carthago.
" J~en arbeidzaam volk, :.lIs de Pkeniciers, fchriktc nict
gclyk de f;gyptenaaren, voor de grondelooze \lI, 3ttrkolkcll
der zee. Neen! de rijkdom die de zeevaart ~n handel
met lmdere volkcll hun aanbood, deed hun voor gcen gcvaarcn vrezen; eersr ondernamen zij het tangs de kusten
te varen. De bosfchen van het gebergrc Libanon vcrichaften hUll timmerhollt, - - op de EiI:mden Cyprus en Rhodus in Gridenland, gelljk ook in Siticie en Sardinie, zetl'en
zij voIkphmtingen, zjj bevoeren de zuideUjke kust€n van
Spanje, trokken de Str~al' door; Cadix was hUll verz.amelpIaal's.
Zij haalden uit deze landen, Honi'Rg.,.
Wasch, Pik, T/:r:r, rur, Load, Koper, Tin, enz:, het
gene :bun groote rijkdommen opleverde;
vaol' ko~
ning SALOMON hualden zij van Ophir en Tcrfis, Goud') Zil"
'yer en andere kostelijkhedeu.
" De flarren waren hunne lcidsliedell. In dan beginne
bedienden zij zich van den greoten Beer, vervolgens van
den Ideinen Beer, :lIs de fip.r digter bij de Pool gelegen.
" Hun fchepen waren niet diep gaande, maar rond en
'Yijd, am des te gemakkelijker langs de kusten te lmnnen
vaaren. Op verre zeetogtcn bedicllden zij zich van Imtg...
"verpige fchepcn. - - - De zcehavens vall Tyrus- en, Si..
don zijn de beroemdl1e in d~ oudheid.
~, KI,lllftcn en we~rcnfchappen bloeiden onder hun, van baar i:; het were1d vel'maart Purper toevallig ontdekt ')
en de lettcr[chrijfkunst afkomfiig. ~- Zij waaren veel
vindingrijker, ell ge1ukkigcr in dcr wccrcnfchappcl1 te vol...
rnaaken\ dan de l!.gyptenaars; om (ht ze meer omgang
met vreemdelingen hadden,· en zo ver[]aafd aan .hunnc
gewoontens niet waren. - - In de mcet~ werktlJig~ aard...
en hemel100pkunde moesten zij om huune uitgebreide zeevaarl', en 1wophandeI, met vrecmde voIken, groote VOl'deringen maaken , te Il1cer wijl hun andel'S onvl'Uchtbaar land hun wel OOGd7N1akte om door den arbcid yall
vemuft hun beflaan re zoeken.
" Doeh in hun zeden en Godsdienst belJa<dden ze dien
roem niet; juzollderheid toen de rijkdonlmen bij hun vel'...
meenigvuldigden, en de pragt en weelde iterk tot:l1amen.
,V:mt kwa:1de trouw beheerschte hen lllaar at te zeer,
zo dat zeIfs hon Godsdiensl'- met fchandelijke ontugtighe~
den, en lijItpligtige oiferhanden ycrzeld ging.
T
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" Deze Pheniciers 1ceren ons, hoe een naarflig l1rheid~
zaam volk, al fchoon zij een onvruchtbaar land bewoonen ,
nogth1lns door middel van werkzaamheid", en koophandel,
de [chatten en rijkdommen van andere volken tot zich trek.
~n; vooral wanneer andere maim verzuimen claar gebruik
van te maaken: 'Want daardoorloppen dan allein-enuitw.. ndige om£l:andigheden aIs in een middelpullt zaamen t om hun
;groot te maaken.
" De eerlijke overwinninge, die d~
koophandel behaald, met de w:tpcps van cen fchrander ver11uft, kunnen de toets der zedekunde beter uitfiaan, dan
de roemrijkfre krijgstogten der grootfici heIden. -~ Zij
is het, die den overvloed do{,t geboor~n worden, het gebrck vervult, die kunfien en weetcl1[chappen doet bloeien,
~n de vo1kel1 befchaaft. Ja? zij doet het gal1[che menschdom als met vereende kragten wcrken, om den omkring van
ons gelnk te vergrooten.
" .Maar onge1nkkig dat het misbruik der zegeningen 1ut
zaad is van het bederf, waar nit onkruit voorkomt, dar de
gevestigfie rijken, en b1oeielldil:e gemcenebesten bitter ten
val brengt, gclijk itlzonderheid bij de Phen,c:ers met bet
volgende zal blijken.
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" De Pheniciers, rijk en magtig geworden, waren niet
belland tegen het zeden bederf, dat uit de pragt en wcclde
geboorell word,
hun onverzadelijke gelddorst kende
geen paalen, een drom van ondeugden verfHet her r~cht en
goede trouwe; de pragt en weelde deed hl111 nooddruft verme'erdcren ,intus[chell dat hunne wiIJninge vermindcrde ,om
dat bunne volkp~antingen de k,?op'ha!1d~l tot zich trokken.
- - - De oude lever en wcrkzaamhcld verITapte en maakte
ma;lr bij dit inwel1dig
plaats voor ILli- en yauzigheid, bederf panrcle zich de jaloufie van vrcemde varfien t het
goud van T."IfUS blonk hun te zeer in de oogen. NJ£BUKADN}tZAR verwoeste t~rst het (Jude Tyrur, he! nicuwe als uit
de puinhoopen yan h~t oude geboorcn;, vel'lokte vervolgens
ALEXANDER DEN GROOTEN om het te onder te brengen,
Z0 dat van dit berC1emde TYRUS en SIDON naauw1ijks overblijfze1s te vinden ~ijn. Hun land is vervolgens onder de
Romeinen, en "eindelijk onder de Ottom:mnm gcraakt,. dIe
het noch ill bezit hebben.
...
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" De PllCniciers firekkcn tot een voorbc~ld, vooral vaor
handeldrijvcnde gemecl1cbcstcl1, IH)e fchadelijk het is - te
veel uitgebreide volkplamingen aan te, Ieggen, de mage
raakt te veel verdeeld, 't gemeenebest verzwakt, en de
volkplamingen 1c~nddell het Juk iif, en bederven het 111OedaJand. - - Pragt en weelde zjjn voor gemeenebesten
oak 110ch fchadelijker :'tIs voor koningrijken, om dat de
werkzaamheid vermiildert en de nooddruft toeneemt, de
minfie mededingingen, doen dan de winninge l1.fne~'mfn, de
handelaars en kunstwerkers geen befiaan meer kunitctlde
vinden, vtrlaaten dan 'hun land en zoeken elders tot verder
ruwiell van huri'vaderlnnd hun ·beftaall. Ik zal bij de hedcndaagfche gefchielknisre ~wel gelegentheid bebben te toonen,
hoe de koophandel zelfs, door zijn te groote uitgebreitheid, nadeelige gevolgen ],an hebben, tot verval del' Repuhlieken of gfl1leenebesten, hijzonder wanneer het land te
klcin, ongenoegzanm Df te OllVTUchtbaur is om zijn inwoondel'S tc vocden, gelijk bijzonder Phenicie was, dit
is ook de waarfchijnlijke reden, dat dit land geheel is verlaaten."
J?erhlmdcling owr de Bouwkunae, door s. U CLERC. Roomsch
Ridder, 1 eekenaar en Plaatfnydpr 'Van L09EW,U XI V. Uir h~t;
Fransch veftaatd, door P. E. DUYVENE. Te Amfterdam, by
J. Smit en ~oon, en W. Verl1landel, nllf. In groat £1I111tO.
iehelzcnac ongeveer loot blatlzyden. Letterdruk en 182 PJaaten.
Liefbebbers hc1>bcll dit Fr3nfche Stuk, met reBoUWkundige
den, altoos hoog gewaardeerd, en 't kan uit dicn hoofde
denzUlI:en onder ooze Landzaatcn, die der Fraufclle taaI onmagtig
zyn, niel anders dan gellallig weezen, datze het zelve ook in
Ollze Spra"k gemecn /:emu3kc zien, 31s' wanr door ze in 1laae gefield worden) om 'er eeo nuttig gebruik van re kunnen maaken.
Het llebeIst, oa eenige vl,lorafgaanrle beknopte aanmerkingen OI'er
de Bouwkuode en de Ordens def ColoUlncn, eene verklaaring van
cen grooe' aantal van Plaaten, die als zo veele ((hetien zyn vall
bet geeu men omtrent de verfci<lillende Orrlens, en wat verder oaar
toe hetrekking hecf[, behoort gade te llaan, met bygevoegde
waarneemingen, dle ter nadere o,phelderinge ftrckkeo, en rellens
aanwyzen, waarop men in de uitvoerioge agt !1t;hbe te geeven
De mamcr, op welke de Autheur dit onderwerp bebandclt, is
allesziIJ5 kart en tevens van die k.1aHrheid, dat een op1ettelld Leezer hem, onder 'r nag<l,~n der voorgeftelde fchetzen zOllder m()eite
bEgrype; en's Mans Bouwkundige LesCen gereedlyk kunne Oller·
brcDgen, tot die byzondere omftandigh~den I waarin by zi~ voor1
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fie!t te 21)11en werken. ter uitvoeringe van, cen Plan I 11et, we1k in
eene mindere of meerderC:: maate treWen,l:: moet Z),U:. op welke
foore van Bouwiwnde die Gefchrift eigenlyk doeIt. act is
na~'llllyk juist nict gerchikt tot het vOClrdra~ell van algeroe,ene
130uwkundige onderrigtingen; waar omtrent men in verfcheid¢tJ
2Adere Werken ten over"loede te reg! kan geraaken. hier .ule~e
boudt zig de Heer L~ Clerc in deezen niet op. .. Ik verbind my;.
H zegt hy. in dit Werk tot nieli aoders. dan dat geen , dat- op2igt
" heeft tot de fchoonheid, goede fm.lak en fierlykheid der ..,oor
,. naarnfie dcelcll, die in het zaamenlletlen van celt, [choon eo
" treffe1yk Gebouw voorlwmen. Hienoe geef ik Orqens vaQ C(1,·
,; lomnen ~n. Pylasters I op nieuwe maaten en verdeelingeD; ver·
" vol gens voeg ik hier by de deelen. die gezegde Ordens kunuel)
,. vergezellen; benevens de waarncemingen die men doen moet in
" het zliamcnfiellc:u, ell de aanmerkin?:en, die .Ik }Joodig oordeelde
" te moeten doen, om de min geodF~nden voor zekere vry alge" meene gebreken te behocden. Gebreken. -die misfchien door
,. hen niet zouden worden ontdekt. of gekend. om er zig van te
" kunnen wagten; veel min 'er zig in onderwyzen dour andere
" Verhandelingen; dewy! tot heden zy. die over de lloLlwkunst
" gefchreven l1ebhcIl, niets daarvan aanroereo; Cchooll veelen
" deezer zig hebben uitgebreid door ldeilligbeden van wcitJig
" waarde."
Zedel!J~e Ve,'~aalefl,

getrokken ttit de rVerlun 'V1l11 de Heuen F)'JUl.·
en .atlneren der beste hedendlJ!1gJcne Schr'jveretl.
V'Jfde f),el. Tc A71ijlelilaln. IIry A. Mens Jansz. en A. E. MUllnikbuizen 1780. In octavo 376 bladz.
ene welheredcDe~rde kel1ze brcngt in dit Dee! weCler drie
Gerchiedcnisfen by elk:mder) welken van verfchillende zyden
haare leerzaamheid hebben. In ne gefchiedenis van Btlile wordt
on~ de kragrige werking der Ouder- en l\indel'liefde ttc:IFenrle
octvollwd. Die van Lucile maalt 0118 te:; Jee\rendig1l:e den hellzaamen invlqed, wei ken eenc kuifche Malp,d zeIts op het hllrt v;m
een ovel'gegeeven weltustigen k3n hebben. En diet van Al'abetli'&
eindelyk is gefchikt om jonge T.icden Ie waarfchouwen tegen Bnwe:yl~etl van een ganscb ongelyken ran~; rerwy! ze revens Guders
leert opmerken, hoe jammcr!yke onheilen zy kunncn vefoorzaaken.
Vl8nnecr ze hlJnne gevotlighcid, in zulk een geval, tot het uiterfie brel1gen: welk flen en ;mder hier aandocnlyk wnrdt vo,orgeor;:\:Jgen. -~ Mel1 hoore des<.vcgcns de. lesfcn t die eCD ecrwa~rde Geestelyke, Simfoll genaamd I mm .Ar(Jb~ll(l,. dagwr \7~ln
den Lord en Pair Dflrtl1nby, en mID 11l1;tren ~elicfden Syndlwf1!.,
zooo 'I,m C(;'ll gemeen BttI'g~r, geeft. SimJon. die zig te vcrgecfsch
ge\'leid ha,l m~t het denkbecLi vall Lord Darflmb':j te hevJCediger. ,
naiH da:lI"op dit onvoorzigtig pn:ll' onder zync befclJerming; en Ira;.;!tc
vaor deszelfs veiligh~!J Ie lorgen; in h00l'e dat Lord DllfQmby
110g wr ilJI,ecr .lOU 'I'.(llnen. De noodige fchild:ingen 11i,;rtoe ge·
NAUD, MERCIl.!n,
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maakt !fnde , f1:ohdenArabella en Syndham n3Jr de becfoelde fchuil
pl:lats te vertrekk-el1~ en by die gelegenheid {prak hy beiden it
deezer voege ;jan.
I' M'itDe vtienden, myne waarde kinderen, gy zyt beiden fehul
c:1ig. ' Gyo, Arabeltrz, dewyl gy eene neiging hebr il1gevolgd. wie,
eerfl:e" b~gmreen ~ had behooren tegen re g,lan. Daar zyn COlli
mige' vonruol d~elen, die clrlOr de waereld algemeen 3angenorner
worden, en waanoe de Godsdienst zelf ons verpliebt de ouder:
beb~E'n ceo geheiiigd recht op hJnne kinderen, waaraan men zid
!'liet kan onttrekken "l!onder God en de menfchen te beledigen
Doch deeze onpermacht ter zyd.; gel1:eld zynde, verdienen z'J niel
te min onze 3chti' g en ollze erkemellis voar de zmg. die zy v6o:
Ons in onze jeugd gedraagen hebbelJ. Zy zyn berer hewust van al
tes, dat tot 01lS niltftrekt; de ondervinding aileen ZOll genoe!
'zyn, oln hen het rccht re geeven, dat wy naar llunnen raad luis
feren; zy .zyo ODze nauiurlyke opperheeren, en de wetdge Icins
Hed€o, die de hemet gelleld heeft. Oill ons in orne zW;lkheid tc
'o:Jderll:eunen, en .om uns in a!le gevallen by Ie f1:aan en te ver
zellen. En nus bekdigim wy de welten der m(Uur, de rede er
de menscblievendheid, ja wy be1edigen God zelven, zo ras wl
flechts een enkele /lap doen, die door onze ouders nier gocdge
vonden word;' ell inullers iser, onder: aile de daaden van on:
leeven, niet lene van meerder gewigc dan h,er huwely!, ! wal zegik.
ha,ngr ons geheel getuk niet van deeze pl:;~lige verbindtenis af'
:'Ian welke droevige gevolgen f1:e1c oos een htlwdyk beneden Ol1zer
fang niet bluot? En gy. SyndllMrt, hoe. hebt gy uw-c ooger
dllfven, !1":I1l op de dochter van Mylord Daram!I'j? hehoorde 1',\
nier eene neig'ng. tcgengeg:J:m {f: hebben • waaruir UlJiets dan dl"O~
vige gevolgen te waehtell f1:ondcn ~ het is zekerlyk eene' misd'iad
het dS myn plicht u dit tc zeggen'l het is eene misdaad in u. da
gy Milady Arab lla hebt durven heminncn, d,1l gy na:u h'lare we
derLefd:-;; ge/laan hebt. en dat gy baar zo vorre \'crvoerd hebt, d;]
zy eene zwakheid begaan heer!, welke haar noodza\lkte eelJe ver
blndtenis aan te g1l31l , die fi:rydig is met de a3ngenomene gebruiker
e~l wetten; gy h~ht Joaar bier door de haat van h/laren vader op del'
hals gehaald, gy zye bier (icor de oOTzaak geworden vJll alle de
v(;l'wytingeo v:m haare vrie,nden en bekendcn, met een :woord, g\
zyt de ootzaak VdTl ha;I1' onge;uk,... Gy fchreit, myne vrienden
her is '11}'n ooglllerk niet uwe drodbeid te vergrooten. De waar
beid, die volftrekt aan myn beroep verlmocht is. noodzazLkt mY'
u uwen misllag vaor oogen Ie Hellen. Gy h~bt b~rouw over de
zelve; weI nu, dllar hlyft u thllns niets andels over, d'l11 de ge
volgen derzelve eellpaang en kloekmoedig te draagcn. ,De prcdi
a,ant he~ft u uwen IIIlsOag aang~toond ; en u dalrover berispt maa:
de vricnd, ruyne lieve kindclen • .verrnengt zyne traanen met ell
uwen: gy heht, voor zo veTte zulks In uw ve~mogelJ was, UWCI
misOag hedi:eld. Geef de;halven in het toekomende geelJ gchOlJ]
aan de bederf1yk~ redene.el'ingell der waereld, welke zel~erlyk za
1
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I d:it gyJ door hethuwelyk uwe misdaad vergroot h.ot. Hct
tegendeel i~' waar-, rry zyt daardoor op nieuw met den' heMet bevreiHgd geworden.be onfchuldigevrucht -van uwe zwakb!::id Z011
U, ''attoOS 'derielver angcltik verweten' hebben; doch than~ 'is' die
dooruwe vetbil)dtenis gewettigd; brehgt:' die derhlhen.op inozoda.
lJige gl'OndbeginfeletJ. als tot het we-zentlyk geluk itunnen fitekkell.
Door uINe eigene'zwakheid en de'daar uit udortfptuit€lllle::ratbpen
geleerd. zult gy de$ te beter in ftmtt 'jtell.eld zyn, om· d~rllchten
doer opvoeding \naar hehooren waar te neemen.. 'Vom· I!iet o~~rige
kunt gy u venekerd hotillen. dat mYll gevoehg .hart'u nodlt zal
vergeeten. Ik zal D{Jramby op nieuW' gam fpreeken; ik zal aU<:$.
aanwenden am hem te vermlirwen; ik zft:l my zcdfs aanzyne"gramfchap bloot fieHen; hy z:1I' u wcderotn in· zrne gUllsE aanneemen;
ja hy tal u op rfieuw zyne Hefde {cheAken; hy zal uw kind voor
het zyne erkermen; geiooft my. de gramfchap van cen vader kIm
niet lang duuren. Omhelst my voar hed'aatst: walk Int 11 O€lK
moog'te wachu!n fiaan j houd IIltoos ,vaor, oogen, ·dat i~aI)P .. , diade Goclvrucht t~ harte neemt, nimmel" waarlyk qn&~ILlkkig is.
Deeze is de beste ,vriend en de beste ,troo,&ter. Vaarwe\; ik hoop
dat ik u haast we.der mag zien, en herl1eld in de gunst Vim Mylord
Daramb~, en dit durf ik met grond hf>o~,n: God vergeeft het
ons weI. wanneer \!Ty tegen hem .zondigen, en zOllden dau de mt:lIfchell elkanderen hunne misdryvcn niet :vergeeven?"
Het ftreelelJd denkbeeld, dat Sim.fO/li,GiJ~en goed ,bitll&- opgaf.
werd eindelyk oak door de ondervinding geftaafd; dQc~ ,eenigzln$
te laat. Mylorcl Daramby kwam, niet clan na verloop van een merl\elyken tyd, tot inkeer; maar toen was 4rabella, door.een.zamenloop van ongelLlkkige ornl1andigheden, niet te ontdekkeu.· En toe'll
't hem ten laatfte .gelukte, was het dat Arabella, na 't doorfiaaq
veeler we.derw3;Jrdigbeden, ill den armoedigftcn fiaat met dell dood
lag te worftelen;' wanneer het haar egtet nag ten troost.~: llrekte.
dat zy den gee;;t Ulogt geeven in de arm.en Ven haaren'met haat
verzoenden Vader; die fmertlyk getroffen was over het gedrag.
dat hy ten haaren opzigte gebouden h.lu.
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Uitgewfrkt examen, dey Stuurlieden. en veifr;heiden IVY,zen. 11m de
Bre,dte ell Lenf,te op Zee te verbeterm_ Te 1l1iddelburg. by
P. Gillisfen en Zoon 1781. In groot oelavo 106 blildz.
vereenkoml1:ig met den Tytel is dit Stukje tweeledig. Het
behelst in de eerfte pbats het Examen der Stuurlieden, getTokken uit de Grondbeginftlen. deT Stuurmanskunst .. van ~en Heer
Steenflra, in den jaare 1771 te Amfterdam uitgcgeven; waar van
de oplosfingen hier. uitgewerkt medegedeeld wmden. Voorts Ievert otIS de Schryver een kort verOag van 't verbeteren dfir Zeekaarten. zo door het vinden van de waare lengte en breedte dec
plaatzen. als door het bepaalen van de miswyzingen der Cornpas.
fen en derzelvcr veranderi ngen: met cene nevensgagnde vetkla q•
ling van het villden der Lengte door den waaren [yd. Hler nevens
voegt
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BERIcl1'f".

'i;Pegt by, met berrekking tot dit onderwerp I tene verklaaringvan eene ee~voudige ,manler am de Lengte op. Zee to vinden, door
midclel van den .afft:and .der Moan van de Zoo, ohene b.ekende
vaste Sterfe meeten., en ten zelfden ry~e de Maans en Zons of
Srershoo.gte., Mitsgader$ eene opgave der bewerkinge, nn welke
2ich de Beer IsroacS LyrJflf. voornaam Engelscb Sterrekulldige, he~
diend heeft, om dt Lengte 0'1' lee te vindeD. door den gemeeten
affi:antf vall de M~an \tall Jupiter, in de nabyb~td van de Ecliptica~
Bet een ell ~nder. fGhooll Voor geoefenden nieu hyzon.
clers behelzende, kan val1 dienst zyn voor zulken, die zi~ oll'
llet leerell en handteereA der ~tuurmallskunst weleggell.
Bxe1#t;f t.et h~t G¥hut o[J liet Ond,~r- ell B&vm·dek,· air med;
tllet ;het' Randz.eweer. d,ar den Ridder VAN K1N<lSRERGEN. Uit.
J!:eguvendQor den Lieu.tenant c. A. VERHEULL. Te Amjleriiam.
by J.-Allart 17$1. In groot ofhvD. 43 bllldz.
Een Gefchrift vall die naWilr is zekerlyk inzQIlderheid gefcbikt
VOO! hun die v~n 't Metier zyn: maar buiten dezulken kan
't ook van e~!10 'algemeener llutt[gheiJ zyn, om zig eenig denk.
beelcl te vormen van de geregelde mauier ,op welke alles toega:lt,
en de fpreekwyzen, welken zomtyds, met betrekking tot den Zee.
dienSt voorkomen, beter re veraaan. Dat 61eeze Exerciti!
<lp de proef goed zy, ,hebben onze trotfche .Nabunren. de Engelfchen. onlanes ondervonden, In den bloedlgen ZeeOag van den
5. Aug.deezes Jaars.

lJericht. ~l'egms lIet vmmgelukte Oostindisch Sdlip Woenduin, en
lie riddtnge der SchepeUngen, door de GebrrJcriers NAERE!lOlJ'f".
Te lIilMdelburg, by P. Gillbfell en Zoon I78o. In gr. 8'110. 38 bl.
et loflyl<:e gedra/!; der Gebroeders NaereblJut, ill 't redden VJI):
Schipbrcukelingen. te VUsfingen, nict. min merkwa:mJig dan
ttit van WfJlttmade aan de Kaap' de G&ede IIoop, (*) en van Bour~
Jard te- Dieppe in Frallkryk (t), wordt hier, ~ls cen bcdl"yf dar
,;een optooizel noodig heeft,' en door zyn eigen edelaartighdd
fchitt?rt., 01' ecne onopgefmukte wyze \Terhaald; ua eell korc voor·
afgaand vernag vaO 't ollgeval vall 't Schip WtJcstduin, en 't jam'.
mcrlyk gcvolg- hier 'lan \TOOT de Schepelillgen. nit Bericht is gemeen ecmaakt als iets d:Jt gepast voegde, byeene afgifle vlIn vier
koperen Pl.l){ !lallT" de aftekening van Engel Hoogerheide; ill
welken , zo het vcrongelukilel1 van het Schip, als de Ilt~dding det
rnceste Schipbrcukelingen afgebeeld worden. ])e Plaaten draagcn
eene vry algemeel1e goedkenring wcg; en op Gt:n Tyee1 van dit
weI mgerigte verOa:;, vinc1t men de afbeeldingen V;'Ill; beide de Bro~·
(lers NilerebrJut; die, naar men 005 belfgt, uitllcckcnd wei ge·
Ho1fcll zyn.

H

(~) zic
UJod. IV.

wrfc:!ldde!1 fiuk1ren l1C'pens di! !l:c\'~l, gcmeld JI~r!eUl!. Vad. D'!D. bl. 6r5. V. D. hI. 9I.
(1) zie W~i'el'~ decz:n hc! TDc·necJrpel, !!ct),tc'd: nUl/fare', of c!1 tlkns,':JliJ.!v;;,n LUO/S;lUll; ~ ge!ue!d "dIg. / -'-a,:e;·!~ Ldr:; <)::j~ I U.. bl~ 3~(\.
T
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LETTER-OEFENINGEN.
Verhandelingen, raabnde den natuurlyken en geopcnbaarden
Godsdienst, uitgegeeven doar TEYLER'S Godgeleerd Gc~
'Ilootjchap. 1. Deel. Te Haarlem, by J. EnfchedC en
Zooncll, en J. v. Walfl.~ Junior 1781. Behttlven het Voor"
'Wcrk 4tl9 bladz. in gr. quarto.
onderfcheidende benaming van ait Gcnootfchap heeft,
D egelyk
het Berigt, voar de afgifte dezcr Verhan delingcn geplactst, meld; haren grond in deszelfs Stichter,
uitcrfien Wii. - - 't Heeft naemlyk wylen den
Heel' Pic/·cr Teylcr vain der Hulst, een Man vall middelen en tevens van oeCening, in zyn IeVCll te. Hacrlem
woonagtig, behaegd, by uiteri1:en wille, de vereischte
fchikking te maken, tot het oprcchten van een Genootfchap, inzunderheid betreklyk tot de Godgeleef'dheid, of
zodanige onderwerpen oj die tot den llatuurlyken en geopenbaerden Godsdienst behooren. Onder anderen is's Mans
begeerte, dat het Gelloot[chap'8 jaerlyks ene Prysvraeg,
rakende een onderwerp, dat hieromtrent 'overweging vordert, openlykzal voordragen; en verder, 11a een onpartydig onderzoek der ingeleverde Verhandelingen, aen de
hunnes oordeels meest voldocnde Verhandeling den beloof~
den Eerprys tockennep: van wclk een en ander in 't opgenoemde berkhr een breder verOag te vindcn js. Aen
deze en de verder daertoe behoorende fchikki~gen is mea
de uitgave van dit Eerfl:e Deel van VerhandcUugen, ovec
onderwerpen van die uatuur'.l ver[chuldigd.
Het voor1l:cl'.l ter eerfter Prysvrage dienende, en dat in
deze Vcrhandelingen ontvouwd word, luid aldus. " We1k
" is het onderfcheidende kellmerk van de Christelyke Open" baring,. en in hoedanig cen verband ibat dezeIvc, zo
" met de Mozliifche Openbal'ing'e ali5 ,met den Natullrly" ken Godsdienst." Vit de Verhandelingcn,. over dit
onderwerp ingeleverd,. heeft men 'er vyf vel'koozeu, die
men geoordeeld hecft ~ boven de overige, del' drukperfe
wuerdig tc zyn: welker eerile den j:!;Qudeu Ee~prys heefl
ell zyn!=ll
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wcggedragen; terwyI de twee daeraen volgende, :tIs eel!
eerIte en tweede Accesfit, met een zilveren Eerpenning
begiftigd zyn; waerby dan lIOg twee Verhrrndelingen komen, welker Opftellers als geagte Mededingers aengelllCrkt
mogen worden. Ieder dezer Verhandelingcn £lelt ons de
zaek. enigermate in een verfchil1end gezichtpul1t; doch altOOS op zodanig ene wyze , oat het firekke, om ons de
uitmulltcndheid del' Chrisrelyke Openbaringe, 't zy van
de cne of andere zyde, ten hoogfte te doen waerdeercn.
In de eerfte Verhandeling brengt men ons de trapswyze
opklimming del' drie verfchillende hoofdbedoelingen onder
het oog, en lOont dat de Natuurlyke Godsdienst"l deMoziifche en de ChristeIyke Openbaring tot elkander in een
onderling verband tben"l al:; een fteeds toenemend onderwys, dat aUel1gskens uitgebreid en tot meerder volkomen.
heid gebragt word; wacr door d:m de Christelyke Opep.baring (Ht onderfchcidende kenrnerk bezitte; dat men haer
hebbc te houden yoor de rechtflreekfche en da~dlyke Voot..
bereidlng tot den Hemel~ - - Vraegt men, op hoedanig
cne wyze is zy zt11ks? Zie Ilier des Schtyvers nadere vcrklaring"l in cue drieledige ontvouwing. Zy is het ')
." [1.] Door het volkomenlyk gernstftellen van het Ge...
,., wcten., omtrent de fchuld der zonde., welke ons., ons
" van God verwyderencie,' tdfcus' onbckwaern maekte~
" Qm gelukzalig te zyn in zyne Tegellwoordigheit; [2.]
" door., uit kracht van den' dood van Chrlstus, als het
" middel tot die genlstheit, ten fierkfrw aen te dringen
" op die heiligheit en deugd., welke onaffcheidbaere eigen" [chappen zyn van een ,hemelsch Leven, en welke') in
." aIle heur byzondere deelen., rand nit en ais op i1en man

" aen"l in het Eual1gclie worden aenbevolen; en [3.J ein" delyk, door de allcrheuchelyktre ontdekking van aUe de
;, omfiandigheeten des toekomenden Levens, en eene zo
' 'I volkomen verzekering hier Vall., als de natuur der zaken
" vaar ons., nog eindige, nag aerdfche wezens, toelaet:)
De- twecde Verhandcling ontvouwt 'ons., hoe de Christelyke Openbaring met den Natuurlykell Godsdienst en de
Mozalfche Openbaring inU:emt; hoe dezelve dezen., daer
ze te kart fchieten., ~]s te gemoete komt , en hetgebrekJyke
vemJIt; warr op dan aengetoond word, hoe de Christe·
lyke Godsdienst zich alleszins, door hare voortreflykheid ~
op ene uitftekende wyze onderfcbeid.

Naer luid der derde VrrlnndeHnge is het onderfchei...
dende kellmerk del' Christelyke Openbarillg bepaeldlyk ge..

Jeo

VAN TEYLEi.'S CODm:r.:U:RD CaNOOTSCHAY.

39t

J~zus de. Christus de MesGas is
pn God beloofd en gczol1den, de Zaligmaker der Wael'dJ~
En de Opl1:eller dt:zer Verhandelinge doet voorcs duidelyk
:tien, hoe, zo weI de Natllurlyke Godsdienst, als de fl,rloz3"ifche Opellbaring, in de naeuwfte betrekking tot de Chrisre1yke Opeuba;-ing fiaet; w~er 'uit dan ten befluite afgeleid
word, dat zy, die zich op een recht ver(hmd der Christelyke Opcnbaringe tocleggen, ook hun werk maeten maken
van ene oplertende heoefening del' Moza"ifche Openbaringe
en van den Natuurlyken Godsdienst.
In de bier aen vnlgende Verhandeling word ons de uitmuntendheid de)." Chrbtclyke Opcnbaring hoven den Natuuilyken Godsdienst, en de "Mozai'fche Openbaring, van aIle
zydCll op het luisrerrykfle' ten taon gefleld; en de YOOfrlragt }lier van doet de Aucheur het ondelfcheidende kenmerk der e'hristelyke Opellbarin~ hoofdzaeklyk bepalen,.
tor " de volkomenheid en tnjumdhouding 4es Goddely·
~? ken ondl!r-wys, daariD vervat, aangaande de regte kundig~
:" heden, (le wczenlyke beginzels, of gronden , plif!,ten en
" beweeJ!Jeden"en van waretl Godsdienst, die, aoor d~ Rede ,.
" niet dan z<:cr gebrekk£g ell :fuister, gede'eltelyk en onze
" ,ker, konden gekend, worden; dog, door de Kristelykr:
. " Openbaring, regtilreeks van Cp.a, of door zync;: inge:ving,
" gelecrd en aangtwezen zyn. - - En weI op cne veel
" eenvoudiger en dUidely,kq, kra{{tdadi!!,er en genadir,er
" wyze, en in ene vee! 1Jerdere uitgebrcidheid en volmaakt" heid, zo weI als ten meer atgelltenen mitre, dan ooit
-it voorheen, door enige voornjg{jl!nde Openbaring, 't zy
" wor of in de wet van Mozes ze1ve, gefchil:d was: ---" en tevens tot het mcrkwaardi{!; Byvoef!:zel dt;:r Kristelyl(e
!l, Lcrc, betreffende de 'Waarriigheid en het gezalt ,'an, it{s
!I' mede de vetpli!!;tinf{ aan het doorlngtige werktwg, of
~, den verhcvell Periooll van (i'!lzen Here en Z:tligmaker
" Jezus Kristus zelven, waar door deze Openbaring aller..
" eerst den rnenfchcn gegeven werd ~ en cindelyk tot
,~de byzondere vooffchriften deszelven, zo zede1yke alii
.1, plegtige, welke meer bepaaldelyk aan de uitwtndige he-" lydenis van zynen Godsdienst gehegr zyn~ te weteu", het
,~ gebod tqt Broederlyke Liefde, en de infielling van DeW
" en Awmdmaal." U~t hoofde hier van heeft men, gelyk
de OpfJ:ellel' dezer VCl'handeling verder roont, den Natuur·
lyken Gorlsdierist nen te merkcn, als den grondna~, waerop
ilct gehee1 gebomv van den Geopenpacrden Godsdienst
fU5t, en de Moza'iCchc Openharing als ene voorbereiding
Ee ~
tot

legen. in het Geloof, clat
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tot de Christelyke; die frrekt am de Leer van d'en God's..
dienst te volmaken; waerdoor deze drie een onaffcheidelyk
verband met elkander hebben; des derzelver beoeffenin!t
gepaerd behoore te gaen., gemerkt de Ene de andere licht
byzet.
Laetstlyk worden we door de~ Schryver der vyfde Verhandelinge opgeleid tot het denkbeeld, dat het onderfcheidende kenmerk der C)uistelyke Openbaring bepaeldlylt te
freUen is, " in de volbragte verzoening door Jezus Chris" tus; en de daaraall verlmogte bekentmaking, dat beide
" Jooden en Grieken, door het Geloof, aan dezelve het
" deelgen~tfchap verkrygen." I Gelyk hy dat.denRbeeld
~eid uit iyne onderfcheidenlyke befchOuwing van den Natuurlyken Godsdienst, de Mozaifche en de Christelyke
Openbaring" zo geeft, hem die befchouwing ook aenleiding
om te toonen, hoe me,n met oplettendheid hebbe gade te
te flaen, het nauwe verband dat hier onderling plaets heeft.
Naer de verfchillende denkwyze der Lezers zal hun ongetwyfeld het ene gevoelen meer dan het andere behagen ;
dan met dit aUes zullen onpartydrgen, vertrouwen we, van
ieder Verhandeling gereedlyk erkennen, dat deze1ve in hare
foort met een oordeelkundig redenbeleid, uitgevoerd zy; en
dat de verfcheidenheid ook hier hare gevalligheid, hebhe.

Eerfle Prywraag van het Goaf:eleerd GenootjcTzap te Haar·
lern, beant'Woord door *
R. Pro Te Ant'Werpen, by
H. Eincken 1780. B,halren de Voorreden 88 blad-z. in

*.

gr. oftavo.

Ene Verhandeling, aen Teyler's Godgeleerd Ge'1JlJotjchal'
toegezonden, die het Genootfchap nier goedgevonden
beeft ter drukperfe te fchikken, en die de Opftelfer echter
()ordeelde met nuttigheid in 't licht gegeven te kunnen worden. ,Zulks Ilond hem zekerlyk vry, en 'tgeen hy desaengaende in zyne Voorreden zegt, is allefins befcheiden, en
kan het Genootfchap in genen deele kwetzen. Nu de door
het Genootlchap ter Hruk gefchikte Verhandelingen afgegeven zyn,' kunnen de Lezers oordcelen, of het Genoot·
fchap, (dat tog alle ingeleverde, en zelfs min of meer in
hare foon vrywe] uitgevoerde, Verhandelipgen niet algen1een kOD maken ,) al of niet regtmatig de voorkeuze aen
andere Verh:mdelingen gegeven hebbe. 't Is zekerlyk ooze
zaek niet zulks te befiisfen, ell hier over breeder wit ~tt
wet-
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weiden; a11eenlyk zullen wy, geIyk we van de v.oorgemelde
Verhandelingen gedaen hebbell, het hoofdzaeklyke van
'='s Mans beantwool'ding del' Vrage melden. Dan zulks kan
zo beknoptIyk niet gefchieden, ais van dezen gedaen is,
om dat de Opfieller de Vrage vall verfchillende zyden
beaotwoord.. Het Voorllel komt hem duister voor, en dit
doet 'e1' hern verfcheiden betekenisfen aen hechten; waer
over men ind,erdaed reden heeft om zich te verwonderen,
daer hy 'er betekenisfeu aen .hecht, die handtastelyk vreemd
zyu van ~t VQorfiel", dat inzondt;rheid uit de nadel'e verklaring blykt, daei' uitdruklyk ge4egd word, dat men door
het geiHscnte ,onderjcheydende kenmerk bepaeldlyk ver{laet,
dJlt geene, het welke der ChrisUlyke Openbaarmge byzonder
eyg£n is" en haar, by .uyfti!k, o.nderfcheydt van de Mowi'·

Jche Openbaari11ge en van den Natuurlyken Godsdienst..

()f

de Autheur dit over 't howd p:ezien, dan of iets .anders
hem hewoogen hebbe, om op een Voorfiel van ene geheel
andere uatuur te denken, is niet weI tc ramen '; wat hier
v,an zY" hGt antwoor~ fiaet althans niet op die bepaling,
maer op Voorllellen, die 'cr gansch geen gemeenfchap mede
bebben.
Zyn eerlle VoorfiGl is., te zoekell., nter het onderfcheidende kenmerk, " waul' uit de zulken., die vool'wenden
" byzondere Openbaaringen te hebben, zekerlijk kunnen
" weetcn, of die openbaaringen Godd.elijk zijn of niet 1"
En hy toont zcel' weI aen, dat dit kenmerk van Godlykhcid
niet te bepalen zy, maer dat 'er yuste kenmerkel) zyn,
wael' uit men bepalen kan, dat de ge.waenqe opcnbaringen
geen Godlyken, ool'fprong hch~cn. Dlt gedeelte is zeer wel
ingericht, tegen Dwepel's, dle wanen, dat -ze door Godlyke openbaringen geleid worden.
Zyn tweede Vool'Hel is, tc zoekcn, nacr het onderfchei~
dende kenmerk, " waal' uit men duidelijk en ontwijffelba:tr
" kan weeten, dat de Leering des Christendoms Goddc" lijk, dat is, van God den Heel' veropenbaarr zij ?" Dan
dit Voorf1:el vat hy wedel' twezins op. I. Men kan het
onderfcheidendc kenmcrk zoeken, " waa1' uit die gcenell.
" die in 't begin des Christendoms leefllcn, olltwijffelbaar
" konden weeten, dat de Leering, die hun vel'koncligd
" wierd, Goddelijk was ~" 2. En men kan' oak het on.derfcheidendc kenmerk zoeken, " waar uit jllen in de vol~, gende tijdelt otltwijIfelbaar heeft kunnen weeten, en tQt
'" heden toc kan wceten, welke onder aIle die Leeringen,
." die onder de verfchillende ge:dnthedell des ChristendoIU.&
Ee 3
" zeer
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" zeer vcrfchiIlcnd gedcbiteerd worden, de echte zijn;
" die vall Uod den Heere zijn veropenbaart, \en in den
" beginllc des Christendoms verkundigd geweest?"
In 't cerile dier g~noemde opzichten is zyn antwoordM
" Het zekere onderfcheidend kenmerk van de Goddelijke
" openbaaring der Leere des Christendorns, wanneer de" zelve eerst in de wcreld verkundigd wierd, ,waren de
" bovennatuurlijke wondertekenen; die deze verkundiging
" vergezelden en bevestigden, waat door God de Heer
" klaarblijkelijkc bewijzen gaf, dat ,Iiij het zelf was, die
" deze Lering, door den mond dier 'ecl'f1:e vcrknndigers,
" aun de wereld kenbaar maakte." - '5 Mans uitbreiding
van dit woord behelst ene vl'y gefchikte verdcediging van
de Godlykheid der Euangelic1ecre; als gellacfd door wondcl'wel'ken, van welker echtheid wy gCl10cgzame gronden
van verzekering hebben; en waer in de oorzaek gevol1den
word van de fpoedige v~rfpreidiD~ del' Euangelieleere in
die dagen; als welke, buiten deze wondetdaden, onver'"
kl:'terbaer, of, op zich zelve genomen, het allel'grOl!lttl:e
wonder is.
la 't, laetfre gcval eil1delyk is zyn antwoord. "Dit is!
" 't waaragtige en ondcl'fcheidelldc kcnmerk del' Chl'istc~
,., liike openbaarillj!: al dat gene, dat in 't, vcrcenigde.
" Christendum q,[tijd en overal is gepredikt en geloofd
" gewcest, dat IS van Christus en van de Apostelcn ver" kundigd, ell gevolglijk van God geopenbaard." Tel"
nadere ophelderinge en bevestiginge van ciit antwoord,
bcdient de Authel1r zich van de gewoone redcncerwyze
der Roomfche Kerke., ter f1:avinge van de ongefchonden
opvolging der Leere; 't w'elk hy, [choon voor een Protestant niet voldocnde, naer die denkwyze, regclmatig
vool'draegt.
Wat tcn beGuite nag aengaet het verballd der Christe~
lyke Openbaringe, zo met de MozaiJche Openbaring als
met den Natllul'lyken Godsdienst; de OpfieUer dezcr Verllandeling roont duidelyk' dar ze de allernauwfie bctrek'king
tot elkander hebbcn; neemt daemit acnlcidin2; om den
Lezeren de voortreIfe1ykheid del' Euangelitche Openhal'ing-a
onder 'r oog te brengen, en hen ernltig te vennal1en, om
'er zo ter kennisfe als rer bctmchtinge cen naerilig gebl'uik
van teO maken. - - Men kan uit dit aUes genocgzaem :tf..
nemen ~ dat de VerhandeIing op zich ze1ve geen wrack.
bacr fink zy; maer 't is geheel iets anders., haer op die
wyze, nuer de manier van uitvoering, -tc bcoordeelen, en

ge-
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geheel iets anders haet te beoordcclen, als mcde dingende
naer een Ecrprys, op de beantwoording van een gegevcn
Voorfrel toegezegd. - Her Godgeleerde Genootjcltap had
in dit Huk ene andere bepaling in 't oog te houden, c1 an
het doe1wit van de Schryveren der LetteroeJeningen vor~
dert.

Leerreden oyer den CXXIVften PJalm, te Vlaardingen. den
4dell 'j,'s.n GraS11zaand 1781, in eene D(r.nk~ en Bedeflonde
tlitgefproken, by gelegenheid· van de behoudene aankomst
~an de Vlaardinglche J/ischvloot na de Vredebreuk meC'
Engeland, door H. H. VIERVANT, Predikant aldaar. Te
Utrecht, by A. v. Paddenburg. Gedrukt ten '!HJordule
'Van de Visfchery-Armen. Behalvtn liet Voorwerk 60 bladz.
in gr. oCtavo.
bcknopte ontvouwillg van den inhoud van dit lofN aencnedanklied,
leid de Eerwnerde Viervant uit het voor-

gefielde af; " (I.) Dat het God is, die verlosfing gebiedt,
~6 wanneer het radeloos (hat by menfchen; dat het de
~, Heerc is, die 't volk bevrydt uit de hand del' wederpar~, tyderen, die magtiger zyn, ·dan zy. (2.) Dat de ver~, losfing; waarin God zich wonderdadig heeft groat gc~
" rnaakt in blyde gedachtenis moet bewaal'd, en God des." \vcgens in de heerlykbeid van zynen naam geloofd ell
." verheerJykt worden. En (3.) Dar het vertrouwen des
." harten daar door moet worden opgewekt, om ten allen
." tyde gelovig de Godlyke hulpe te begeereu, en zich in
." de benaauwdheid op 's Heeren alvermogen en trouwe vei~,lig tc verlaa~cl1."
Ovel'ecnkomfiig met dit drieledig
voarliel fchikt zyn Eerwaerde ~yne verdere a~i1fpraek tot de
Vlacrdillger Gemeente, am haer des Heren hand in de beilOl.JdcJlis harer Vischvloot te doen opmerken, .en verdeI' te
floopen tot het vcrhcerlyken van God met woorrlen en dadell, l1.litsgaders, am, met cen DTIwankelbaer vertrouwen
0]1 hem, haere toevlugt tot hcr,n te ncmcn in den gcbede
in aHe nooden, die haer 1110gten treffen. - ZynEerwaerd~
voert dit alles op ene zeer gepaste wyzc nit. Het taferecl
vap 't onhcil, dat Vlaerrlingen over 't hoofd hing,- dcr aeudoeningen van hoop, en vrccze, naer den aert der verrchil~
lende bel'ichten, die tusfcheu heiden inkwarnen, en eindelyk del'. gclukkige ontk.ominge van het dreigende gcvaer,
word luCl.' treffende gefchetst; en de opwckkingen tot l1et
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verheerlybn v:m den Allerhoogften en het vertrouwen op
l1em, draegt zyn Ecrwaerde manlyk en overtuigend voor..
- De byzonderheid van 't geval, dat hier in verfcheidell
Za'l.l1enloopende omfiandigheden ontvouwd word, en de nitvaering del' Leerl'eden zelve, pryzen dit Gefchrift den Lezer aen, die dus, terwyl hy zich zelven genoegen baert ,.
te gelyk de Visfchery.Armcn van Vlaerdiugell, ten welker
bchoeve deze Leerredcn gedrukt is, in hunnel1 thans neringloozen fiaet helpt ondcrHeunerr.

Overdenkingen In'j het Graf van mijne jonge Vriendin. T~
Deventer, by L. Lecmhorst 17S1. Behal1!en de Voorreden
52 bladt:.. in gr. oftavo.

Sehoon
dit gefehrift des Autheurs llaam niet op den tytel
drage, 't blylu nogtans aen 't einde, wie de Schryver
zy, daer hy zig uitdruklyk noemt, JACOB VAN LOO, Predikant tr: OotmarJum• .'En zo nit de Voorreden als uit den
inhoud zelv~n is te zien, dat zyne Vriendin ene jonge Dame
van aenzien ware, met welke hy door de tederfie Vriend[chap verbonden was, en die vroegtydig ten grave daelde.
Dit vaar zyn Eerwilerden gevoclig ficrfgeval hccft
hem deze overdenkingen op het papier do~n brengen; en
voorts bcwoogen, om dczelven teI uitgebreidel' nuttigheid
algemeen te maken. Ze behelzen ene ongedwongcn aeneenfchakeling van gedagten en redeneeringen, die zulk een
Herfgeval ei.gen41ertig 41cn de h-.md geeft; natllur en plicht
zyn hier .als beurtlings werkzaem. De droefheid Oaet de
ziel bykans neder, macr troostredenen beurcn haer weder
op. Zy kan niet nalaten bittel'e klagtell uil: te boezcmen ,.
dan 't overtuigd bezef van Gods alwys Befhmr fruit derzelvcr onregtmatigen voortgang. Trapswyze houden bedaerdf'r overdcnkingen frand. De Vriendfchap ocfent h,are kragt
ook na den' dood, even uls tusfchen vcr vall cen gcfcheidcn
Vriendcn op de Waereld. En de welgegronde hoop vau
zyne Vriendin, in den fiaet van cen onfioorbael' en eiude100s volmaekt geluk, 11a verloop van enigen tyd, te ontmacten, en lIfet hacr zyn gelnk tc volmaken, doet zyn
Eerwael'den, met de flerkfie vervocring, de verfchyning
van dien dag te gemoete ziell; ia brcngt hem dien da?: zo
levendig voor den geest ~ dar hy ,. door het voorgevoel over·
fielpt worde, alsO re fierk voar een frcrveling, die, om
zulk8 door te fiaell, eerst de onfiervdykheiJ aengedaen
moet
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moet hebben.
In de voordra~t van dit alles beeft de
Eerwacrde van Loo de tael van 't hart by uitftekcndhdd
weI in agt genomen; en tevens met oornecl toegezien ~ dat
het verfiand, zonder bet natuurlyke te kwctzen, het bui.
tenfpoorige verhoede of afwende. ~- De uitvocring doet
hem zekerlyk van die zyde eel' aen; terwyl ze tevens, ten
-aCllzien der zyde van nuttigheid, hem tot lof /lrckt; daer
het gehecle gefchrift, voor allen, zo jongen als oud('u.,
cne doorloopende reeks van aenmoedigende lesfen ter geloovigc ge1lOorzaemheid; en weI byzonder voor hun, die
over fmertlyke f1:erfgevallen treuren, een aental van opwekkencte troostrcdcnen bche1st. - - - Vraegt icmand, by
deze gtlegenhcid, is het in zulke gevallen weI geoorlofd te
trcur-en? Men hoore den Eerwaerden van Leo over nat
onderwerp, en neeme nag dit byzonder voorfiel ter proeve
zyner fchryfwyze.
" Mag ik," is zyne vraeg..,
" mag ik het afzijn van mijne Vriendin bctreuren?" En
hy beantwootd die vraeg aId liS.
"Indien het tegendeel mijn pligt is, ben ik ongelukkig:
maar dit kan ik mij niet opdring~l1. Mijn hart is aandoelllijk, foel geraakt door vrellgd en [mart. God gaf mij dit
hart, en zoude hij dit gefchenk aall mij gedaan hebben, om
mij te pijnigcn'? Dit Hrookt niet met zijne Wijsheid, en
het beledigt zijne Liefde. Alle mijnc aandoeningen, Dei.
gingen, drifteD en hartstogten, vool' zo verre zij niet zedehjk bedorven zijn, behoorcn tot die natum, die mij tot
eeu mensch maakt. Belchouw ik ze als ollkruid, dat met
worrel en tak verdicnt uitgeroeid te worden, dan denk iii:
~.ls een mensch, die ~iet meer mensch wil zijn. En van
hDe veele, met geen goud koopbaarc aangenaamlJeden berove ik dan mijn levcn"/ De fmanende droefheid heeft zeIt:.,
llaare aantre!tkdijkheden ill fommige gevallen; en het gezigt
Vim dit Graf, dat zoo dool'priemend voor mijn hart is,
beeft cene vertederendc wdlust, onbekend aaIr den gevoclloozen. - - StoYcijn! Uw leerhcgrip is cen lastering van
oen mensch. Hoogmoed is 'er de brOil Van. Ik haat lJ\ve
ftre11ge zedekunde: zij kan .niet vool' den mensch gefchikt
zijn, want zij ondcrdrukt zijne natuur, zij verfl:ikt zijne
menfchclijl.heid. En mijn Godsdicnst? hij verpligt mij tel'
ztlivcring, en nic;t tel' uitrukking mijner 'hartstogten, en
llOC konde hij andel'S van God, mijn Scbepper, zijn af!/:edaald? A:mdoeningen af te legged, die Hij zelfs aan mij
gaL, die in mijne natllUf zi.in ingeweven, die onaffchcid·
b.-ar 'lan· mij 11 wezen zijn verhonden, die werken, eel' de
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reelen 2ig kan vertonen, ~ zulke aandocningen af te
leggcl1, kan nimmer zijn gebod zijn. Dit te denken, is
GUllS Rechtvanrdigheid en Wijsheid, zoo weI als zijne
Goedheill, te hont:fl. Ik fchrik van dit denkbeeld. Lant
de hard:: zieI, die van een fieen in niets verfchilt, dan in
de menschlljke gedaal1tc, raaskaIlen, en met de hoogklinkcnJftc woordel1praal de koude ongevoeligheid prediken;
ik zie hem ann met mcdelijdell of verachting, cn houde
mijn ge\'oelcn vast. Ongevoeligheid is nimmer een deugd,
l1immer het afdrukzel van het beeld van Hem, die het
Graf van LAZARUS bevogtigde met zijne traanen.
Heilige JESUS! neen - met u te weenen bij bet Graf on·
zer hartsvrienden kan niet zondig zijn. Een aandoenlijke
ziel, die, gelijk Gij, tra~tnen van geroerde menfcbehjk..
heid en wijze dengd bij het altaar des Grafs 11ort, drallgt
Uw beeld. Troostrijke voorfielling! Ik zit bi} dit dierbaar Graf, waarill her zielloos lijk van mijne Boezem...
vriendin is weggebor,gen helaas! voor altoos wegge·
borgcl1 - ik bc1proel het mct zilte tmanen, en Uwe traa~
nen heiligen mijne.-" lk vraag mij, of iIe zo onfchuldig wcenen kan a15 de
Verlosfer? Jl!.SUS, weenende bij het Grnf, was even 1;0
onichuldig, zo heilig, zo groot, als aan het moordhollt,
biddende voor zijne peulen. Hij liet zig door de bcroerl0gen zijner hartstogten niet vervoel'en tot eene redelooze
droefheict; zijnc trannen waren de menfchelijklte , de dengd~
zaamHe, de oniclmldigfte tmanen. Als iIe dceze vraagen
nan mijn hart voorlegge, dan antvang ik, hela-as! een zeer
bcfchamend antwoord. lIe was te veel mensch, en te
weinig een Christen, toell de Ianggcvl'eesdc tijding van
haar doad mij als een donderflag op het harte vie I. De
gewe1digllc orcaan flingert zo de' mast en roerloozc kiet
nid, langs de bnfl1 ingen der @:olvcn, ttls de Harm del'
prangende droefheid mijll ziel gefclmd heeft. De wecnen~
de Oudcrs zogten bij mij troost in hnone bcn:J.uwende
treurigheid ik had zclfs troost nodig - ik wilrle ze
gcven,
maar ik konde niet ile deed mij geweld
~an, verkroppende (111ijn gevoel - ik zwccg tot ftikkens
toe - maar in de eenzaamheid mij nan' den loop cler
dcnkbeelden., die door mijn -ziel vlogen, overlatende, bar.
fie ik wel ras in cen vloed van traanen llit. die over allc~
heen liep; die de Reden en den Godsdiensi ov-erfiroomde ,
<.lien ik niet m~gtig was te fl:uiten.-

" Maar laat ik dit nict hei'denken, of ik lope gcvanf om
do til'
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door dcnzelfden pas ccnigerm:ltc bedwongen :(l:room te
worden vervuerd. Ach! ik gevoel reeds de a.anbruifchingen mijner beroel'de lmrtstogten. 6 Reden 1 (\ Godt'dienst!
llelpr mij ze bedwingen. Weenende JESUS! laat ik weenen als Gij: of, als dir voor mij te hoag is, bat ik l~ct
pogen: en, zoo hier ook veel gebrek in is, laaten dan
uwe onzondige traanen de onreinhedel1 van mijne traanel1
verzoenen."

Algemeene BeginJelen van Waarheid ,en 'Pligt, ontworpe'll
door c. RIS; Bedienaar des H. Euani!eliums, en Mede ..
DireCleuT deT Vaderlandfche llJaafchappy te Hoom. Te
Hoorn, by T. 'lJallingitls 1781. Behalven /Jet Voorbtn'gC
62 btadz. in oCtavo.
en Catechizatieboekje, 't welk de Eerwael'de Ris opR
, gefield heeft., ten dienfle van de o{>lciding en het on·

derwys van kinderen en meerbejaerden van onderfcheidel1
Gezim,lheden, op de Educatiezael der Vaderlandfche Maetfchappy te Haorn. Het behelst LXI Hoofdvragen over
de Kennis van God uit de N atuur, over de Heilige Schrifr.,
de tien Geboden, bet Gebed des Beren en de t\lI.'aelf 1\r~
tikeJen des algemenen Chrisrelijkel1 Gcloofs. De Amwoorden by deze Vragen gevoegd moeten geleerd, en ).lit het
geheugen bpgezegd ,vorden. Maer dan komen 'er voorts
'by, etlyke Ondcrvragen zemder Antwoordeu; die, by m,lnier van catechizceren, met de OnderwyzeJingen, naer
mate van hunnc meerdere of mindere vatbaerheid, door
den Lecrmeester behandcld worden. De fchikking en inrigting is van die l1RtUur, dat zy niet alleen tot dit byzander oogmcrk hare J1llttigheid kan hehhen; maet dat dit
Gefchrift ook in andere omltandi~hedcn ter onderrigtinge
van de Jeugd gebruikt kan worden; te meer daer men zich
van 't zelve aIs ene handleiding kan bedienen, met zodallige veranderingen, 't zy uitlatingen of byvocgingcn van
olldervragen, als men, naer vereisch van zaken, best
oordcelt.

«OQ D. A. SCHAAllK:IUdIDT
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ONTLEEI>XtlNDIGE TAmLEft'.

Omleedkundige, Spitrkund'ge, Ingewandkundige, Vaatkundige, Klierkundige, Zenuwkundige Tafelen, onzworpen
door D. AUGUST SCHaARSCH1\UDT. Te Amfterdam, by
J. Morterre 1780. in groot oCtaa'o.

Tafelell v!n den Heer
Deeze Ontleedkundige
verdientn, onzes bedllnkens, zo weI,
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wegens deszelfs beknoptheid, als duidelykhcid, boven zeer
veele :mdere, zelfs nieuwere Onrleedkundige Handboeken, den voorkeur. Alles, wat op de beoefening der
Genees- en Heelkunde eenigen invloed kan hebben, is
hier, op eerre zeer kOl.'te en gemakkelyke wyze, voorgefteld, .ell kan dus voor hen, die zig, ni~ met opzet op
Ontleedkundige nafpeuringen Ioeleggen van zeer veei nut
zyn. Maar vooral zyn deeze Tafelen zeer gefcbikt, om
den Leerling der Ontleed- en Heellnmde.; bet galntfche Veld
der Ontleedkunde, met een opOag van het oog, voor den
Geest te_ brengeB., Wy twyfelcll dierhalven niet, of de
Vertaaling, vaH dit zo algemeen lluttig W ~rk, zal den
Nederduitfi:hen Leezer zeer aaugenaam zyn.
Het Eerfie Gedeelte bevat, behalven een - en - twintig
Spierkundige Tafelen, nog vier-en-twinti~ Ingewalldkundige
Tafelen; handelende over de organifati~ en t'zamenfiellende
deelen der byzondere Ingewanden. In het Tweede Gedeelte
handelt de Schryver, in de eerfie plaats, over de Vaatkunde, welke hy in dertien byzondere Tafelen afhandelt : vervolgens gaar hy over, tot de Klierkunde, die wederom in
Negen byzond.ere Tafqen verdeeld zyn; en eindelyk vol·
~en de Zenuwkundige Tafelen,' welke Agttien in getal zyn.
Het getal der Imekenaaren op dit Werk is vry aanmerke..
lyk. De Plaaten van Euftachiur, ,'\raarvan de Beenkundige
reeds zyn uitgegeeven, zullen vervolgens, by zes of a.gt
{tuks ge1yk, aan de Intekenaaren afgeleverd worden.

D. 'V. O!:SSCKER., ftEDENn. OEPFENEN.DE REELKUKDE. 41ft

Hedendaagfche OeJf,nende Heelkunde ,door DAVID VAN G~S·
SCHER, Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amflerdam, Lid van de HollandJehe Maaifchappye der WeetenJchappen te Haarlem 'Va~ 'het Zeeuwsch GertootJchap der
Weeten!c{,appen te Vtisjingen, en van IJet Provinciaal
UtrechtJche Genootfchap van KQnften en WeetenJchappen.
Met Plaaten. Eerfle Deeh, Derde Stuk. Te Amflerdarli,
by J. D611, 17th., i1l gr. 4to.
I

reerl~

y hebben
in cen voorgaand Smkje" (*) van de twee
eerfie fiukken deczer Hedcndaagfche Oeffenende HeelW
kunde, met
verfchuldigden Lof, melding gemaakt. Dit
d~n

Derde Stuk, het welk,met de twee voorgaande t'zamen het
Ecrfi:e Deel uitmaaken, bevat Agtticn Plaaten, welke op de
ZE:S verh:mdc1de Leeritukkcn bctrekking hebben.
Vooraf geeft de Schryver eene korte, teifens zeer duidelyke, befchryvi11g der aangepreezen Werktuigen....... De Plaatcn zelve zyn met de groodle naauwkeurigheid uitgewerkt OJ
en fieHen den Leerling genoegzaam in fiaat om zig cen dill..
delyk dcnkbeeld daarvan te vormen.

C*) lie Al:. Pad. Letttr-oif· IIJe D. bZ.
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en 1IIde D. bl. 142,
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Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch GenootJchap
der WetenJchapp~n te Vlisjingen. Zewnde Ded. Tt!
Middelburg, by P. Gillisfen 1780. Renalven het VQor..
'Werk. 672 bladz. in gr. oCtavo.
de gewoone fchikldng komen hier eerst eenige PrysN aarverhandelingen.
Het voorll:el van 't Genootfchap, be..

treffende der Armen hulp ,luidt aldus: " Hoedanig is de
" wyze, om de Armen, zoo hinnen de Stedeu, als op het
" .platte Land van het vcrecnigd Nederland, en in het by, zander van Zeeland., te onderfleunen en beftendig ;tan
:, den kost te helpen; welke VO(1r de Diakonycn en Armen" middelen min hezwaarende, vaor de Armen zelven 12utti~
" get-, en voor de Burgerlyke Maatfdmppye, waarvan zy
" leden zyn, voordeelif!.er is, dan die ,wyze van bedeeHnge,
" welke, nu, byna alom, plaats heeft." Twee Verhan~
delil1gen over dit onderwerp, waarvan de eerae met den
gouden, en tie twcede met den zilvercn Eerprys bekroond

is

~~

VERHANDELINGEN

is geworden, maakt het GClloot[chap hier gcmeen; terwyl
ze oak eenige aanmerkingcl1 nit andere Vel'handelingen ell
HIcdegedeclde berigren, l10pens dit Huk, daar nevens voe·
gen. Verkhei~1l voorllag.:n. hier omrrent geda:m ~ vorderen zekerlyk oplettendheid, te meer, daar de Schryvers zig
uitdruklyk 'cr op toegeleid hebbcn, om zodaf!ige middels
aan de hand te geeven, die zeer weI tel' uitvoerilJge gebragt
ECl1e tweede Vraag, welker beantkunnen worden. - woording hier ook medegedeeld wordr, raakt de Oosrirrdi~he Scbepen; men waagr: " 'WdIce Scbepcn, bel100rcnde
" aan de Nedcrlandfche Oostindifche Compagnie, van
;, 140, 150 en 155 voeten lang, zo met een' open ell , of
" gc:dekten kuil, andel'S genoemd driedekkel's, zyn in :ll1cn
" deelt: de. bekwaamfte., lluttigfle en voordeeligfte voar
" Haaren (henst., zoo tusfchen Europa en India varende,
" als in de Indifche zeecn zeIvc gebmikt wordende 1~' Van
rie drie Vcrhandc1ingen over dit Stuk ingelcverd zyn 'er
twee del' drukpcrrc waardig geagt, waal' van de ecne den
gouden en de andere den zilvcren Eerprys behaald heefr.
J.~eiden komen ze daal'in overeen., dat de Schepell met een
g~dektell kuil vel' te fchatten zyn boven die met eell ope~
nen kuil; en dar deeze andel'S genoemde driedekkers, ter
lengte vall 155 yoeten., in aUe opzigten \Toor de bekwaamffe ~ nuttigfle en voordeeligfle Schepen voot de Compagnie
gehomkn moe ten worden. Deczen voorrang aan de driedekfchepen gegeevcn ~ zo door rcdcne.eripg ~ als proefondel'vindelyk, in de Verhandelingen aangedrongen., bevest~
gen ook daarenboven nag eenigen d~araan toegcvoegde Byla:ren; welkcl1 de voordeelen del' dncdckkers, door de OlIdervil1din~ in erlyke gevallen, nog' nader aanwyzen.
Buiten dceze Pl'ysverhalldelillgen levert OilS dit Deel nag
eenige fil1kken tor de Genees- en Heelkunde betrekkelyk;
behelzende "Vaarn~emingell nopens de l1atllul'1yke en ingeerltc
Kinderpokjes; raakende ,:cnc gedeeltelykc vernaauwing des
Kolykdarms, ben evens tene moeilyke Doorzwelging ell iohouding van fpys en drank, als mede over het heilzaafl1e
gcbruik van het Gramm marir.um regen het Scorbut. En
deaen gaan wyders ook vergczeld van ctlyke Natllurkundigc \Vaarnecmingen, waar onder anderen vool'komt, een hevrugtc Oranjeappel, of een Ol'anjeappel, in wclks midden
zig een klein OranjeappeItje bevindt.; VQorts een zonderling
wespennestje, en lanrltelyk een berigt we?:cns de Infekten .,
die in de GomIak gevonden worden. - - Ieder deezer frnkken heeft zylle merkwaardighedcn, nanr de kllildigbeden
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.bf verfchiHenden fmaak der Leezel's; onder anderen iyn de
waar~eemillgen en pl'oeven van den geneeskundigen Hetr Hic,.
-ker ~ nopens de natuurlyke en ingd:nte Kinclerpok.ies, by

uitilek gefchikt ,. om veeler aalldagt en nieuwsgierigbeid tot
zig te trekken. Het belang, dat men namurlyk fielt in de
vel'dere nafpooringen van dit onderwerp, de bekende uirge..
firekte bevinding, en oplettcnde behoedzaamheid van diell
Geneesheer, maakt het verilag, dat 'cr zyn Ed. van gecft,
·te gewigtig, om het ongemerkt voorby te gaall: 't wdk
Dns oak bewoogen heeft, om 'er eene byzonderheid uit uver
te neemen, die, mogclyk, voora! met nuttighei}i, ond~r
't oog gcbragt kan worden van zulken, dIe nog met een
vooroordecl tegen de Illenting del' Kindt:rpokjes illgenomen
zyn. Dezelve betreft de herhaaling·der betil1ettinge, waal'omtrent zyn Ed. ons het volgende berigt verleent.
~') Van een byzonder beiallg hcb ik het gcool'ltceld te oncierzoeken, of de Ingeenten') gepokt hchbendc ') vaal' eene
nieuwe befmetting vatbaar zyn; en dus. twee of meermaalen de Kinderpokjes krygcn kUllncn.
" Dat zulks {omtyds , fchoon zeer zc1dfaam , gefchiedt door
cie natuurlyke befmetting, heeft onlangs eerst de Hoogge..
lecrde Heel' van Doe'J~ren ') (*) door geleerde getuigenisiea
en waarneeming,en, en daarna de Heer M. 'Van P1Jelj'um,
(t) met een byzonderen yver, zoo waarfchylllyk gema~lkt,
dar 'cr by my fchier geen andere twyffel o¥erblyft, ills die
de ondervinding aIleen kan wegneemen. Ik heb, nll 20
jaarel), de geneeskollst in deze volkryl~e fiad (Rotterdam)
4I:eoeffend, m dat verloop 'Jall tyd, vyf zwaarc Epidemien
van Kinderpokjes bygewoond, in dezelven een zcer groot
aantal van pokkige Lyders behandeld, en ben altoos oplettend gcweest, of my een geval van eene tweede befmetting
voorkomen zan; maar ik ben weI verzekerd '~r nimmer een
ontmoet te hebbcn; gelyk ik ook, it,I deze batlte algemeene
Epidemie, geen van hun, welken Iii: te vooren met deze
ziekte, 't zy met natuurIyke, ,t zy met ingeente, behandeld neb') op nieuw door de pokjes heh zien aangetast wor,.
den; maar menigvuldigmaalcn heb ik geval1en gehad ~ waarin
de verfchillende [oortcn van OHwaare pokjes, door GeneeskonstoeffenlafS zelven voor 'waaren zyn aangezien; ell meer
dan eens heb ik dcrgelyke gevallell gezien, als de Beer

C*) Verhand. der Holl Maatfch. XII. D.

SIMS

(t) In zyne Verh:lnd. over tot de Genees- en Natuurkunde
behQorende Ouierwerpen. I. D.

heeft aangetekend; C*) die, gelyk hy zegt, " v-cel..
" ligt fo~migrn doen gclooven, dar zy weze.nlyk de Kill'" derpokJes tweemaal ondergaaft hebben, daar deze ziekte
" misfchiell nooit iemand twcemaaI aangerast beeft."
" Dat men oak, door <.'Ie Ineming gepokt hebbende, naderhand door de natuurlykc Kinderpokjes kan aangetast
wot:den, mecnt de Heer M. v Phelfum, niet tegenfl:a:mde
aIle de bewimpclingen van fommige voorftanders van de Inenting, door voorbeelden genoeg bewezen te zyn. (t) Voor
6 jaaren fdueef hiel'omtrent de Hoogge1. Beer Camper:
" maar voor zoo verre tot nog toc de waarneemingen vall
" eenige duizenden, die ingeent zyn, ons leeren, is 'er
" geen voorbeeld, dat men na de Pokjes, fchoon weinig:>
" of l1echts de toevallen van befmettinge geregeld gehad te
" hebbcn, immer eene tweede befmetting gezien hebbe. " lndien dcze waarneeming gegrond is, gelyk men nict
" twyffelen k;m dan is de Ineuting nog verre te ficllen
" boven de natJnrlyke Pokzickte, en heeft nag die byzon" der voordeeI.", (§)
Illtustchen erkent de Heer Bicker hier voorts, dat, indicn
~odanige gevallen van de natuurlyke Kinderpokjcs gebellreiJ., ze oak van de luenting even mogelyk zyn. Maar by
vindt de voorbeelden, door den Heer M. v. Pheljum en
anderen aangeweezen, in dir fiuk niet bc11isfende: beroept
zig voorts op het bekende Ieezenswaardige Gefchrift, de hzintillg der Kinderpokjes in haare groote 'Voor'deelen aangewe4en
enz. byzonder op het aldaar nopens dit onderwerp gemeIde.,
mad~. 206-242.; en getuigt verder nogmaals dat zyne ondervinding oak voar het tegendeel fpreekt.
" Dit cchter, vervoIgt by, voar geene genoegf.1ame verzekering houdende, Qat men niet twee of meermaalen.,
door de natuurlyke of konfiige befinetting van de Kinderpokjes kan aangetast worden, heb ik de Inenting ter toetfe
willen brengen, en by de dliizende proeven, die men' ill
Engelalld, en elders, vrllgteloos genomen heeft, om door
den eenen of anderen weg, de Kinderpokjes voor de tweedemual te verwekken, ook de myne voegen. Ten dim
eillde, heb ik verfcheiden kinderen, die door de gewoone
befinetting, of door de Inenting, weinig en twyffelachti:;e
pok.
SIMS

(.) J. srMS Olfervations on Epidem. Disordres pag. lIS and 116.
Zie de 33ngeh. VerlJand. bJ. II.
(I) In dcszelfs Aanrnerk. over de Iner.atin" bl. 57.
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pokjes gebad hadden.~ op nieuws en herha~de reizen, met
aHe de vereischtc zorgcn ingeent, l':onder dat ill:, in eenen
van hun, immer de Killderpolges, of de minfte ver[chYnzelen 'er van, heb zien te voorfchyn komen. Maar de nerk~
He praef heb ik daaromrrent in myn eigen kinderen geno·
men; ik heb die allen, verfchei,den maaIen, laaten gaan
by de zulken myner zieken, die fell kwaadaartig roon van
Pokjes badden. lk heb hen dezelven lang en dikwils laaten
betasren, doeh zy hebben 'er niet het min(le leed van gehadt. Myne twee Dudne Kinderen, een Meisje van 13 en
cen Jongetje van. I I Jaarcn, die, voor agt jaaren, de pokjes, zeer gering, door de Inenting gehad hebben, heb ik ,
in deze laad1:e' Epidemie, op nicLlws ingeent, ten zelven
tyd met twee Jutlrouwtjes, die nooir gepokt hadden, en
met clezclfde nof, claar V41l dezen de ziekte gekregcll hcbben, maar zy hebben 'er niet de minite aalldoening van
geh~d. lk heb vervolgens het gemelde dogtertje., tusfeheu
die twee Juffrouwtjes, toen derzelver pokk.en te zweeren
fronden, twee nagten laaten Oaapen, en nochtans niets in
h~lar be[peurd, dat naar ongefl:eldheid, veel min naar Kinderpokjes geleck. Z~llke proeven. moeten, meen ill:, anderen, zoo weI aIs my, gemst £tenen, dat zy, die de Kinderpokjes eens, door de natuurlyke of kon1l:ige befmetting,
hoe gering oak, iehad hebben, geen gevaar loopen van
dczelven weder te krygen, en ik zie 'er rot nog toe, niets
als nadeel, ten minfi:ell weinig nuttigheid in , dat men zulke
menfchen, dODr eene opfiapeling van voorbeelden eeller
herhaalde be[mettitlge} die i'eI'Ufitheid tragt te beneemen;
waarortl ik ook geene zwaarigheid maake, in weerwil vau
alles, wat de Heer M. v. Phelfum (*) hierover gefchreeven
heeft, van myne Lyders, in welke ik de, natullrlyke of
konfrige kinderpokjes gezien heb, te verzekeren, dat zy 'er
voortaan niet meer vatbl'l.ar voor zyn; even, gdyk ik geene
zwaarigheid maake, om menfchen, die, [chaon niet door
een dollen hond gebeeten, zieh inbeelden, de watervrees
te wHen krygen, hoedanigen ik 'er meer din een behandeld
heb, fioutelyk te verzekeren, dat zulki onmogelyk zy,
niettcgenfl:aande men gevaUen vindt aangetekend, waarin
deze ziekte, door den beet van een vergramden Haan , <enz.
ontlhan is.
" Laat ik hier byvoegen, dOlt, langs dezen weg, de Inen·
tin;
<

(*) Zie de aangehaalde Verhandeliui., :Blad~. 131 tot J 48.

ill. DE.EL. ALQ. LETT. NO. 10.

Ff

400

VltRHANDEt. VAN RET ZEEUWSCB! CENOOTSCHAP.

ting en andere waarneemingen my geleerd hebben,. dat ~er
zeer veele menfch en zyn, die zich inbeehien,. noo'it gepokt
te hebben, en die cchter de waare pokjes weI degelyk in
hunne kindsheid gehad hebben. Verfcheiden gcvallen hcb
ik,. in de twee laatfie Epidemi"en, en reeds in voorigen ~
gchad,. en ik kan 'er my zulken meer dan vyftig herinneren, van hllisgezinnen,. waarin eenige kinderen zwaar aan
de kinderpokjes lagen, en waar in een of meer andcren
fcheenen vry te blyyon ~ doch, in welken ik, op deze zaak
bedagt zynde,. of kennelyk de uitboningkoorts hen waargenomen, zonder cene opvolgende uitbotting, of by weI·
ken ik,. door een oplettend ondcrzoek, op bedekte plaatten, eenigc weinige, hoewel wezenlyke pokjes gevonden
hcb. DezlIlken hcb H(voor eene lli'euwe befmetting onvatbaar verklaard,. en am de Guders, die zulks niet gelboven
konden,. en zelfs· die pokjes niet eens zouden opgernerkt
hebbeu., dallxvan tc vel'gewisfen., lIeb ik eenig£n van die ~
te gelyk met anderen., welkcn 'Cl' de pokjes v:m kreegen.,.
ingeent., zander dat zy 'er den geringften fehyn van gehad
hebbcn; terwyl ik anderen., wier Ondel's dit niet wilden
toefiaan,. by pokkigcn heh laaten brengen, en 'er mede
haten omgaan., zonder dat 'cr oak, ill dezen, elinige tekenen van befmettinge verfdJeenen zyn. Zoo ongegrond
verzekeren veele menfchen,. dar zy nooit de' Kinderpokjesgehad hebben,. en zoo- veelen moeten 'er afgetrokken worden van het getal del' genen., die men VQorgeeft., dat al
hun leeven van de pokjes bcvryd blyvcnw De Heeren Gatti
en Camper meenen, dat men., over het algemeen genomen,
onder lOa mcnfchen, 5 of 6 vindt,. die in een hoogen OUderdom fierven., zonder ooit ~epokt tc hebben (t): maar
zyn zy volkomen zeker,. dat die vyf of zes nooit de pokkoorts of wezenlyk pokjes gehad hebbcn, of kunncn zy
bet zyn '?"
0) Zie CGmpm Aanmerk. over de Inentil1g, Bladz. 68.

Brieven van FERDINAND CORTES aan Keizer KAREL V, 1J1t·
gens de. Venvering Vim Mexico. Eerfie Deel. 1~ Amfier"am, by Yntema en Tiebocl 1780. Behall'en de Voorreden,
en I1~teZding 'ran 60 hZ. 178 bl{Ldz.. itl gr. oCtavo.
brievel1 zyn reeds gedceltdyk in het jaar 1522., en
Dezegedeeltelyk
kort daarmt, te Seville uitgegeven. In
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kwam 'er eene Laty~rche overzetting in Duitsch}and
te voorfchyn, en in 1656 wierden zy door RAMtJ510 in 't
~ltaliaansch uitgcgev~n,en gepIaatst in eene verzameling van
Reisbefchryvitigen t€ Venetie, in dric dec1en in folio, onder
den tytcl van Na'l'igationi et Viaggi gcdrukt. Dan dez-e
w3~rrdig(t verzameling is zeer zeldzaam, en verfiett flechts
weinige boekeryen. 't Is ondertusichen deze van welke
ROBERTSON gebtuikt gelllaal~t heeft. In het Spaans~h zyn
zy door llARciA, onder den tytel van Hijloriadores pri~
mitivos de !..as Indirts occidentales, te Madrid in 't .Jicht gegeven, in dri<t folio deelcn. In den jaare I ??O heeft de AartsbisCchop van Toledo, voormauls Aartsbis[chop van Mexico,
dClclve afZOJlderlyk met regtzinlligc nooten en aanmerkingen gcpubHcecrd, en 11:1a1' deeze llitgave zyn· zy door den
Heel' FLAllIGNY, met agterlating dier aamnerkingen, in hee
Fransch overgebragt, en ill ! 779 in Zwitzerland in ~VO. gc.omk!: in wdk zelfde jaar ool{ eene HOQgduitfche Overtetting d00r den Hl'. J. J. STAPFERN is vervaardigd,cn te Hei4
delberg uitgegeven, van \velke beide men zig in de N ederduitfchc Vertaaling bcdicnd hccft.
Wat de brieven zelve betreft, fchoon men met R(jbtrifon
mag onderHellell, dat Curtes zyne bedryven in 't gunHigst
Jicht gcplaatst heeft, moet men egter met denzclfden Schryver ook erkennen, dat deze brieven " Cortes eel' -aandoen."
hlderdaad men vindt zo veel openhartigh~id, :ztIlk eene
eenvondige en onopgefmukte wyze van voorllellen in rlezelve;
men vindt byzonderlyk zo veele groote en beminlyke hoedanigheden in het karakter van den Held, dat elk gevoelig
mensch zig hierdoor, niet mindel' dan door het gewigt del'
gebeurtenisfen, die hy verhaalt, aan hem verbindt. He!
verwekt altyd een byzondcr belang een groot man zelvett
rZyne btdryven.fnlotgevallen te hooren verhaalen , of die in fen
..eellvoudigcn brietHyl te lezen; en dit belang vettpeetdett,
wanneer die be~ryven en'lotgeva}]en groote omwemelingen
in de fiaatkundige of zedelyke wereld gemaakt hebben~ Cortes
is, feden den tyd van Julius Cr.cfar ,de eerfte Kapitein , die de
geichiedehis zyller eig-en optogten, en het t'onderhrengen
van voormaals onbekende landen, zelf b~'fchrcven heeft, en
fchoon hy geenfins die befchaafde netheid van fiyl beeft als
de Romeinfche Veld-heel', - moet 'elk egter erkennen, dat
.zyne moed, zyn heleid"> zyne fiandvastigheid, zyne gl'oot
·moedige belangeloosheid, voor die van geenen Kapitein ter
.wereld behOl;yen te wyken, en dat de uitkomficn zyller
4
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daaden zo groat, zo zonderling, zo treffende zyn, als de
Gefchiedlmndc nog nimmer hadt te hoek geflagcll.
Indcrdaad de inhoud zelf dezer brieven , de verovering vaH
zulk cen magtig Ryk als dat van Mexico was, en dat weI dooi"
eenige weinigc honderdcn Spalljaarden, die ill de aHerui-·
terfie elend~ vervielen, welke men zig verbeelden kan, is
eeoe gebeurrenis, die, uit meer dan een oogpunt htfchouwd ,
ten hoogO:en merkwaardig is. Deze Brieven plaatfen den
Lezer op een toneel, alwaar aUe hartstogten in beweging
gebragt worden, waar verwondeFing en afkeer, waa-r haat
en medelyden, hoop en vrees, genoegen en ongenoegen,
goedkeuring ell veromwallrdiging, ~a1kandcl benrtenngs
vervangcn, en de eigenlyke Hiswriekundige zo wel als de
blootelyk nieuwtigierige, de aandoenlyke zo wel als de lugrhartige, Lezers z\lllcn hier een aangenaam voedzel voor
bunnen geest vinden.
Laat OIlS een vlugtig oog Oaan op den Held, die hier
fchryft.
" F ~ R DIN AND COR T E 5 was t in 't jaar 1485, te
Medellin., eenc Stad in Estremadura, nit eene edele, JUaal
weinig bemiddeldc t Familie gefprotell. Zyne Ouders fchik~
ten hem tot de Regtsgcleerdheid, en hy wierdt., al vroeg,
naar de Univerfiteit vall Salamanca gezonden. Bier voelde
by fchielyk, dar hy zyne natllurlyke neiging' gnveld aan~
dcedt, Cn dat de ftHte van cen KoHegic., of Scudee.kamer.,
weinig overeenkwam met zy~e wOdige. en levendige geaa.rtheid. Na verloop van twee Janren verIlct by de Akademlc,
en kwam naar zyne geboorteplaats te rug. Hier vermaakte
by zig met de jagr en krygs-oeffeningen, cn I Ieefde zo los
en wild., dat zyn vader zyn voorHel, om te "elde te trek,.
ken, met hlydfchap, aannam. italie., en de Nieuwe We..
reid, waren toen de Toneelen, alwaar de Spaanjc/Je- jeugd,
die naar krygsroelll dong, haare dapperhcid op 't fchitte~
rendst vertoollen konde. COR T E.i': verkoos het eerfte.,
dog wierdt door eene lange en gevaarlyke zlekte vcrhindcrd, zyn ontwel'p te agteivolgen. Toen bepaalde hy zig
tot America, alwaar hy d.es te gemaklyker hoopte zyn fortuin tc maaken, om dat OVANDO, de Stadhouder van Hispaniola, een bloedverwant van hem was. Hy vertrok derwaards., in den jaare 15°4; en [choon hy 110g geen twintig
jaaren oud was., tooude hy egter, gedunrende den tog!:,
in verfcheiden gevaaren., de grootll:e bedaardhdd en moe"
~igheid. OVANDO olltving hem met eeJIe vriendalykheid.,
die
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-die zyne verwagting zelve overtrof t en begiftigde hem luet
vcrfcbeiden ampten van eel' en voordeel; TIl.tar de rust.,
wdke op het r'ieds t"otldergebragt Hispaniola heersclne,
Rrookte niet met den rusdQQzen geest van onzen jongcling.
Zyne eerzugt noopte bem, am, in 't jaar ISlI., ¥ELASQUES., die het.Eiland Cuba wilde vermeesteren., te verg.ezcllen. In deze ondernemillg onderfcheiddc by zig door
beleid, zo wel als dappet:heid, en niet mindel' door eene
f1:rikte gehoorzaamheid a.an zyne hoogere Officicren , en verwierf een algelueenen roem, dat hy zulk een goed SoIdaat
als Kapitein was.
H By geJ.egenheid eener famenzweerilllg tegen VELASQlJES ,
Bam CORTE& op .zig., de klagten del' mi~lloegden voor de
Koninglyke Audien~e van St. Domingo te breogen. . De
fam.enzwe.eri~lg wierd ontdekt, CORTES gevangen ~ en ter
dood ve.roorde.eld; VE~ASQUES [chonk hem egter., op de
voorbede v:al1 eeuige Grooten., het leven., en verge.noegde
zig, met hem als eeij geV'angenen naar St. Domingo te zenden; maar terwyl by op het Schip niet nauwkeutig bewaakt
wierdt., fprong hy op zekercn nagt, met een brood onder
den ann., in zee., en kwam, na verbaazeude moeielykheden
en gevuaren.doorgeworflcld te zyn, gelukkig te land, a1waar hy wedc.r in d~ magt van den Gouverneur vcrvicl.,
<He., met een~ eerbiedige verwon<iering over Zyll be1eid en
mIoed getroffcn, tel' dier tyd aUe vyandfchap wilde vergcten., .cn., om CORTES tot zyn vriend te maakcn., hem met
gunstbewyzen overlaadde.
" Tot hicr toe hadt C(I)RTES zig nog nooit als Reve1hehber vertoolld, fchoon hy., by verfcheiden gelegellheden,
hadt doell zien., dat hy 'er de Iloodigc vereischren wel toe
be.zat. De wildheid van zync jellgd wierdt eene vaardige,

l11a:1r gcrcgelde werkzaamheid, zodra zyn groote geest de
:;dchikte voorwerpen ,aantrof, om ~ denzelven te vestigen,.
en de hitte van zyn gefie! veranderde eerre CiJ-nvermoeide
dapperheid, die hem alle zwamighedcIl deQdt te boven kamen. Verfland en Qonleel beil:icrdc!1 zyn.e oHtwt'rpen., en
de onbuigzaamCbe £1:andvastigheid vergezelde hem in dcrzelvel' uitvoering. llier kwam een ander talent by, dat hem
:van cene onwaal'deerbaare nuttigheid was, gelyk het altyd
is; weinige meufchen, namelyk, hebben de gaaf om de
harten [c winnen, en de geesteli te leiden, in zulk cene
hooge. maate. Z;rne gezellige geal\.rtheid, zylle vrolyke
I\'erkeel'inp;, zyne zorgvu1digbcid, om nooit van iemand ~
frhoon afwt:zende., kwaad re t'preken, en. zyne grootmoc..
Ff 3
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dige bchmgeloo~heid, onderf1:eunden, in deze gewigtige kllnst,
zylle andere talemen. By dezeinwenciige hoedalllgheden
bezat hy aUe llitwcndige voordeelen, die by het gros del'
IHenfchen zo veel indruk maaken, en zo veel achting \Vinnen. By was welgemaakt, bevallig in aile zyne bewcgingen, en innemend van gelaat; hy was ongcmeen vaardig
in aHe krygsverrigtingeu, zonderling fierI;:, en zo gehard
tegen aUcrhande ongcmakkcn, dat hy dczelvc nicr [eheen te
voelen. Met cen woord, hy was een nn die weinige rnan~
nen, welken de N:uuur niet 11egts gefchikt'l. maar oak gebeeld fcheen te hebben, am volkeren te regeeren."
Zie daar den Held, die de grondflagcn van een wyduit~
gdlrekt gcbied, van een olltzagchelyk Ryk, in de nieuwc
wcrdd, met fen haudvol Spanjaarden , (want zyne man~
fChap bedroeg inderdaad Oegts weinige hondcrden) gelcgd
heeft. Door kabaalen van zync lUlldsgenooten, door eene
onvermydclyke afwczigheid uit Mexico, vondt hy zig, by
zync wedcrkomst verftoken van dien eerbied, en invloed,
we1ken zyne tegenwoordigheid voorrnaals aan de Indiaanen
van Nieuw Spanje had den in~ehoezemd; by moest, dOOI'
meer dan vyftig duizend Indiaanen in zyne zwakke fterkte
met eene ollbegrypelyke woede aangevallen, d~zelve eindelyk verlaten. Zie hier, tot eene fianl, van zyne wyze van
voorftcllen, hoe hy dit gewigtig voorva1, waarmede dit
eerUe Dee! genoegzaam eindigt, aan den keizer, in aIle
byzollderheden verhaalt.
" III aunmerking nemende het dreigcnd gevaar, waal' in
wy waren, het aanmerkelyk verlies, dat wy dagelyks !eden;
de vrces. waarin wy geduurig fl:ondell, dat de Indi:l.anen,
den laatficn dam nog mogtcll wcgnclllcn; tcrwyl mync
krygsgczellcn., die merendeels zo gewond waren, dat zy
niet mcer vegten konden, my ern1l:ig baden de 1l:ad te ver..
latcn, beilaot ik daar dien zelfden nagt nog nit tc trekken.
" Ik nam een zoon en twee dogters van MONTEZUMA.,
dcszeHs broeder CACAl\1AZIN, veele Grooten cler Provintic, en myne gev<1ngcnen, melle. Toen wy aan de brug
kwamen, die de Indl::wiJen weggenomen hadden, wierpen
wy die, welke ik had laten bonwen, in de ptaats van de
vorigc, over de afftlyding., en dat zonder tic gcringUe
modte, omdat nicmand zig daar tegen veruttc. Maar.,
dewyl de Schildwagr alarm gcmaakt had, wierden wy door
ecnc ongeiooflyke menigte ftrydenden, van aIle kamen, te
water en te land, aal1gevallen, eer wy de tweede bnlg
heteiken konden.
"Ik
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" lk ylde met den grootO:en fpoed, v.an vyf miters en
vyf voetknegtcn vcrgezeld, voorwaard~, en kwam zwem~
mendc op het vaste.land. lk liet daar deze voorhoede, en
tl'Ok naar de agterhoede ,te rug:, cl~c ik zeer mishandeld, en
in cen zwaar gevegt ingewikkeld, vond, gelyk oak de Indiaanen van Tascalteca, die ons vergezelden. Verfcheiden
Spanjaarden waren in den firyd gedood') en hadden paarden ..
kanonnen, en een grant gedeelte van het gaud en de kost~
baarheden verloren') toen ik het overig gedcclte van 111yn
volk voorby liet uekken, en bef1:and de lndiaanen fiet viet
ruiters en twintig voetkncgten tc f1:uir.en.
" Eindelyk kwam ik te Tacuba, aan het ander dnde
van den dyk, na ongeloaflyke mocijclykhedcn en gevaaren;
want zo dikwils wy ons tegen den vyand keerden, wicrden
wy van cenc hagc1bny van pylen') werpfpietfen cn fieenen ..
.overvallen, dewyl zy my op zyde vo1gden, en my zander
gcvaar nit hllnne kunoes aanvallen konden. It:). dt agter~
boede, waar de aanval fi:erkst was, verloor ik -egter maar
ccnCll ruiter; in de v:oorhoede vagt men zo d.1.ppcr en on~
vermoeid? dat dit eindelyk ons behoud wa:>.
" By myne aankomst te Tacuba? yond ik al myn yolk op
ecne plaats by malkander') zander te weeten, werwaards
zy trekkcn moesten; ik beval hen zig terfiond in 't open
veld te begeven? eer de mcnigte OHzer vyanden aamvies ~
en on5 nog grootere nadeelen roebragr nit de huizen en
tcrrasfen van de Stad. Dewyl de voorhoede niet wist, welken weg te moeten volgen, nam ik derzclvcr plaats, ell
.fidde haar, zo lang wy in de Stad waren, in de agtet:hoede. lk W:lgtte deze agterhocde op de bouwlanden. Toea
zy aUllkwani') vc'rnam ik, dat zy was aangevallen, en dar
zy in den attogt eenige :-,panjaarden en eenige 11ldiaa'(len
mistcn, :lIs mede, dat wy ondcl' wcg veel gauds en kostbaarheden verlorcn hadden,
,? lk nam een post? hckwaam om den vyand te fiuiten 7
ell ik beval myne ~evallgenen zig te begeven naar cell toren
op den top van een naby zynden heuv ~l gcbouwd; ik vcr·
nam nu ~ dat wy twintig of vier- cn twintig paarden? ip den
laatficll fchok, verlorcn hadden; wy hadden nict cenen
miter, die zyn arm lwnde uitfieken, nict ccnCll voctknc~gt,
die zig bewcgen konde, toen wy nan het gcmclde verblyf
aallk\Vam~n. 'Vy verfierkten 011S daar .. en de lliexicaanen
lnvamen 'cr 0115 wedel' belegeren, zonder OllS cen um rust
te laten. Deze aftogt uit Me,,;im kostte oms vyf- en veertig
paarden, hondcrd en vyftig Spnniaarden, en meer dau twee
fof 4dui-
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dllizflld Indiaanen. Onder de gcfncuvelden warcn de zoon
en eene do~rer van MONTF,ZUMA, en aile tie voornaamfte
Caz,iquen, welken ik gevangcn had gekregcn. Des middernagts verlieten wy, in hoop vall niet gezien te zullen
worden, heimelyk dezen toren, welke wy op verfchciden
plaat[en in brand fiaken. Wy wisten flier, welken weg te
moeten inOaan, e11 gaven ons over aan het geleide van eell
Indiaan van l'ascaluca, die OllS beloofde 11aa1' zyn land te
zuBen geleiden, zo men ons den ve1'dc1'en tOg! niet be·
twistte.
" Den volgenden morgen trokken wy wedel' voon, maar
mmwelyks waren wy op marsch, of men viel onze agterhoede a:m. Wy fireden , tot dat wy in eengroot dorp
kwamen, twee lluren van de plaats van waar wy vcrtrokk~n waren. Ik onrdekte tel' regterhand eenige Jndiaa12en
op eene klcine boogte, welke ik geloofdc gevangen te zllIlen
kunnen krygen., dewyl zy naby den wcg waren. Om kunclfchap van i'leze hoogte te bekomen, en te" wctcn, of 'er
niet meer volk agter dezelve was., trok ik met tien of twaalf
voetknegten en vyf willers den heuvel om. Wy vanden
agtcr denzclven eene welbevolkte Stad., en mo~stcn claar
zulk een geweldigen aanval uitftaan, dat de grond met fteenen bedekt was, en ik ze1f door twee worpen aan bet hoofd.
gekwetst wierd. Zodra ik, in het dorp, daar myn Yolk
lag, te rug gekomen., my had laten ",:crbinden., deed ik
myDe benden de plaats verlaten., dewyllk dezclvc daar niet
veilig achtte; wy zetten dcrhalven onzen weg voort., Heeds
vervo1gd door eene groote menigte lndzaanen" die vyf
Spalljrlarden, en even zo veel paarderi., kwetften. Ook
doodden zy eene merrie, welker verlies ons zwaar viel,
dewyl wy, naast God, Ollze grootile 'hoop op de pam"den
fielden. Wy troosten ons egter over dit verlies, terwyl
het dier ons voedzcl kon verfchaffen, waaroP.1 wy het ook
tot op de hu'id opaten•. ~'y hadden zelfs geen gebClkken
of geroost Indiaanscl! koorn genoeg, en waren dikwils ge~
noodzaakt het gras van het veld te eeten.
" Ziende", djifl de vyandcll dagelyks in getal en magt
toenamen, terwyI wy gedurig zwakker wierden, liet ik
dezeu nagt den gckwctfien krukken maakcn, VOl zjg op 'te
hOllden, op dar alIe Spanjaarden in fiaat? mogten zyn zig te
verdedigen.
" Het was de Heilige Geest, die my deze gedagten in~
gaf, gclyk ik, nit het gce~l my den vo]gcndcn dag bejc,ende, kon bemcrken; want nauwelyks waren wy anderhalf
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11:l1f nUT voortgetrokken, tocn wy, te Otumba, van ecne
Vl'cesfclykc rncnigtc Indiaanen van vooren, van agterell,
en van tcr zydc, wicrdcn aangevallen.
"Wy frredcn, om zo te fprekcn, door malk:l.11dcl'en
vermengd, en wy hidden dit Vaal' den laatfrcll ttl'yd van
OTIS leven, zo zwak waren wy, zo fterk en talryk d~aren
teg~n de vyallden. vVy waren gcnoegzaam allen gekwcrsr,
en half dood van honger en moeijelykhedcn, maUL' God
wilde zyne magt mm on$ betoonen, en den trots onzer
vyanden door Ol1ze zwakheid vcrnederen. Wy dooddell
cen groat getal; want hLlDnc menigte zelve vcrhindenle hen
in 't (hyden, en belew~ hcn te vlugtcn. Het gevegt emdigdc egter niet dan met den dood van eenen hUllllCl' \'001'naamlle Lcgerhoofdcn.
konden, na dien zegen, onzen
weg \Vat gerl1srer vcrvolgen, fchom? half dood vall honger
en gebrek, tot dat wy aan cen hms kwarnell, 't wcll~ in
eene vlal,tc Ibat, alw:1ar wy, dccls onder dak, decls onder
den blooten heme!, den nagt uoorhragten."
Zie danr een zcer klein fiukje van de gcheurtcnisfell in
dczc brlL:vcn vcrvat! Zic daar tevens cen fiaaltje van de
wyze van vcrhaalen, die de groote man allcrwcgen in deze
]$ricvcn voIgt. Men zal in het vervolg zicn') hoe hy, na
rleze nederlagcn, Mexico op nieuw ging a:mtasten, en
vennecsterdc. Thans mocteH wy, voordat wy Ollze bekcndmaking van deze Brieven bdlnit~n, noodzaakclyk een
vliOOl'd van' de Ncderdllitfcbc uirgave in het hyzonder ZC?;gcn, en om:c Lczers befchuldigen ODS mogelyk reeds, &It
wy daar zo lang mede gewagt hebbcn.
De uitvocring van het werk h. in dcnzclfdcn trant als de
bekcndc vcl'taaIinO' van ROBERTSON'S Historic van Amerira,
dat by dezelfde Boekvcrkopers is uitgegcven, ell claar het
in allcn opzigte by behool't, in zo verre dat gCCl1 liefhcb·
ber verkiezcn zal het ecn zander het ander tc bezittcl1; en
uewyl R011ERTSON'S Hisforie "Ian America, thans, in aller
handen is, behoeven wy, wcgells die uitvucring, in geen
byz0nder verflag tt tl'eden, Wat het iRwclJdige van het
\V crk, dat is hier vool'llaamlyk te zeggen, de vcrtaaling
bctreft, dezelve is OilS voorgekomen, even hevallig ais
jllist tC Zy'l. De fchryfwyze van CORTES, de denkwyze
zyncr ceuw, zyn 'er volmaakt in hehoudcl1 , ell de ecnvoudigheid Yall fly!, die deze eeuw karaktel iuer l , vertoont
zi~ van den bcginne tot den cinde toe, zander dat die flyl
ooit tot laagheid of kleinheid overOaa. Maar daar zyn ailden~ byzonder(' yoordeelen in deze Nederduitfchc tJitgayc
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op te merken, welken wy verldezen met de woorden van
den waardlgen Vertaaler, in deszelfs Voorredcn, op te
,gcvel1•

... " Dewyl CORTES," zegt hy, " de znakell fiegts korte~
lyle meldt, en op zulk cene wyze voordraagt, dilt hier ell
daar cenige kleinc gaaping fchynt tc zyn, heeft men, op 't
voorbeeld en naar 't geleide van den Hoogduitfchen VertaaIer, dit gcbr.:k, daar het noodigst fchcen te zyn ~ door
bygevoegde aanmerkingen gepoogd te vervullen. Dezelve
waren byzonderlyk dienfl:ig voor Lezers, die geene ei!!eI1~
tyke Gelcerdcn noeh Historiekundigen zyn; want, hehalven de byzonderc wyze van vcrtcllen, die CORTES heeft,
worden 'er, in het gehcele beloop dezet gefchiedcnis, zornmige zaakcll als bekend onderfieId, die allen Lezeren
niet bekend zunen zyn, of dezelve worden zo Tmrtelyk
voorgedragen, dar zy die gaarne wat omfrandiger weten
zouden, en het is llict deze inzigtcn dat 'cr de gemelde
:lunrnerkingcn zyn byg~voegd; de zulken ondertusfchcl1,
:lun well<en de verovel'll1g van M~xico reeds uit GOMARA,
DIAZ, HERRERA en SOLIS., bekend is, of die RAYNAl, en
ROBER TSON met opmcrking gelczen hebben, kunnen dezelve
meestal, zonder merkclyk verlies, ovcrflaan; fehoon het
oak vqor dezcn mogelyk nu en' dan zytle nuttighcid zal
hebbcn ~ de vcrgelyking van alle deze Schryveren, met eCIl
flpflag, van het DOg, te kunnen nagaull. Het is my onder~
tusfchen vermaaks genoeg, de middelbaare en rnindere
Jdasre van Lezeren, zcekerlyk t::llryker dan de eerstgemdde,
in 't oog gehouden, en derzclver bclang behartigd tc heb~

ben.

" Danr was cen andcr en gewigtigcr gebrck, 't welk

men, ten dienf1:e delcr klasfe van Lczcren, op 't voorbeeld
en nnar 't gc1eide van (fen I-loogdllitfchen Vertaaler, ge.,

poogd heeft, zo ved rnogclyk was, te vervul1cn; het gemis llRmelyk van dcn ccrfrcn Brief ~ die ee.'fte Drief is verJoren p:crnakt, een verlies, dat nict kan nalaten fpyt te
verwekken. [choon men uit de dagtekcning, en nit de drie
nrieven, die nog overig zyn, kUI1 opm;:lakcn, dat het de
minst gc\\'igtige van de vier geweest zy. ROBE R T SON heeft
vergecfsch in Spanje, en aan het Keizerlyk Hof tc TVl cnen 't
aBe mogelyke nafpooringcn n:1 dczen Drief lateD doen; dc~
zelve was niet te vindcl1. Dewyl het egter voor on?;eocf~
fenden minder aallgenaam is CORTES met den aanvang van
zyn tweede fchryven (den aanvang van het Bockdcel ,) op
een vorig fchryvcn te zien wyzcn, en daar op met zyn
vcr~
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vcrh3al voortvaren, zonder dat men het begin daarvan gc...
zien hehbe, heeft men gemccnd den Neci.enlult(Chcll Lezer
ecn aangcnamen dicnst te ZUllCll doen, met deze gaaping
aan te vullen., en kortelyk de gefchicdenis yan den 3illlvang
del' ondernemillg af) tot Ugn den tyd toe, \Vaal' COR'rES
begint te vel'haalen, voor:tf te laten gaan. DllS immel'S
valt men in geen vreemd land neder, zander te wetcn hoe
men daar kame; dus kl'ygt men vooraf In:Dllis a:m CORTES,

dc:n fhat van het .fI,1exicaanJthe Ryk,
:1anlundden; dus leert men vcrfcheid5~n dingen, die nict gevoegelyk in de noten gebragt
kUflncn worden".
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llistorie der W"oereld, door J. F. :MARTINET, A. 1.. Jf.
Ph. Dr. Lid ~'an de H(Jilandjche en Zeeu'Ujche Maatfillop,
py det' WeetenjclM,ppen, en Pr~dikant te L.wphefl. Met
Plaaten. Eeljie Dee!. Te Amfierdam, by 1. AHart] iW.
Behall'en 'Iet V"ooTJl'erk 404 bladz. in gr. 81)0.
~

handleiding tot cene gcregclde kennis van
Eenehet beknopte
algemeene beloop del' ';Vuereldfchc Gefchicdenisfen ,

wordt hier der Jc:ugd uangehooden". Dc Eerwaerde Martinet
bevIytigt zig in deezcn, om de daartoe vereischte klJndig~
heden op zodanig eene ,;\lyze te ontvouwcn, dat een Jon~
geling, dl1 S ver onderwcezen, bekwaam zy, am cen nitse·
breidel' verOag, :lIs daar is de met zo veel oordcGT apgeneitie Algemeene Waereldl)'ke Gejchiedc'l1is van den Heer
111illot, met vrugt na te ga~l.ll; en, by verdcre voonzettillg
dier oefenillg, de groote Algemee12e Histr-rie, door cenigc
gcleerde Mannen in Engcland befchreeven, ten nuttigl1e te
doorbladeren. Aan dit bedneIde heantwool'll 's Mans :l1'pcid
zo wei ~ dat men dit zyo Gefchrift, met het hoogite I'Cp;t,
onder de l1lmige Korte Begrippen van de i\lgerneenc Historie der Waereld mage plaatzcn; en het dU5 allen den
geenen aanpryzen, dien 't ann een regelmaatig begrip VUll
oit lccrzaam onderwel'p in 't aIgemeen mangelt. ~ Z, n
Eerwaardc hehu\ldelt dit Huk, op eene foorrgelylle manier,
als }lY del1 Catechismus der Nattwr opgeHeld heeft, in
Zam~nrpraakcJ] , tllsfchen een Ondefwyzer en cen Leerling;
waarm hy de naruur van zulk eene ll)ort van onderwyzin~
eigenaartig in agt genomen heeft. De twcc eerne Z<1ml:r1fpraaken dienCIJ ter Inleidinge, en tel' ont\'ollwinge van de
VoorbcreidZelen tot de kellnis van de Historic der Waerc1d;
wc1-
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welke, in de derde Zamenfpraak, met de Schepping eelt
en in dit eerile Ded agtcrvolgd wordt, tot
op dtn ondergang der Perfi1che Heerichappye. Het geichiedkundige beloop dUll ;vcr voorgedraagen zynde, fiond
de Historic der Grieken Cl1 Romeinen voorts in aanmerkillg
te komen; dan de Eerwaarcle Martinet vindr goed, naastdenkelyk am in de behandeling dier Gefchiedenisfen te onbelemmerder voort te gaan, zynen Leerling in deezen nog
kortlyk onder 't oog te brengen, de voomaamf1:e vroege
lotgevallen cler overige VoIken in Azia en Africa, welker
gefchiedenis in 't voorgaande min- gevoegelyk ingevlogten
kon worden; waarop dan de verdcre oude gefchiedenis der
Volkcren ook in Europa flaat te volgen. ~ Men vindt
oes in dit Dee1 een beknopt vcrOag van de gefchiedenis der
eerfle Waereld, van de treflyke gebeurtenisfen der IsraeZieten, van de lotgevallen der Asjyriers, Babyloniers, Pbefticierr en P~rJen j benevens die van verfcheiden Kleiner
Volken in Kanai:in en het Ocstenj mitsgaders het aanmer~anvang Deemt:>

kelyke wegens de oude Historie der .egyptenaaren, met

tevcllS de opkomst en d~n ondergang van het beroernd
Ieder deezer Volkeren levert een aamal van
bcfchouweuswaar-(Uge Tafereelen, dan, in fiede van ons
tegenwoordig claar by op te howl en, zuBen wy den Leezer
liever voor oogen fieHen, het algemeene )'afereel, d~t ons
de ~efchiedkundige Martinet van de Oude Bistorie gefchetst
heeft. Zyn Ee~waerde naamlyk ver~eelt,. v~lgens het thans
gewoon~ gebrulk, de \tVaereldgefchledems m twee groote
Tyuvakken, die van de Oude €n Nieuwe Histori~, vaor.,
en 1/ a,.de geboorte van oozen Heilland; waarvan de eerfte
"ier duizend jaaren bevat, welken hy in ,'ier Tyd-kringen
iplitst., en zynen LeerIing aldus affchetst.
" Dc eerfte Tydkring neemt natuurlyk zynen aanvang
met de Schepping der Wa.euld, en loopt voott tot den
Zondvloed. Hy bevat eenen omtrek van 1650 jaarcn. Daarin
\Vorde1t~ ons vertoond de formeering der Menfchen; hunne
,'crmenigvuldiging; hunne uitbreiding in Afi a; de l1itvin~
ding van Konflen; de vereeniging der \iVacreldbewoo.neren
niet in magtige Volkeren, maar in groote hoopen; hunlle
deerlyke ontaartini; de verfiimmering derzelve van dage
tot dalZe; en de daaruit ~evolgdc fchl'iklyke ondergallfr en
verfmooring in den geduglfien Watervloed. Her begin deezcs Tydkrings is vrolyk, het einde allertreuri~st.
" De twude Tydkring begint met !let finde des Zand.
vJoeds, en komt tot de We&geeving aan In'ail, dar is,!! tot
dell

K4rthago. -

den gelegden grondOag der Israelitifche Repllbliek. Hy
vertoont ons een Tydverloop van 850 jaaren; des by derzelver einde de Wac:reld omtrent ~500 jaaren geihum heeft.
Een geheel nieuw Toolleel zult gy daarin zien verto01lcn.
NOACHS
Nldwmelingen vermenigvuldigen ongemeen en
breiden zich ver uit. De Heerfduppyen worden gebooren.
Babyloniers, Chatdeen, Asfyriers, Pheniciers en EgJPtt:naars komen te voorfchyn. Byzondere Ryken worden gefiicht, en groote daaden bedreeven. De Israeliettn kamen
nit kleene beginzelen op, en God legt den grondllag tot
derzelver toekomende grootheid. De Schryflwnst, Sterrekunde, Landbouw en veete andere nuttige Kon Iten en Wectcnfchappen neemen cen aanvang, en wasfen op tot groote
volk6m!=nheid. De Koophanrlel wordt uitgedacht, en de
woeste Zee bevaarcll. Dan, helaas! by aUe deeze· winfi:en
en vorderingen zult g)' het Menschdo~ nog meer zien ver..
Hezen: want., naar inaate men won In Waeraldfche \\lysheid? ging men droevig te rug in de zuivcre kcnnis van
het Ol~perwezen. De Leere en Dienst van den e~nen waaren God werdt verwisfeld met de fl100dfte Afgodery en
Bygeloof., die daama het fchuldige hoofd zoo wyd en zyd
hebben opgeil:OQken., en tot heden toe in zo groote en veele
Waereldgewesten ongelukkig en hurdnekkig fiand houdem
Dus ziet men alweer deezen T-ydkring op eene aangenaame
wyze beginnen., en op eeoe treurige manier afloopen•
." Den derden Tydkring kan men flellen van de Wergee;Ving
aan Israel tot de flichting van Rome. Hy is 750 jaaren
lang., de$ by deszelfs einde de Waereld byna 3250 jaaren
gcllaan heeft. Deeze Tydkring is vol groote veranderlngen. Gy zule daarin zien de lsraelieten talryk in menigte,
groot in m2gt, ryk in hezittingen., aanzienlyk door wyze
"Vetten, verheerlykt door den wanreD Godsdicl1st., dapp-el'e
Overwinnaars van ondcugende Natien., bewoonel's van een
fchoon Land, en Stichters van twee Koningryken. Daarin zult gy ook zien het AsJyriJche Ryk, veele andere
Vorfiendornmen del' Waereld ingel10kt hebhende." door eigen zwaarte ter ne~r plo:ffen en tegen de EgyptenlliJrs
door fchl'andere Wemm, fraaie Konf1:en en nuttige Weetenfchappen, tot cene vry aanzienlyke hoogte opftygende Phenicierr bloeien door Koophandel en Zeevaart de
Karthagers V:l.l1 dezelvcll afO:ammen, en daarin hen treflyk
navolgen en de Grielten , -door verbeterde Zeden en
fynen fmaak in Konfien en Geleerdheid, zich hoven andere
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Volken allengskens verheffen. Het begin en eindc d~eze1
1'ydvaks geeft geen oI.Ul.angenaam vertoon.
" Den vierden Tydkring moet gy [lellen van R~,ms bouw
tot de geboorte des Heilands. Ruiln 750 jaaren zyn 'el' in
hegl'eepen. Men telt den Ouderdom der Waereld ~ by den
at100p deezes Tydluings, op ruim 4000 jaaren. Met vcrwondering zult gy in denzeiven het oog flaan op de Romein~n, die, eel'st gering in kragten, en bc:flooten in cen klein
110ekje Lands, doch voorzien van goede inrigtingcn, en
bczie1d met grooten heldenmoed, treffend te voorfchyn k0men; - - op de Grid.en, die, rustig voorrvaarende, de
verwonJering del' Waereld wekken, door humle fchoone
Wetten, cdele Konl1en ~ fraaie vVeetenfchappen, uitgcbreiden Koophandcl, cn naar elders overgebragte Volkplantingen; - - op de Phelliciers, die zich nog een gel'uimen
tyd in hunnen ouden \'Oem
hoogachting wisten te hand;haaven" doch eindeIyk onder een vreemd juk moetL~n hnk·
~en; ~ op de AsfJriers, wier Ryk gefloord, en daarUlt
drie andere, naamlyk het Babylonifche, As{yrijflte en Medifi.be gcboorcn werden; doch well~e allen daarna insgelyks
onderga;m. Oak wordt het lsraelitifche- Ryk los gemaakt,
en het Volk in hct Land hUllner Vyanden gevanglyk weggevot'rd: zelfs hclJc het oude Ryk del' Egyptenaaren, tot
nog toe in bloei gcblceven, toen' zigtbaar ten val. DllS
ftonden de zaakcn in Afia omtl'ent het jaar 600 voar JEZUS
geboorte: eene mengeling van allerleie gevallen !
" Ongcvecl' lhonderd jaaren laater, of SOO jauren voor
'5 Heiland,s komst in 't vleesch, zult gy de Perfiaanen, een
niellW volk, voor 't eel'st te voorCchyn zien kamen, de
yoornaaml1:c Monarchy fiichten, E~ypten aan zich ondcrwerpen, en zelfs hunne heerfchappy in dric vVaerelddeelcn
uitbreiden. Ook zult gy dezelven ,met de Grieken zien uitfchitteren in de \"'nereId: de laatfl:en kleiner, doch betel
geregeld door Wettcn en Zeden, vernuftiger in Konflen,
nocstel" in arbeid, tuk op vryheid en dapper in 'de wapenen, doch daar na onta~rt ~ verdee1d en te ondcr gcbra~;;t.
- - Vcrdcr zult gy aan dCl'zelwr zyde verneemen de [(0meintn, die in Wel:tenG::happen en roemryke Bedry\7en hoe
langer te hoogcr opl1yp;en, de grondllagcn'van hunnen
Staat vcrbctercn ~ dcnzelvcn uitzetten, en gocde WettCIl
invoeren: Tevens zult gy zien, hoe veele Jooden nit de
Babylonifche gcvangcnis in hun Vaderlanu wederkeeren,
en anderen, hocVI'd onder ecnc uitlandtchc heerfchappy.,

en

hLln~

~untien Godsdienst blyvcn aanklecven.

Ook zult gy de
Chineezen befchouwen, o)-Ider verfcheiden Be£1:uurderen zich
toeleggende ~ om hunnen bedorven Goosdienst meer te zui.
veren dan andere Afgodifche Voiken, en in eene fline rust
te leevcn. - - Gy zult verder hooren, dat de Asfyriers 't
Egypwzaars, Plle~icier s? jooden, Grieken en Pe(fiaanen
de voorrlaamfic Natlcn nn del' vVaereld gf'worden zyn; dan
by den aanvang del' Inatile 350 jaaren ,vool' de konlst des
Verlosfers Zltlt gy de dappere Macedoniet"s, en de flaatkundige moedigc R( meinen, hoe langer te, lUeef, het hoofd bo~
yen alIe andere Volken:ll zicn verheffell (*). De eerHcn, een
klein

(*) Wy hr;:bb.en" de vryheid gebruikt van de jaartek~ning. hlel"
en daar", in dit \"oorfiel te verbeteren; tel' oorzaake dat 'er ous
eenige verwarren'rle misfiellingen in voorkwalllen,
De Eerwaarde M4rtinet bepaalt den eerften Tyd·
kriog op
•
•
•
•
•.
1650 jaar~n.
den tweeden op 800 jaaren. en zegt, dat de lVae·
reid, op het einde van dien tydkring, gdhan heeft
2SOU jaar~n. dat egtet maar 2450 zou zyn: bierom
brengen wy deezen, dat ook met den tyd der gcfchie·
denisfe beter uitkom[ J op
8 $6 jaarell.
iS2SCO

jaaren.

Zyn Eerwaarde brengt \7oorts deo derden Tydkring
weder op Soo j.laren, en zegr. d:u de Waereld op
bet einde vall dien tydkring gefl:aan heeft byna 3500
j3aren, dat intusfcbeo ma:lr 3300 jaaren 2;OU zyll.
Wanneer we deezen Tydkring ill tegendeel bepaalell
op
•
•
•
•
.
.
7SO jaal'en,.
zullen we beter uitkomcm op den tyd van RCJnes bOH' - - - ,l'ing. te wt·~ten bet jaar der Waereld.
•
•
3l<50 jaareD.
En dOlt, dit ook beantwoordt aan de Tydrekening.
die zyn Ee~w"arde voigt, is blykbaar: nadien by het
laalfi.e Tydperk de, oude Historie bepaalt op de !eng.
te van
•
.
.
• •
•
.
•
750 jaaren.
't welle den ouderdom der WaerelJ J op het afloopen - - - daar van. b engt, op
•
.
•
.
4000 jaarcll.
of, gelyk zyn EerwaarJe zig uitdrukt ~ op ruim vier duizen~ jaaren. wordende • in aIle deeze tydsbepaalingell met ronde geu.dle-n.
de min of meer overfcbietende jaaren niet in agt gctlomen.
Wat laager bren~t zyn Ecrwaatde de gevanglyke weg'loorin, \'an
'f Y()OdfCh~ P'Qlk op 550 jaaren vaar Ch,istus: dit zou men kunuttl
Jaaten blyven; doch. gemerkt de bcpaaling van 600 jaaren betet
ZY. flO fiehben wy dlt geral geplaatst;~ om dat we to~ de bepaalin~
der opkomst VOin 't Perfifch: R.'1K moestco veunderen. Zyn Eer-
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klein Gri€ksch Volk, tasten met geringe doch dappere ben.
den de talryke Perjiaanen aan, verOaan ze, en gronden
zelven een groot Ryk in drie Waerelddeelen, dat kort daar
na in duigen fpatte, en, in drie kleinere verdeeld, de Macedonifche, SyrilChe, en nieuw Egyptifche Ryken deedt
ont!1:aan. Dan deeze allen zult gy, op hunlle heurt in de
banden, der dappere vrye Romeinen zien vallen, die daarop
niet alleen de drie hekende Gewesten der Waereld beheersch~
ten, groote daaden uitvoerden, maar ook in Konften en
Weetenfchappen, van de Grieken geleerd, beneden welken
zy egter akyd bleeven, uitblonk,en; en voorts ook over de
Jooden. regeerd,en, doch hun de vryheid van den zuiverell
Godsdlenst, hoewel op eene bepaalde wyze, toeftonden;
dan deeze vrye Romeinen, die nn der Waereld de wet
fielden, zult gy te gelyk het hoofd zien bukken onder de
heerfchappy van eenel1 Votst, die toen over allen den fce~
ter zwaaiden •
I

waarde brengt die np 300 jaaren voor Christus , en wat laager brengt
by de opkomst der Maced~ni,"rs op het jaar 350 voor Christus: dit
toom ,eenc misficlling in de cerfie jaartekening raakende de Per·
jiaanen, beter gebragt op ongcveer SOO jaaren voor Christus ; wan·
neer men de laatere jaarrekening nopens de Macedoniersop omtrent
350 jaaren vaor Christus kan laaten blyven. Het kome hier op
geen netelige tydrekenkundige verfchillen aan; de ronde getallen
v.oldoen; doch ze moeten egter zo zyn. dat ze der jeugd geene
verwarring veroorzaakeD.
De '1latuterlyke, bflrgerJtyke en flaet'stefleWzeU van Zwiiferland.
geJehetst in eenij{e Brieven Vall WILLIAM COX!. M.· A. Lid van
des Konings Collegie te Camlwidge 6nz. (Jan WIJ.LIAM MELMOTH
Esq. Uit net Engelsch vertaald. Te Harlingen, by V. v. d.
Plaats, en fe Leyden, by L. Herding 1780. Behalvm het Voor·
,rerk 38r bladz. in gr. oEtavo.
kundig en opmerkzllam Reiziger is Zwitferland, zeker,
V00rby cen
uitftek een Gewest, d;lt eene onnadenkelyke verfcheiden.

beid van voorwerpen, die der nafpooringe overwllarrng zyn, op.
Ie vert ; !t zy dat by zig overg~eve tot Naluurkundige pf 8taatkun·
dige befchouwingen; die hem van aile zydcn aanleiding verleenen,
tot leerzaame befpiegelingen; terwyl ze hem tevens met nut. agt
doen geeven 'op de verfchillende zeden dier aaneenverbonden Volken. 01' welken deeze verfcheid(mheid geen geringen invloed
beeft. - - ZtJ!ks oncdekt men ten kla?rfie in deeze Brieven vag
den Heer Coxe. die met e,.ene meer dan gemeeRe oplettepdheicJ
Zwitfellland doorreisd, ell zyge opm~rkin~en aan zynen VrienJ
Md·
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Melmnth medegedeeld heeft; welker leeztng alleszills nuttig en
aangeo33m is.
Men ummoet hier in een oordeelkundig berigt. zo van tt Helve.
tisch Bondgenootfch,lp in 't a!gemeen, als van icucr d'lartoe behoorend Gelrlcenebest in 'r byzond.:r, en 't is duidelyk te bcfpeu,
fen. ddt onze Reiziger. geen madre gefpaard heeft. om desa:mgaande de vereischte onderrichtingt:n tt"; erl:ill~en; en Ilaauwkcurig
l:adc te Oaan, 'r gc:en het verfchillend Staatsbetluur, de ;',e(l-eHheid
en aangele:genheid. mitsg lders de !eeve I)swyze cn bet charafter dcr
Inwoollderen , van iedc:r deezer Gemeenebesttm, aang:tat. - - Dit
ondertusfchen heeft zyne a:Jn,lagt m",t dermaare bepaald, dat hy
daardoor onagtzilam gcweest is Ol1ltrcllt andere voorwerpen. Geens·
zips l beha gen zyne llricvt:n. door het opgemeld~ , den Gefchied.
den Aardryks ell dt:n Stiatkul1digen, ze zyn oak gefchikt om
vol,lo~l1ing te geeven aall den NltullrKUndigen, daar hy niets 'londerlings up B'.:l'gen en Ikuvelen, in Dalen en op Rivieren of Mei·
ren, zyll 113vorfchend oug laat ontglippen. lIy doorwandelt deez~
Gewcsten. en reist galllsch Zwitfcrland door, a1$ iellJalld, die het
naallwk.eurigst verflag van al het mtrkwaardigfl:e wenscht te kunnc:n
geeven; ell de wyze. in welke hy zyne heriglen daarvan opftelt,
loin den Leezer Ult. om hem met verma!lk in zyne togtcll te vel'geze:lcn: ('j!.:, door hunnti'verfcheidenheid en de weetenswaardige
byzond.::rhr;,~en, nimmer verveelen; te minder daar de Reiziger
intus[cben zyne oordedJ:.undige aanmcrkingen over het voorkomende
mcdedeelt. Om ecne aallmel kelyltC verfcheidenheid van gczig.
ten te hebben. verkiezen wy rot eene proevc den togt van del\
Heel" C()xe in de valci van St. Gothard, Waarvan by ons het vol·
gende bel igt geert.

" Va:1' AltrInrf. de Hoofdfl:ad van 't Kanton Uri , Jig~en:Je in
een enge V dlcy, bykans ;!:eheel omringd door vcrb<lzcl1de Bergen.
na 't midd~gmacl vCltrokhen zynde, begonneo wy, omtrcm negen
mylen van dael", op teklimmen, De ~'eg loopt geduuriglyk bngs
de tit;:ile kanttn del" bergen; en de rivicr rle ReuJs vefl'ult op veele
piactG:n den gel1eelcIl grol~d dc::r valf:y. die zeer fmal is. Die rivi~r [cheen fomtyda verfchclden honderde voeten beneden ons;
hier fbootilt zy een glOot auk wegs doot een bo~ch van pynboo.
men; d:rer !lort ze nedcr in de watervallen, en vcrliest zich in de
vaky. Wy pasfeerden haer verfcheidene maelen over bruggen van
eeu','n enkden boog, en Z;Jgen haer onder onze voeten hee::nhruifchen III k.maden , welke zy zich mer geweld door tJe harde rotfen
gClIladt had; ontetbaete heeken vlieten lIe~er langs de bergen.
wclkt fOfiltyJs bar en fomtyd, fraei belommerd zyn t terwyl hier
en ,:dcr cen 1ge cigenzinnig.;l bellkc:a over tien kant eener fteilte
ba 1,:\.11. t:n de : Ivler half verdui~tereu VOOl' ens gezicht_ Bet
dU! tl;;lc en Comber eellzaem der bosfcben, de hier ell dacr ,roar·
lWlIItnde levendigheit en verfcheidenheit vall kmiden en pl:onten.
- - omneetbatre blokken van de rorfen -, vermcngd met verbazende ySkJumpen, welli e v:m de bergen zyn afseluimeld , III. Dlo:EL•.&l.U,loll' f. 1'10. 10.
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rotren van eeoe verbazende hoogte. als :Jen elkander ge{chaerd,
en omfingelende de valeyen, - - deze zyn de verhevene. de
heerlyke toonee1en, waervan dit romaneske Land overvloeit. en
well,e ons op eeoc onuitfpreeklyke wyze verrukten.
" Wy begav(:n ons dezen morgen vroeg op reis van Walen. een
kleen dmp, daer wy den naeht doorbrachten, en bleeven cen ge·
ruirnen tyd al klillJwende voortgaen, door een gelyke wilde cn
fchoone fireek lands, als ik even omfcbreeven hebbe. Wy konden
naeuwlyks hondcrd voeten vordcren, zander oVer eenige dier bee.
ken te kluisfen, wier water zLliverder is dan kristal, en die met
geweld van de:: toppen der bClgen in verfchillende gedaemen ne·
derftroomen.
" De weg, die by uitfiek f1:ell en rotfig is, is meestal hef1:raer;
op veele pl~etrt'n loopt dezelve Over' boogen onder een haag gebergtc. en han~ende over cene groole diepte. terwyl de rivier
bruischt en fehulent in de laegte. Daer dit een van de voornaeme
wegen Ilac Italii~n is, olltmoettt:n wy een aenzienlyk geta! Vraehtpaerdcn, bela den UJet Koopmanfcbap~'.:n; en a/zoo ete weg op
fommige plaetfefl zeer naeuw is, moelen 'er de Pacrden min of
meer. op geleerd zyn, om dkander voorby Ie loopen, zonder af
te glippen. Het kan niet anders, of deze wegen I hangeode over
cle diepten, rnoeten die Reizigers met fcbrik vervullen , welke nice
aeIJ dezelve gewoon zyn, en wei byzonder, dewy] de MuHezel~
en P<lerdcn een byzonderen tram vall loopr.:.1l hebben, als zy de·
ze/ve pasreeren. Z'! l10uden zich l1iet in 't midden van het fpoor.
llJacr kruisfen gedulJriglyk van de zyde nes bergs Dae den rand der
fteilte, ell dan draeijen ze fcbielyk weder dwars over den weg.
flingercnde dus, W20ncer ik my zoo mag uitdl'uliken, als gedllIY
riglyk zigezagende. heen en weder•
.. Tot dus verre felleen de valey van St. Gothard we! be\7oll(t
te zyn. en wy rrokken door verfcheidene dorpeIl, liggende aeD
den bodem, en het minst enge gedeel te der valey. De zyden der
bergen waren bier en dacr digt bezaeid met BoereIlwoningen. bezet met gchool1~tcn of verrykt met weiden.
" Nag 31 ryzeude, 113m het !:Ind, boven Wqfen, fchie1yk cene
andere gedaeDte :len. Het werd IlU meer willi. en cen ~olkolllen
wocstyne; daer was geen bewys van eeuig gcwas, uitge~onderd
hier en daer eell i1:01llP van een pynhoolll. De rot fen waren meer
bar aeil en overlJ:mgencle; ne:gens was eenig tekell van Inwoon..
del's, en m~n krc.g meuwryks cen fpiellie gras te zien. Toen
].;wamen wy aen cen brug, over clen R tiS liggende, en dwar s
over eel} zeer groote diepte. Deze rlvier verool'zaekt hier cen vry
grooten warerval largs de hol:Jbehge zyden del' gebergten, en over
onmeethaere f1:ul\ken van rotCen, we[k e zy in haeren loop olldermynd ell meeJ;eflecpt heeft. Deze hrug wordt de Dui'lelsbrug ge]lOemd. daeT toch 't gemeclle yolk altyd geneigd is, om mocilyk
werk den den Duiveltoe te eigenen. Tt:rwyI wy op de brug den
wact.fval ftondell te bewonderell, overvicl ons fchielyk eell [OOIt
I
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van digten ilofregen, ult hoofde dat de riv1er het fchuim tot eeoe
:aenmerkelyke hoogte verrpreidde. Deze zyn vcrhevene tooneelell
Win verfchrikkinge. waer van Z"j geell denkbeeld konnen vormen.
die 'er nODit aenfchouwers van waren. en de vermogens van Schn.
der. en Dichtltonst fchieten te kort. om 'er een jui!t afbeeldzel
van te leveren.
.. Ntet verre V311 deze wonderbaere Landl1:reek. (terwyl het
land needs woest en eenzaem bleef,) bracht 009 de gewoone weg
in eenen onder~erdfchen doorgang van omtrent tagtig Cchreden
lang, uitgehold in cen rots 'fan Granaetmarmer. en zo drll wy denzelven doorgegaen waren, vertoolJde zich cle vrolyke en weIbe·
bouwde valey van Urftrm. Bier zagen wy een Dorp vlak tegen
ceo hQog gehergte. dar in het afdaelen bezet was met een WQud
van pynboomen; Boeren. werkende in de velden. - . Rudden> ill de weiden grazende; - en de Rivier. die. toen w'f
haer laetst zogen met een fierk geruisch in cen aenhoudende
fiorting over ruuwe rotfen been ihoomdc:. vloeide hier nil en zagt
door het dal; terwyl de zon, welke voor ons fchuil geweest was to
zoo lang we ons in de diepe valt:y belfonden, hier met vollen
luister fchitterde. Doorgaens hadden wy tot hier toe op onze reize
befpemd een trapswyze vordering van de gtOotll:e woestheit tot
de best bebouwde landen; maer in het tegenwoordige geval wag
de verllndering zoo fchielyk en oogenbliklyk, dat zy byna vuorkwam als een onverwac!1tc betovering."
Wat la.ger meldr ons de Heer Caxe, dat de \7aley van UrJerel't
eene kteene vlakte is, aan aUe zycien geheel olllringd door h()og~
en -barre rotfen • wier toppen met fneeuw beclekr zyn: en dat melt
cemeenlyk zegt, dat deeze vlaltte den grondfteu'l Van den be'g
St. Gothard llitmaakt. Doch deeze is. volgens hem. eigenlyker:
cen verbaazencl groote berg rustende als op de fchouders 'lan andere hergen, die zeer gezwillu uj[ het meir van Lucerne rChynen
op te ryzen. Zommigen houden dcezell berg VQor den
hoogften der Alpen i maar dit is. zegt ODze Reiziger I eene misvatting. Volgens den Generaal Pfeiffer is bet hoogLle punt van
Sr. Gothard 9,075 voeren hoven de zee; en Mount Blanc. in 't
Henogdom Faucign, heeft. gelyk de Heet CDxe aantekent. vol.
gens Sir George Schukbo10Ugh de hoagte van 15,662 voeten. dat
nog 808 voeten hooger i> dan de berg P'efuviuS' op den berg lEtn~
geftapeld; men brengt naamlyk den .lJttna tot de boogle Van
10,954 voeten. en den Pefuvius op dle van 3,900 voetcn, maa·
kende te famen 14,854 voetcn (*).
I
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CO) 'Men vClgelykc 11iermede oe opg~l!e vnn ile hooglle der voolnaamflc
Bcrl!on ill de Werdd. geplaatst, Han 't ~indc dcr Rciz~ ~'all M. Bourrit, mt.
te Z';;ergen ')ian Sal'oije, en b)'zondcr cok nl! Mount Blallc.
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Proeve "''l1Z Dichtlievende Mengelingen. door J. .A. BACKER. Tweed'! Decl. n Hoorn, by T. Tjallingius, 1781. Belzalven het
Voorwerk, U2 bladz. in gr. octavo.
het eerl1:e Dc:el deezer Mengelingen (*) beeft men reeds
V itkunnen
opllJaaken, dar de Beer Backer onder dat Coort van
Dichtel s be hoare, die eene goede maate van bekwaamheid he!>ben, am 'onderwerpell van verfchillenden :lart op eene gepaste
wyze te behandcien ; 't we!k in Mengeldichten eene byzondere ge·
valligheid heeft. Zurks f1:raalt even zo dmr in dit gedeelte: in
ernfbge ontlerwerp~1l houclt by eene malllyke deftigheid; zyne
Miilnedichten vertooneo eene kiefche rtderhtid; zyne Byfchliften, Lofdichlell en dergelyken hebhen, naar vereisch, huune leevendige loshetd, of gefchikte ftevigbeid; ell leidt hem zyn onderwerp tot natuurlyke fcbilderingen; ~an verleent hy ons Tabeelen, die men zekerlyk met eeo aandoenlyk vermaak zal befchou·
wen. Van die nalUur is onner anderen zyne afmaaling van een
gelukkig Huisgezin op het Land; welk SllIk wy gaarne gehecl
:louden plaatzen; maar am deszelfs uitvoerlgbeid zullen w1 het
van vooreu eell weinig inkorten.
Dc Dic'ltcr vangt aan met eene berchryvil1g van de eenvotJdige
en ne:te woonplaats van Tirzis en Gliceris, in eene aallgenaame
en vrugtbaare landftreek, die die minzaame pa:lr, op hunnen noesten arbeid, aile hunne behoeften ryklyk verleent, gelegen. Hy
doet Tiuis vroeglydlg veldwaards trek ken ; lerwyl Gliceris haare
twee kindertjes in den dos fteekt; met welken zy voorts insjielyks
ten velde gaat, 't weIk de Dichter dus dlJet vervolgen.

Daarna -treed die jonge Jchoonheid, met haar telgjes aan de hand,
Pol van lie/de, Tirzis tegen; Jamen werkenze op Jm land.
't lVeeldrig jongske voIgt den vader; Doris, 't meisje, moeders zy!
Of zy Jpeelen met hun beiden, flil en vredig, vry en My.
Tirzis ziet dit onder d'arbeid; wenkt zyn lief Gliceris toe.
n, Hoe vol ,is dan hun boezem! hoe is dan hZt1l ziel te moe!
Tirzis werpt de Jpade neder, vliegt naar zyn Gliceris heen;
Drukt haar roozel'oode kaaken, en omvat haar poezle ldn.
Zy beJluit hem in Iware armen, kuscht en flreelt hem keer op keer.
Na die lieve vrwgdbetuiging keeren ze aan hun arbeid wedr.
Tder werkt met dubblen yver; Tirzis vind gem hooger lust
Dan in 't werken; uitgezonderd, als fly zyn Glfceds kuscht.
En die /ieve zou niet ruilen met den flaat van em vorstin;
Want in 't werken met haar gade groeit haare ongeveinsde min.
Als de zon ter halver hoogte van den hetdren middag flaat,
Dan, dan is 't, dat Z'j, met Jmarte, lief en land em poos ~'erlaat.
'k Groet
(') Zie Hedt'ild. Vad.

L~tier·oef,

IV. D, hI. 33 2 •

DICHTLIlVENDE M£NOl:UNOEN'.

'k C1roet It (zegt zy) I!Ht myfls levens!'k groft~l 'Vooreen oogenblik.
lk Gaa naar lm~'s ~ op dat ik ,jpoedig, alles tot den mtlflttydji:hikk'.
Maar myn weUust! on:.';e tetgen•• eel! bl~ft by yt, een gaat meE.
lVilt gy Doris of Alexis? wien verkiest gy var. de t1Vee?
Want ik kan alteen niet wc:,en; zander 1{ en zonder kind~
Ach! dan k. wynde ik van wrlangm; kies , wi en ho~£dt [!:V, lieve ~'dnd?
Nu eens kiest hy blank' Al~xis, dan de minndyke Door;
Of h"j flaat de Jc1l00ne moeder deeze teedre kewze vo.or;
Die lwar hart zo jlt!St t'erdeelde, dat zy naa'li1('lyks kiezen kml,
Eilldlyk Jcheia z"} met lien kusch}e van Jzaar' uitverkooren mcm.
Driewerj knikt zy, in het heengaan, hem noch toe, twwyt zyn witl,
Pol bekommring, all' de treedjes ga§flaat van zyll zielvriendin.
" Zie(dus zingt hy)zie diejclwonheid Z1I'NVC1ide aver't blaemrykgroen.
"Wie Z011 haare aall'Yalligheden niet flandl'astig hulde dOel!?
" Wie {!,enaakt haar, die den invloed van de liefde wederflaat?
,~ AU' de tengre bloempjes buigen, 'VOl van eerbfed, W.1at zy gaat.
" In de landflreek , daar wy woonen , huist gem 'woeJt verfliudmd dier,
" 20 't cr fe/milde, ,k 'Wed Jut eerbied toonde voor lwar' cedlen :;wier.
" [Jit 's lIoc1l 't minfle; want haar boezem is de tempel van de deugJ.
" Sinds het opgaam van haar dagen was zy 'r voorbeeld van de j tugd.
" Altoos zedi/{, zonder trotsheid, vr"J 'Yan o71gejcltiktm ~vaarl,
" Zag ?l1e12 ltwr naar eer aj l'aorrang, by de reim, flimmer flaano
"Sinds ons echtfeest, cl ! wat weelde Itch ik niet door haar gefmaakt !
" Zacht en gul, nooit eigenzinnig , daet zy 'Wat my 't mcest 1'ermaakt.
" Ni~er vind lzaar ziel j{eneugten in eerroovende schterklap;
" Maar in 't fladmlen van ltC/ar DOI'is, en Alexis zoet gef'1ap.
" Dat beminlyk paar, de weeIde van OilS eerlyk trouwverbolld,
" Boeit zo menigwe,j Qnze aandacht in den Jchelnera~'ondjlond ,"
't Word dus middag, en Gliceris ziet 'WeI dri~werj door 't geboolnt,
Uit het venfler, of haar Tir7.is nag ~liet van den akker !eoolne.
Ziet, hy nadert! d hee 'Vliegt zy hem in de armm, 'Yot van min!
Lleffle, (zegt zy) 't maal is )Iaard(£!;; 't is gereed; kom, Jpoed n in.
llier dekt geene pracht de tafel; 't is geen wild aan 't jpit p;ebra8n.
Haas of korhoen vond, in 't welden, zich doer Tirzis nooit verrac/l.
't Is eell1'o!1wig wM zy opdischt; maar Zll jmaaklyk ats 1Upyll,
Ooit 1'oorheen by moed~r Baucis, in haar hut, vergast mogt zyn.
O! lIoe lekker zyn die baonell! Tirzis zeif beeft die geplant.
En de vruclIten! ja, Gliceris plukte die met eigen hand.
Doch tien peer word uit;rekozen, die haar lieye Alexis vohJl;
DaaT hy met zyn poezel ZUJj e,jpeelende, ilnkroop op den grond.
Gg ]
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't Minlyk paar zit "10Iyk nede)", lJcide killdren aaJ~ Tum 2.y;
By deer maalt}d lwalt geen maaltyd aangerecbt met leNemy.
Op elk 'Woord, aat kleene Doris, jlaamlend, tot de moeder Jpl"edt,
Schiet Gliceris oog cen lonkje, tiat baar lief il~ lie/de untfler:kt.
TTraagt Alexi,' ann den ,'ader iets met kinder}yk verftand?
Smeekt hy Doris om em zomtje? Jheelt lIy 1'Ieimd ltwrc hand?
Elk gebaar "anl't klee;w jongske flort lmn ziel vermkking ill,
En hun beider harten }ine/ten door !Jet -:;achte VUUr der min.
Tirzis, zegt zy, hoar dat Fhelmpje; 0 hoe fnapt l:y, welk een lust!
Tirzis antwoord met zyne oogm, daar hy kleene Alexis kuscht.
Van de tafel zeNen zy zich neder in cen dicht pric'il,
En bewondren, uit die fdlUilptaats, 't onafmaalbaflr landtooneet.
Hier, hier roeien Llanke Zwaallfn in de kabbelende beek.
Ginder graazen loeiende asJen in een klavcrryke flreek.
't Brie.rJchend paard, l1U ongebreideld, vlie[!;t de rrtime weidm rOtJri.
't li70clig fch(lapje jclJeert de kruidm ~'an den weJdoorvoedengrond.
"t PJuimgediert, dat, op hun 110e,'e, ongeftoord, zyn nestje bouwt,
Streelt, ten d{mk, hen met zyn toollen, uit !Jet digtbewosJen hout.
J)1.izend treffende taafreelen wekkerz !ricr hun aandacht op;
Maar 't vernoegen en de liifde heffen 't all' ten haogften top.
Midden in die zaal'ge weeJde lokt hen de arbeid weder,aan.
Ziet, met weJk een blydJchap ::;y weBI' hawl aan hand ten aUer gaan.
Tirzis Jpit, of zrmit zyn vruchtm, middlerwyl Gliceris wied"
lJie zich, in dim zuurm arbeid, "l'an haar kroost geholpen zitt.
Menigmaaten noo,l de blydJchap haar tot zoeten veldzallt; uit.
By verpoozin/i vlegt ze een kroontje van l.febloemte en gwrig kruid.
Ell haar egae, uitgenoodigd, Jcluid dan ook van 't 1verkm af;
Slyli, ten Jpe~ltuig 1'001' Alexis, naar de kunst. een herdersflaf.
't Stimme guitje 'I1'lerkt zyn doelwit ,fla£Jt zyn vill dring gat met drift;
En bedankt, met flli~re kusrhjes. vaor die aangenaame gift.
Kleene Doris, moeders wellust, mag ook gem geJcltenk ontflaan ;
Maar ont 1'{Jilgt ern roozekransje, doorgeftikt met letieblden.
~! Hoe trotsch is dan Gliceris, als haar meisje, dus verfierd,
Met lzaar 1v12ggelende treedjes, zachtkens "001' 12aar lumen zwiert,
En Alexis, 1l'el te l'fede> met ?;yn' 'l!eldflaf in de hand,
Naast de zyde van zyn :::;wje, lzeen flapt ora 't grQene land.
Ho'!fjche jll./fers, ryksvorflinnen, let op llaar l'alfchaon gelaat;
Ziet 710e 't lieflyk vergenoegm in haar oog getekend flaat.
RaadpJeegt da-n met IIwenjpicget, of I~W fJog zo !leldel' flraalt?
Zeker l1em; 11'ant zulk em weelde wierd aUe;;11 aan, 't veld bepaatd.
Daar~

DICH TLIEVENDE MI!NGRLINGnN.
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Daar, daar 'WOQut de rust, de ,'rede , door l;een baatzlIc!tt ooit gefloord.
List, bcdrog en Jnoode treken vtieden dit gelteiligd oord.
At. lIct ffloedcrZicht, aan 't JaGlen, tangzaam naar de kimmen kelt,
En de nacht (J,Cln de ooster1temel evenredig op,paards Jnelt;
Als de gouden fterren blinken , als de maan hf/ar lic1zt velfpreid,
Ats natuur haar jluimefdruppen Jprengt, dan ryst 111m zaligheid.
1Veelde en min Jpant dan te gader••. maar, de goZvende gord'jn
Duld niet dat myn zangfler JpeeZe, als die lieven eenzaam 2:),11.
Rust, d zalige gelie,'en! ftrekt op 't zaclite dons t. tdt,
Tot de nac!ttegaal u ,,,ekke met lwar tooverend geluid.
Niemand mag u dat bcnyden; u, wier wee/de daaglyks groeie ..
En wier hart allem 1vei!rkeerig, 'l'oor elka8r in liefde gloeit.
'k Maalde uw lot, zo ryk gezege11d, dat geen konitlgklyke krorm
Vaal' vaal' immer is te kie,:;cn, jcl,ooJl ze t. oak wiefd aangeboon.
Gy, die wenscht naar't vcrgenoegen! dat dit paal' lIW vOOl-beeld ftrtkk~.
Liefdc en ':Il'er hoed de1t flervlil1g'.flwJs voor hartzeer en gebreT<.
..,'r

-<... _ _

of de Zeldz1ame Man. Tooneel.
d ,.aar het Fra'ifche van den
Te Amflerdam by A. v. d. KlOe) 1780.

'VIm SAINT CBARLI'S,

in dde Beriryven.

Reere GERNli.VAL1JE.
In oElavo. flo bladz.

Gevo!~

tusfchen twee Gelieven baaner. den weg tot een
OneenigheJen
om;clyk Hllwelyk, dat nogtans afgekeerd wordt, waarop de
twefl Gelieven zig door dell egren b;;lld verecnigen. Myn Heer van
Saiflt Charles (pedr in dee~en ten znndellingen ra!. 01' den ouderdom van zestig [a3 1 en Jc MiJJllaar tc zyn lIan RnJalia, die pas tWintig
jaaten ol1d is, komt hemzelven ongerymd voor ~ hy lragt het RoJ~
Jia te doen cpu'cden; ma.11 deeze. verbitterd op haalen geweezen Minp'lar Lucidor, (diefl zy egter in haar hart millC Lcrwyl
deeze ha'lI ook cene zuivel C Helde toedra~gt ,) l.. at zig Iliet overwigen. Saint Cltart~~ zct daJrop zync z[)gen3311.dc Vryery voort,
ontdckt ilJtu<;frhen ,-,e UOrZ3;J!{ (~er nr;cenigheid, en 'r misveribnd
tusfchen R~(ulia ell .Lttddor; h)7 W~dl fc!Jotl\\'t Rrjfllia I terwyt by
Lucidar r;og grm:d gedt om te hoof·en. Met dit :llles llOmt het egtet zo ver, 0:1t Rifalia het HLl'vvelyks. Comn£l: met S,lir:t Charles
tei{.ene; dan dcc"e fchcurt, op de tekcning. het Contr;;fl: in fiuk.
ken, cn bewcrhr de HU~\lclyks\'ef(.'clllging lUs(c!Jell d::: twee Gelieven, wenfChcI,oe ten 11Dt, dat dk bedaagd Jl1an zyl'! ~'Qorbeeld
'JIolge, en zyne ",aarde leete kem1en! dan zuUen, zq;t hy, d~
RU'II'fly1wn gelyke,., ell de Et litgenoat en gelukkiger 3),11. 1n de
uitvoering i:; cit fiuk zecr we'! in 't oeg ,gebC'uckn ;' Sai'11t Charles
maatt het h;t3Llylie cler HU\\-ciy!;cn ,'an orgelyl;e ja31 en leevendig
af; en fchetst teVCIJS vry l'adruUyk, hoe \'i!r~eerd h(;t zy, ceo
Huwclyk, nit wradi::llgt, 3~n Ie b,1an; daar men zO[Jllyds, gelyk
bier, toegedreevcn lwn WOI den, coor oneenighccf:n J die te vcr
I

geuokl\en zyn.
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D£ PHYSIONOMIB. -

1lI0LIRRE.

De PhyJionomie, of

KAREL erJ SOPIUA.
Tao n.selfpeI. Naar nee
Hoogduitsch ,.an c. F. BRETZNI!R. Te' Amfterdam, by P. d.
Hengst C1l A. Mens Jansz. 1780. In oElavo, IS7 btadz.

W y \'inden

in dit Tooneelfpel cene te groote verrcheidenIJeid
van gevalJen, om met wei1'lige wCJorden eell beknopt verfJag
te geeven van het bcloop der gefehiedenisfen; maar ze kOITltm,
T·mlr het bedoelde V3n den Autheur, in d,t punt te [amen, dClt de
Phyfionomie eene bedriegelyke kunst is. wa.Hop mSll zig niet kan
verlaaten. De Gouverneur Ralph, ell Jocl.lem de Sehool!l}cester,
zien zig, in een en ander geval, op hunne Phyfionomifehe kUD'
digheden afgaande, door de ondervindlng. van 't fpoor gedwlIald.
- - - Edoeh, waar ligt de fchuld van deeze dwaaling? by de
Phyfionomie zelye, of by den Gouverneur en den SchoolmeesH:r?
het 001\ :lan hunne onbekwnambdd in die kunst te wyten?
~7at hier van zy..•. hoe men 't dUloe, ... de inrigting van
'[ Tooneelfpel is rege gefchikt, om te toonen, dar men ten minl1:e
met die roorr van llUlltligheden niet los te werk hehoOi t te ~aan;
en veelligt heeft de Baron Wandal gclyk, als hy ten laatfle tOt dm
Gouverneur Ralph zegt; ,. Myn goede Heer Prrecepror, my
" dunkt, wy mOt ten 011S met Phyfionomie niet meer bemot:ij<:l1;
" iemand, d:e etrlyk is, el1 deugdzaam leeft, heeft doorgaalls de
" beste phyDoIlomk:,"

is

BlijJpe!, door 1'. J. ICASTELF.JJI'f. Proneit er rI.~ereat.
Te Amflerdam, by A. Bmchtrs, 1781. Behal"len het 170 orwerk, ,96 bladz. in octavo,

KOLIERE,

Moliere. hernind door de Auriee Bejard, maar by zelf de
Minna ·r van haare Dogtcr IjabellJ., insgelyks Afl;ric~,
haar beiden noodig hebbende tot het fpeelen van zyn Tartujfe,
vindt zig, toen hy, na eenige dwarsboo:ningen, verlof gekreegen
hJd, Olll Tal"tujfe openlyk teu TOIJncele Ie voeren, benard; doorof en de Moeder, !{ennis van zyne min voor haare Uagter verkrec.
gen hebbende. hem de bclmlpzaame h3I1d weigerde. 't Gelukc
hem evenwe[ baar over te hJalcn; en 't ToonceHl:uk wordt met de
hoo~fle toeJulcbillg uitgevoerd; dan bier op is IJabetla het \"oorWtOrp der bltrerfle gnllnfehJp v:m ha3re Moeder; zy ontvlugt der
zdver woed~, en zoekt de befchermillg van Moliere, dfe z g
adO haar vcrbindt; waar8an de Moeder ten laatl1:e h3ar~ toefl",,\}·
ming geeft. lnttl,[ehen kOillt de Huichela3r pidoHe, dre, en Be.
jard I en qabelh, regeTl M(Jtiel'~ opgehiEst had, om dGO Tart'UfJ~
van het 'roolleel te weeren. en dlen l\d'oliere ah den grootlkn
Schynheillgen in zyne hamlykheid tcn toon gelldd had, tot inkeer ;
vClfuett zyne geveinsdheid, eo] erkent, dJt de b~ocfenini van hc:t
Tooneel" niet OI:befbanbaar is met eeo goe,i zerlelyk charaCter.
De Hc~r j(asteleijn ontvouwr dit beloop ong~dwongefl, met tllSfehenkomende Tooneelen, die vr\' gerchlkt te pas[e gebragt worden; tel wyl hy id~r ChJrllch:r beftcndig in desze.f:. eigen werk-

zaamheJd huudc.

A L GEM E ENE

V A·n E R LAN D S C H E

LETTER.OEFENINGEN.
G.

J. N.\HUYS, oyer den brief V4n PAULUS 4an de Philip..
penftn. Eerfle Deel. Te Amflerd4m, by J. Wesfing,
Willemsz. en M. de Bruyn, 1780. Behalvin het Voorwerk.
S99 bladz. in gr. OCtavo.

dit eerfte Deet, gaende over de twee t:erfie Hoofd..
M etftukken
van den opgernelden Brief, levert
de
Nahuis den aenvang cner doorlopende verklotl'ing
OIlS

Hoogleera~r

van dit Apostolifche Gefchrift, op zodanig ene wyze uitgevoerd ,dar BybeJoefenael's te over reden hebben, oIJ,1 na de
vel'dere voltrekking van dit werk te verIangen. Eell Il;lUWkeurig in adllnemen van het verband del' voorfiellingen,
met een tae!- en oordeelkundig gadeOllen van de J;.ragt dcr
gebhigde uitdmkkingen , pryst dezen arbeid van alle zyden
ae11., aJs by llidtek rer ophelrlcrhlge van dezen Brief gefclllkt; waCf nevens ook gcvoegd Zyl1 een aental van Ieerryke opmerkin{!en, die .zyn Hoogeerwaerde op het ernfligfl:e
tet" betrachtinge aendriRgt. TerwyI we dit Gefchrift
met gelloegen doorbladel'den, olltmoette OTIS ill het zeive
ene roon van uitweiding, ter i1::tvinge van bet gevoelen dat
Paulus tweemael te Rome in gevangenis geweest is; welke
ons dermate voldeed, dat het ons overbaelde, om dezelve
in dezen by te brengen; vertrouwende, dat zulks, :tIs een
fink op zich zelve, velen niet ongevallig zal zyn.
's Apostels "tael in het vyf en twintigil:e vel'S van 't eerne
Hopfdfiuk geeft hier toe aenleiding. Zyne betuiging, lk
'l-'ertrouw en weet, dat ik 'l.al blyven, te weten, in den vleeFhe. aCllduidende dat hy zich-verzekerd hield, (;lIs fchryvende ') volg~ns de kracht del' grondwQorden, dit weet ik.
met overreding, met overtuiging, dat by, hoewel thans in
levcnsgcvaer, ecbter vaor ditmael den dood ontgaell zou ~
is 1 gelyk de Hoogleeraer met regt aenrnel'kt, te l1adruklyk,.
om dezelve in den zin van ene waerfcliynlyke gisfing, die
echter in de uitkomst feilen kon , te verflaen. "VVe worden
'er veel eel' door gelcid, tot het denkheeld, dat Paulus
door ene Godlyke openbaring verfiendigd was, dat by uit
1ll.PJ:.Ii:L.AL.C.~ETT. NO. II.
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deze zyne gevangenis te R.ome verlost, en weder op vrye
voeten gefield zou worden. Een denkbeeld, dat zeer wei
ftrookt, met des Aposttls fl:hryven, Hoofdf1:. II. ~4; ilc.
'Vertrou'W in den H el e, dat ik ook zelyc haest tot u komen
:.al. En waer iIi men niet weinig verf1:erkt word, als men
daer mede vergelykt, 't geen hy, omtrent dezen zeIfden
tyd, althans uit deze zelfde gevangenis, fchreef aen Philemon, die een Leeraer in de gemeente te Colosfus fchynt
geweest te zyn, vers ~2.; En bereid my ook te gelyk me
herberg, want ik hoop, (nie~ flechts ik denk,
'Wfmsch ,
maer ik hoop ,) dat ik dOJ)r u""e gebeden ulieden zal geJcluYfl,'
ken 'Worden. Op dien grondfiag, dat Paulus in dezen
fteunde, op ene Godlyke openbaring, kan men 'er niet aen
twyfelen, of de uitkomst zul aen zyne verwachtinge beant~
woord hebben. Hy zal dan uit deze zyne gevangenis ontflagen geweest zyn, en de gemeenten in Griekenland , waer..
onder de Philippifche; ja ook de gemeente van Klein Afia,
waerollder die van Colo~fus behoorde, weder bezogt heb..
ben. Men zal des deze gevangenis, uit welke de Apostel
dezen Brief fchreef, weI hebben te onderfcheiden van ene
tweede gevangenis te Rome, in welken hy, volgens 2. Tim.
IV. 6 en .7, den marteldood verwaehtte, die hem oof als
toen te beurt gcvallen is. Dan dcze onderftelling, van cne
tweerleie gevangenis des Apostels te Rome, komt zommigen
als e;eheel ongegrond vaar; 't welk den Hoogleeraer noopt,
om ~hier op wat bepae1der flaeu tc blyven, t'n te toonen,
hoe men op goeden grond mage bewerel1., dat de uitkomst
:ten dat vertrouwell, 't welk de Apostel hier met zo veel
verzekering uitdrukt, beantwoord heeft; waermede dan
het gevoelen, dat Paulus tweemael te Rome gevangen is
geweest • ,ten krachtigfie bevestigd word.
" 'Vanneer we, zegt Zyll Haogeerwaerde, het vierde
Capit!el uit den tweeden Brief van Timotheus allndagtig
naleezen, ontdekken w.e daarin ontegenzeglijke fpooren van
eene seize van Paulus naer Rome, welke geheel verfchilt
van die, welke, ons Lucas verhaalt, Hand. XXVII. en
~VIII; ten bewijze, dat Panlus, andermaal derwaards
gereisd zijnde, uit deze bandcll moet ontfiageu geweest
zijn. Men zie daartoe vs. 20. Erastus is te Corinthen gehleven, en Trophimus heb ik te Mileteft krank gelaten. Nu
was ~IU5, in zijue eerne reize naar Rome door Lucas
vermeld, noeh te Corinthen, noch te Miteren geweest:
want men maer dit Miletete, eene fiad op de grenzen van
\lein Afie. weI onderf"heiden van dat Meliten , waarop

or

Pau-

Paulus tel' gelegenheid van zijn fchipbreuk vervallen was;
zijnde een Eiland van Europa, digt by Italie, tegen over
Sicilie. Men ~o~t dan ecn van beid$n itellen, of datPaulus
hier fpreekt van cen vroeger togt door die plaatfen, voot
zijnc gevangenneeming te jerufalem; of dat hy, na zijne
gevangenis te Rome, die plaat[en wederom be-zogr had,
niet lange voor dar hy dezen tweeden brief aap. Timotheus
fchreef. Her eerfle nu loopt in tegen {tile waar[chijnelijk"
heid; ais men bedenkr zijne meer dan tweejarige gevangenis
te Cefarec:q, zijne daarop gevoIgde lange reis naar Rome ,.
e11 den: tijd dien hij te Rome reeds veIwefu had in zijne
banden p moet dit ten alJernilnfte. drie jaren geleden zijIJ,.
Maar hoe kwam het dan te pas, Timot)leus te berigten,
als eeI~ zaak die hij niet ZOll wet;en, dat Er:lstus te Corin..
then gebleven was, en dat hij Trophimus te Milccen krank
gelaten had. Wat pas gaf her, dit drie jaren daarnll te berigten. Paulus moet dan') kort voor dezel1 brief aan Tirno..
thells, te Corinth en , althans te MiIeten gewee$t, en dus
uit zijne eerae banden verlast geworden zijn. Dit wordt
nag blij-kbaarder nit he~ ISde vs. waarin hij Timotheus be..
veelt ') den reismamel, welken hi} te Troas gelatm had, bij
eenen Carpus, nevens de boekm en perf!amenten,. mede tt
brengen. }Jaulus was in zijne reize, nnar Rome", door Lucas
gemeld, op geen flukken nahij of omtrcnt Troas geweesr.
lndien dan Paulus dit uir zijne eerfte bandell fchreef, dan
moet die reismantel met de bock en en pergamerten, tett
minften een jaar of drie, aldaar zijn blijven liggcn. Is dat
mr denkclijk '? heeft het de minl1e waarfchijllelijkhdd, dat
Paulus dien reismantel, weI ken hij, inzonderheid op zijne
reis l1311r Rome, weI nodig gehad hadde, eerst zo tans
daaroa zou ontboden hebben, en dat de boek-en, -en perga..
1nenten aldaar zo lang zouden gelegen hebben'l 'Er is dan
aIle' rcden om te denken, dat Paulus kort voor zijne banden
te Rome, uit welke hij aan Timotheus fchreef') en dUS_, na
zijne eertle banden, aldaar, te Troas geweest is') en wclligt
van daar 11a Rome weder gereisd is. 'Gedenken· we nu"
dat Troas. regE teg.en over Philippi lQg, en dat P~ulus van
Rome ualir 1 toas, noch van daar~ Daat Rome relZen kon:,
zander Macedonie, of door te trekken, of voorbij te varen,
zo kan 'er geen twijffel ziJn, of hij zal, na zyne herl1clling
uit zijne eerfte gevangellls, te Traas geweest zijnde, oak
Philippi bezogt hebben. --- Wij o11tvangen nog een nieuw
bewijs voor onze ftelling, uit verg6:lijking vaR den brief van
Philemon, vs. j,3 met !J. Tim. IV. II. Op de laatfre plaats

Hh

2

ont·

4~!1

o.

J.

NAHurs OVER Dl! PHILlPlENSEN.

ontbied~ hij Timothel1s tot zig, die in de banden, waarnit
hij nan de Philippers fchl'eef, hij them was, Phil. I. 1. en
n. 19. en voegt ·'er bij: Lucas is allen. met mij, neemt
Marcus m~de, en brengt hem met u, 'Want; enz.' Ondertllsfchen uit de eel'stgenoemde plaats blijkt, dat Marcus te
Rome bij hem was, (ook Demas, die, bij 't fchrijven vaYl
~ Tim, IV. 10. hem verlaten bad ,) zOl1de't egter TiQlotheus
bij zig te hebben ; want van dezen gefchierlt daar geen
groetenis; als welken hij, bij 't fchrijven aall Philemon,
reeds voarnit gezonden had naal' Philippi, volgends Phil.
II. 23. Vit vergelijking van dit alles worden we kragtig
<lvertuigd, dat de brief aan de Philippenfen, en de tweede
:tan Timotheus, in twee onderfcheidell gevangenisfen van
Paulus te Rome gefchreeven zijn, tusfchen welke hij in vrij~
heid heraeld is geweest, en de gemeinten weder bezogt heeft.
" Het is dan waarfchijnlijk, dat de gezegendc verantwomding van Paulus, en zijne blijkbaare onfchnld, velen van
de Li}fwagt en l~ovelingen zoodanig overtuigd heeft, dat
ze zijne vrijla<tting bevorder4 hebben. Men houdt het daar
1"001', dat Paulus, b9 de eerfle vervolging del' Christenen
door de Heidenel) ~ In het tiende jaar van Nero, met een
groat aantal gelovigen, te Rome den marteldoad del' onthoofding ondergaan heeft; 't welk inviel in 't 64fie jaar del'
Christenjaartelling, en dus omtrent of ruim zes jaar na het
fchrijven van dezen brief. Paulus heef!: derhalven, na zijn
ontfiag ,. nag ruime gelegenheid gehad om te reizen. Of
llij nn zijn oogmtrk, dat hij reeds voorlang gehad had, om
door Rome naar Spanje te reizen, toeft volbragt', en zig in
de westelijke deelen met de prediking des Euangeliums uitgebreid hebbe, gelijk de oude overleveringen willen, kunnen we ni~t zeker zeggen; maar wei, dat, al is zulks f!e~
fchied, l1ij de~ niettemin gelegenheid genoeg gehad heeft,
in een tijd van zes .i~ren; oak de gemeinten in Griekenland
en Afie, en daaronder de Philippifche, te bezoeken, 'tj welk
hlj ongetwijffcld, ingevolge van zijn vertrouwen hier uitgedrub, ook gedaan heeft; fchoot1 dit doqr Lucas, wiens
verhaal niet verder gaat: dan tot zyne eerlle gevangenis te
Rome, niet vermeld worde.'·

CIDAcTEN' ltN DRIEVIN VAN CANCANElLI.
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Uitgeleezel1e Gedagten 'Van Paus CLEMENS XIV. (GanganelIi.) verzameld uit deszelfs Brieven en Redem:oeringen.
Bencvcns cenige Brieven raT! denzelfden GhNGANELLI.
Uit het Hoogduitsch van BAPTISTA PICCOLMINI. Of
Vierde Deel der Brieven van Paus CLEME.N~ XIV. Te
Amflerdam ~ by Yntema en Toeboel, 178 J •
!let Voonverk, 352 biadz. in gr. oCtavo.

Behalycn

byzonder oogmerk, by de vroegere afgifte dezer
B etUitgeleeune
gedagun 'Van Paw Clemens XIV, waervall

we diesryds melding ~emaekt hebben (*), vorderde enigzins dat dezelve in Idem Bvo. te voor[chynkwamcn. Inttlsfchen vedlond men, dar velen gaerne gezien hadden, dat
ze oak in grooter formaet het licht zagen:J om by de voorigc drie Deelen del' Brieven 'Van dezen Paus gevoegd te
kunnen worden, En hieraen word in dezen voldael'l, met
toevoeginge van DOg enige zyner Brieven; welken de Heer
Baptista Piccolmini, uit het Italiaensch, in de Hoo~uit
fchc Sprake gemecn gemaekt had; naer· een exemplaer, dat
enige Italianen, uit hoogachting vaor den 'Paus, hebben
laten drukken, niet zo zecr om het openlyk te verkoopen !t
<1.1s wei am het ·onder goede bckcndell uir te deelel1. ~
Deze vermeerderil1g kan niet anders dan gevallig zyn aen
hun, die de wl1erde der Brieven van d:u Hoofd der Roomfche l{erke hebben leeren kennen; en men word in 'r gl1nfiig vorded, dat men veelal van deze Briel/en geveld heeft ...
11iet weinig verHerkt, daer men ons, by de vcrnieuwde afgifre der Uitgeleezen gedagten ,onderrigt, "dar dezelven uitgezogt en byeenvcrzarncld zyn , door den herwaerdep E. M.
ENG E L B"& R T S; Bedienartr des H. Euang. te Room, wiens
goedkeurend oordeel in dit geval zekerlyk van geen gering
geWigt is, daer 11y , in zyn J;:curige Opdragt aen de Roomsj;hgezinden van Nederland, betuigt": "Ik wi! my in verfi::md
~, nach dcu!.\'d me! uwcn Ganga:nelli gelyk fiellcn," Ook
zal men zich in die goedgunflige gedachten, uit de vool"ige
I1rieven opgemaekt, in deze lateren niet te leUl" gefJeld vinclen; nademael de rnanier v1l11 denkeh en voordragen eenTn zync Bricven, die, op de lIfle en anfiemmig is. dere wyzc, tot de fraeie Kuofien en ongewyde \Vetcn[chap.,.
pe!1 betrekking hebben, befpeurr men aUerwege ene uitge-

brei:("') Zie Aigem. raJerJ.
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breide kundigheid, eue op.1ettende overweging en een juist
oordeel, zonder ellig inmengzel van vel'waendheid.; en leest
men zyne Brieven die oVer"God~dienfiige onderwerpen gaen.,
il1zonderheid dezulken, die tot de bcfluuring ,van 't Burt
behoorcn, zo omdekt menln anes een Man., die z1ch voor..
doet, ais iemand, die .de Christdyke Opellbaring tel' harte
neemt, en de zack van den Godsdienst, zo in het befchouwende all> fn het betrachtende gedeelte, ion del' enig inmengzel vall dwepery of gemaektheid., op ene inneritende
Tot
lll,mier., met den vereischten ernst, behandelt.
ene proeve hiervan firekke zyn volgende Brief aen een zyner
Vrienden, in deszclfs ziekte; rakende inzonderheid deszelf~
verlangen na ene zalige ontbinding, welke aldus luid.
" De tyding uwer ziekte, waarin gy gefiort zyt, heeft
my de grootlte zorge veroorzaakt. Hoe beklaage ik ~l!
"Vas ik maar in fiaat uw lyden eenige v.erzagting toe te
brengell! Onze ziel heeft zeker dtel aan de fmarten, welke
het lichaam drukk~n, en gy Idaagt daar over ook in den
vrieoQelyken brief, waar merle ik vereerd ben.
:J' Gy zyt al te zeer in de Christelyke geloofsleere bevestigd, aI~ dat u de troostgronden zouden ol1bekend weezeq, welke het gezond. verf1:and en het E uangelie in aIle
wcderwaardigheden aaQ de hand geeft; maar daar onze
zieI, geIy1c 'ile zo even zeide, door de hcvige fmarten des
lichaams dikwyls buiten (laat gefreld wordt al haare kragten, ter bevrediginge desgemoeds, in te Cpannen, waage
i~ h~t uwe kla~en. te maatig~n. - - - ' Gy ziet, zegt gy
tp.y, uwe ontbmdmg met verlangen te getnoet; en JJ(;JUdf
lie-vcr aanfl:onds tot het genot der voirriaaktfte gelukzalig~eid willen geraaken, dan een lang en kwynend lccven lei~
den. Deeze wellfchell, rnyn lieve Vriend, zo openhartig
!tan my toevertrouwd, zyn op zich zelve nog onbillyk,
nog t~ l~akell; maar veroorloof llwen Vriend me~ uw g~~d
hart even, zo te fpreeken; als gy in dagen van gezondhel({
zelve doeu zoud.
" Gy fpreekt regt, dat zelfs de langfle lceftyd maar kort
en flegt$ cen droom is; dan., hoe kort die oak weezen
moge, ~t is cen gefchenk des Hemels. Eel) gefchenk verclient oll~e el"kel1tenis, al is het nog zo klein en gel~illg ;
en wy moeten, met aUe voorzigtigheid en overIeg, wellfehen fchielyk ontbonden te worden. Wy hebbcll, zo weI
doo! de natuur als door den geopenbaarden wil del' Godheid, denkbeelden gekreegen, die ons dit keven ais een
wezenlyk goed doen aan~ien~ Van da~r ook die vreezc,
welko

welke aIle menfchen voor den dood hebben. En dee~e
vreeze is geen uitwerkfel van onverfraud~ De naruUflyklf
mensch t tot welk eenell' hoogen en voortrelfelyken [fap
,by de vermogens zylJcr 2[iele heeft do.ert flygen-, za} nooit
.de gedagten ~Llnllen uitwlsfchen, die hem de onderhoudinc
zynes leeveris doeo bcgcercll.
" Al is het, dat hy door geene fierke vreeze voor den dood
gellingcrd wordt, waanende dat alles mct de uitblaazing
van den geest is afgeloapen,· van welk, denkbeeld de men..
fchelyke natuur beeft; evenwel blyft de fcheiding der zie.
Ie van het Hchaam eene angstvallige zaRk. 't Is waar, dat
de Christen, dierle mensch lykhcid toch altoos behoudt ~
.den Koning der verfchrilddnge met meel'dere vrymaedigheid
durft naderen, naarmaate zyn Christendom en geloof tot
hoogeren trap geklommen is. Hy weet, dat zyn Middelaar
hem de bekoorlykO:e uitzigten op cen hoogere en Ollveran..
derlyke gelukzahgheid bezorgd heeft; dat deszqlfs dood
zynen dood geheiligd, en ten wege heeft ingewyd, oni
tot hem te geraaken: maar hy 'weet oak, dat hy') uit oot..
:zaake zyncl' aanklee'lende zwakheid, de ontzachelyke
onthindin~ der ziel~ van het lichaam als eene vreeslyke
gebeurtems behooft aan te merKerr, met welker ~edagtelt
by gei1:adig te flryden heeft. En vraagt men naar'" de oorzaak da:u- van, zo 3ntwoordt onze allerheiligrte Guds-dienst; de dood is de firaffe der zon\le, der onregtva:trdigheid en onda,nkbaarheid, door het menschdam. regen de on-eindige ,goedheid bedreeven.
. " Vcelligt valt, by deczc gelegenheid, u eene aanmerking
111 de gedagten. War voordeei, denkt gy, heeft dus het
Christendom boven den fraat, in welken zich de mensch,
van dccze opcnbaaring onkundig, bevindt'? 6 .oneindig
veer! De Hefrle tot God en den Goddeiyken Mirlpelaar ~
van wier uiti1:eekende liefde hy zich ten vollen verzekercn
kan, beuren het hart van den Christen zo freTk op" en bezielen hem, by dien gewigtigen flap, met zulk cene man.
neIyke kloekmoedigheid, dar eindelyk die angstvolle be·

zorgdhcid het ftrydperk verlaaten moet. Die zielverkwik.
kende- gedagren: " n~ dee2ie fcheiding, zal ik , uit de hand
" der geftorve Hefde, onverganglykheid, lcev:cu en blyd" fchap omvangen, welke geen meetfnoer bepaalen kan.
" - - ' Ja, ik zal het lichaam, dat det aarde was toe.
" vertrouwd, wcderom vcrkrygen, en met den geest ver" e{:nigd zien;"
d i t zyn de groote en, ol1w:lllkel..
Hh 4
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b:l.are fi:utzuilen., die bern ftaande houden., wanneer zyn
llart tegen de nadering des doods bezwyken wit.
" Maar voIgt dan bier uit tevens niet, dat het met de
voorrchriftell del' wyshe41 dvereenkome, te wenfchcn, dar
het perk van ons leevc:n ras moge afgcloopcn weezen., om
in her volle bezit diens gelukkigen toeftands te geraaken '?
Neen') myn waardfle I Hier antwoordt ons de volmaaktfte
Godsdienst: " Des Heeren wegcll zyn niet uwe wegen :
"wie heeft te vooren zynell wil gekend Y" Hoe getnakkelyk
lwn men, by het uitfiorten van zodanig eene begeerte., 'efne mistrede begaan, del' Godheid, door den voorbaari&et1
wensch., beledigen, of am; aan erkenteloosheid fchuldig
roaaken. Het afgemeetell einde onzes leevells heeft Gods
wysheid voor ous verborgen gehouden.
" Zau het niet zeer ongevoeglyk weezen., en de grootfte ondankbaarheid en te vredenloo~heid, tekenen, '-wanneer een mensch eene weIdaad gefchonken wieI'd, op
voonvaa.rde, dat hy dezeive zo lang zoude genieten,
tot de weldaadige uanbiedcr dezelve te rug eischte wanneer zulk een meusch daar van de walg Hak, (',n hy van
rlezelve olltOagen wilde weezen? juist zo is de betrekking tusfchen God en menfchen. Het 1eeven', op zichzelven cen gefchcnk en e~n onwaardecrbaare zegen des Hc1l1els, wordt d:Iarenboven nag het middel, om tot de grootfie ge)ukzaligheicVte geraaken, voar welke zich de n1ensch
llooit genoeg bereiden kan.
" Nu zult gy., ongetwyfeld., met my toefiemmen, dat
fchoon het menfchelyk leevfll, door nag zo veel elenden
gedrukt, en aan zwakheden bloot gefield zy., welke ons
eenen afkeer van hetzelve zomwyl~n inboezemen , het nog..
thans cene weienlyke weldaad blyft., ~en kCistbaar tydpcrk,
wnarin wy ons moeten voorbereiden tot een heerlyk geluk,
waar mede on~ de Godheid befchenkt.
!l~ Zoude ik nn HOg uitilellen, om u nict al1E;cn cen fpoe~
dige herftelling uwer wankelende gezondheid ie wenrchen.,
en van God te bidden, mnar ook u, ~ls eene zank van be~ang; allervriendelykst te verzoeken, dat gy vlytig bet
mvl.: doet, am de middelen aan tc wenden, die Godsdierrst
I.n Genecsheeren u aanbiedcn? 'Velie groete en onbefchry" .:lyke genoegens zult gy finaaken, wanneer u, na het we·
derkrygen eener volmaalm; gezondheid, in de waereld veeIe p;cleg,enheden voorkomen, om nog veel goeds te verrigten, dat der Godheid aangenaam, voor u vermaaklyl), en
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11wen medeIDenfchen ten nutte zy. En hoe verhlugd en
te vreden z~llen daar over llwe Vrienden weezen; wier
blydfchap in u tcrre Hille vergenoegdheid verwelc.ken z~.
" Ook zal uw Vri,end in verl'ukking opget~en zyn, zo
rQS by maar eenig,berigt mng ontvangen" dtt het ,met uwe
gezolldheid beter fiaat. lk heb u al te hartelyk: lief, en te
veel hobgagting wegens uwen perfccn, in mynen boezem ~
aangekweekt , dan dat ik dit niet ernftig wenfchel'l" ZOU.
En gy maer het aan deeze liefde en hoogagting oak alleen1yk 'toefchryven, d:l.t ik zo veel en zo openhartig met
II gelpl'ooken heb. Dat deezc uitvloeHels van myne zjele~
die de tcded1:\:l zarge voal' u voedt, in fiaat waren u geheel en al te vel'zekerel1, dat ik altoos ben, en ook aan
de andere zyde des grafs weezen zuI, e11z."
By d~e Brieven kOll1t oak nag een ,beknopt nel'icht v<\n
enige Levcnsbyzonderheden diens bel'oemden Mans', welken
de ltaliaenfche Uitgever, die hem in pedoon gekend hadot
mededeelt. Ze bevcstigen over °t algemeen zyn Ioflyk cha.ratl:a, en verlenen OTIS wd inzonderheid een duidelyker
verl1ag van de gunfrige 'gelegenheid, waerdoor by, [chooR
zyne Ouders zlch a1 in zyne jeugd in lage omfrandigVeden
bevonden, op den weg gebra[rt zy, tHen hy, met zo veel
roems, tot het hefchaven en· veri1:erken zyner Zielsverm<r
gens bewandeld beeft; en langs welken by ten laetfte ten
Pauslyken Zetel geklommen is. Ene verheffing, zegs: de
Schryver van dit Bericht, die men nergens andel'S aen toe
tc Jchryvcn heeft, " dan aall zyn verpligtend gedrag, zy-

" ne uitgebreide kundigheden, en zyne ongemeenc bel;mg...

" loo~heid."

Volledige Verhandeli'11g owr Jut Heet- en Koud-1Juur. Benevens de Befchryving van eene nieu'Wc mqnier ~'an Afz.etting dor Leden, door SilLVESTER O'HALLORAN, Heelmu(:..
ter te Lfmerilr.. Uit het El1Jl.elsch vertaald, door JAN BERN.ARD 8ANDIF0RT, Stads-Medicin(£:..Dcftor in's Gravenhat;e, en Lid van vcr/cite-ide Gelurde GerlOotfchappen. In
's Hage, by H. C. Gutteling, 1781. Behatven net
Voonverk, 303 bJadz. in gr. 81'0.

Heet- en Koud-vuur mag, met l'egt, onder die HeelH etkuudige
Gcbrekell gcteld worden, wclke niet zelden
met gevaarlyke omfbmdigheden vCl'gezeId zyn; en met weI-

kel' nadcre befchmlwing zig diensvolgens de GeneeS: ell
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Heelkundigen, vart vroegere en laatere tyden, hebben bezig
gehouden. Men is, in 't algemeen, van gevoelen geweest.•
dat -het vuur voortkwam uit eeoe al te hewge ondl:eeking
in een of allder deel van het Lichaam:l en dus als cen
gevolg eener VOOl"afgaande ond1:eeking moest aa~gemeIkt
worden.
Dit algemce1'l aangenomen gevoelen zoekt de Heer 0'Hal..
leran. in deeze zyne <verhandeling te befiryden, en nit de
natuur der. zaake ~ zo weI, als door de ondervinding, aan
te toonen, dat de oorzaak van het vuur doorgaans en Vaor",
ltalRfntlyk ge1egen is in het bloed en andere vogtcn van het
mentchelyk Lichaam, en bygevolg, dat die ongemak, 't
welk fchynt te zyn een kwaal op zigzelven, ilegts is een
toev,al: van die algemeene ongefieldheid, met welke het ge.
hee1e gdl:e1.is aangedaan.
Oe wyze, op welke de Schryver dit onderwerp' be.,.
haAdelt, en het juiste oordcel ~ 't welk daRrin door...
llraalt" doen deeze Verhandeling ~ boven veele anderen 1die wy over dit Stuk geleezen hebben., uitDlunten.
De Verhandeling zelve is in negentien Hoofdflllkken af~
gedeeld. Door' dat de Schryver, in de Inleiding., eeoe
kone Schets heeft -gegeeven van de gevoehms, welke.,
abot aile tyden heen, omtrent dit ongemak ~ hebbeu plaats
gehad; zo handelt hy" in het eerRe Hoofdfiuk, over he.
/7UUT itl het algemeen, en van deszeljs onderJclle.iden Soorten.
In het twcede, van het Hee~- en Koud-vuur., voortkoomende van eene algemeene kwaadfappigheirl, of van eenen
t.waadell fhat, zoo van de vasrc als z<lg-!e deelen. In het
derde ~ van de Esthiomene., zynde het cerne foort., of de
hoogfie trap van bederf in de vaste dcclell en vogten. In
het 'vierde, van het Koud-')Iuttr, of het tweede foort van
verfterving, uit eene algemeene kwaade gefieldheid. In het
vyfde, van het Heet-vUltr, eig~ntlyk zoo genoemd; of van
het derde foort van verfierving, nit eene algemeene oor~
zaak. [n het zesde, van her Gemis, van de balfemagtig~
en tot voeding ge[chikte hoedanigheld van het Bloed en de
undere vogtcn; de bron van aIle 'tot hier toe befchreeven
foorten van verf1:erving. In het zevende, van het V'Uur,
het welk door eenc ondl:eeking van het bloed word gebo..
reno In het agtfl:e van cen foott van Vllur dar op het aderlaaten voIgt. In het negende, van die verfierving, welke
door cene k:mkeragtige gefteldheid van het Lichaam ont{hat. In het tiende, van de ongemakken del" Beenderen ,
welke het af,,"etten vorderen. In het elfde, van het vuur,
door
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uitwendige oorza~ken verweJ{t, enz., In het: twanlfde,
van, de wondeQ d'er groote Bloedvtltcn,"\V,:elke de afzetting
'\lorderen. In h~t dertiende, van -het vuur ,-op gefchotc won,.
den volgendc. In her veertieIlde, ov~r de vrang; " is het
" in ander~ uitwendige ongemakken ~ welke de afzetting
" 'vordcren, beter, dat men deezc Operatic terIl:ond' v~r
" rigt ') of dat men dezelve uitfielt ?~. In het vyftiende,
het begin en den voongang van de afzettipg met c~n llP.
Het zcstiende bevat cen verhaaI, van de onderfcheidcn
proeven, door den Schryver. ~nomen ') om. de nieuwe,
door .h~m uitgevonde rnani~r van af2{etting, op een' zekeren
VO€t te br~ngen. In het zeventiende, van de manier, o~
deez.e nieuwe operatie te verrigtell aan '~en Been, ~nz. In
het agttiende, van de manier, op welk~ men deeze nieuwc
operatie moet ,verrigten aan de Dye, den Arm en Voorarm. In het n~gentiende .Hoofdfruk, eindelyk, van de
voordeelcn, welk~ deez~ manier he eft , boven die, wellcl!
tegenwoordig in gebrui\c is. - AIle deeze byzopdere Leer-fillkken worden op eene .z.eer duidelyke en bondige wy~
onderzogt ') en met Waarneemingen op~ehelderd. - - In
het bygevoegde A,an,hangzel ~eeft f.!Q. &chryv;er een kort
verhaal van den toefiand der Geneeskunde, III voorgaande
Beuwen" c,n teffens voorllagen, am de lI~elk\.lnde in ler·
land op een .peter v-oet te brengen; voodlagen, die wy
wenschten d~t oak onder ons :lTIogtery i?gang vinden.
De Geleerde Heer Sa~difort heeft. ZJg, door de Vertaa~
ling van rieeze VerfJ,alldeling, op njeuws ,wegens de verbetering der Heelkunde in ons Land, verdiend gemaakt;' en.
wy oordeelen het onnoodig onzen Lee~eren te verzekeren.
dat de Vertaalil1g zeer nauwkeurig is••

lIet GodlykJ en voortrfjiyke {n deNatu!J.r~ dffor H. MNDER,
Prof. in de lllustre Schoole te.Karelsruhe enz,. I. Deels,
II. Stt(k. Uit bet Hoogduitsclt vCTtaald, door J. V. M. AZ.
Te Utrecht, hy de Wed. van J. v. Schoonhoven 1781.
13ehalvcn het Voorwerk 205 blad'l.. ,,11, gr. oCtavo.

n elit 1luk .achtervolgt de Hoogleeraer zyne vool'heen aen..
Itot
, gevangen befchouwing del" Natuure, am ons op te IeicleR
een ernfiig nadenken van. ooze verplichting, -aen den
grooten .Schepper, Onderhouder en Befruurder van alles,
wicns Godlijke voortrcflykheid zich hier aen alIe zyden opdoer. 'i Mans aendacht vestigt zich in dezen voomaemlijk
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op vier hoofdonderwerpen: de Hllishouding, het Evenwigt,
den Omloop en de Trap5tlpvolging der Natuu'r. Ieder' dezer
hoofdonderwerpen verleem hem een aentnl van byzondcrhcden, welken hy, met eue oordeelkundige keuze, op cne
leerzame wyze , voordraegt; en wei in diervoege, dat hy on~
Gods albefchikkende hand in aIles doe opmerken; dh:~ zich
zelfs ten Oilzen nutte vcrtoont in vele gevallen, waerover
wy,te omr,;:rilandig klagen. Tot e~ ,rflorbecld hier van diene de veelheid der Musfcheu; waerop wy tij:ms te eer {ben
blyven, om dat .ons, in die jacr vaoral , veelvuldige ltlagten
deswegens voorgekomen zyn. Dan men hoore ODzen Autheur deswegens.
" Overal, zegt hy, waar gra~nen wasfen , is oak de
Musch (Fringilla domestica;) en averal klaagt men oak
over ha.r. In de vroegf1:e tijden had men reeds vervol~wet;.
ten tegen dezclven, en verkogt ze bijkalls om niets, Mmh.
X. 29. Her is cene waarhcid, dar zich in eene rnaatige
landftreek millioenen musfchen kunnen ophouden, en die
ge~al bereiken zij in konen tijd. Viermaalen in 'r jaal', in
mei, junij, julij en 'r butst van augustus~) fleepen, zij ,
ell wanneer men hun nest verftoord, is het in a4 muen
wc~r gebouwd. In 'r midden getal knn men voor elk panr
16 jongen rekenen. Stelt men dus Oechts 16 paar Musfchcn
in een dorp, zo ontilaan daar van I~8oo jongen of 6400 paar
Musfchen. Stelt dat Oeches het vierde gedeelte in dir janr
wedel' jongen Iuygt, en rekent. voor ieder paal' van dcezell
maar vier; wclk eene menigte van MusfchelJ, die reeds in
den omtrek van het do.rp aanwezig moet zijn (*)! Her nadeel moet dltetzins ~;mmerkelijk zijn, dat deeze roovers op
de velden en in de fchuuren aanrichtcn. Doeh de Narum
ftraft ze ook zelve over hunne p:eilheid meJ cen vroegen
dood. Een Musch zal bezwaarIijk langeI' dan drie jaaren
leeven. En hoe veele bereiken deezen ouderdom niet een$ t
Hoe vroeger zij aanvangcn zich voort te planren, hoe meer
zij deeze uitputtende en geweldige lighaamsbeweeging herbaalen , des te korter wordt, naaf een bijnaar rdgemeenen regel der natuur, hunnen levensloop; de jongen worden ill
kart vohvasfen, grocijen aan, en verdringen de auden. 'Vij
moeten nogthans redelijk zijn. en tegen het verlics, dat
onze fchuuren en rnagazijnen lijdcn, het nut rekenen, dat
ons oe Musfchen op de velden en in de minen te weeg
bren.
(~ Zie BRl!:IDENSTEIN'S Nat. Gifch. des Sperling.r, Gieff. 1 nil.
f. 43. et z. v.
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brengen, door dat zij hunne hongerige jongen met rl1pzen
Een '1Dordeel dar al1een dan groDt "fehijnt., Wanneer men de menigte van rupzen, die daar qooromgcbragt
worden'} eer' ze de boomen verwoesten, en de fchoonfie
hoven vernielen of ontfieren kunn~n, Oegts paar het ldeinfte

voe~n.

of middental berekent, en watmeer men da:ubij

opmerlt~,

dat, bij de verbaazende vrugtbaarhrid der infekten, aIle
menschlijke middelen en te werldl:elJin~en op veTre na lliet
kunnen uitricnten, wat door de hand der Natum, door de

fneb der vogelen , die, door hunne fcherpe aogen geleid,
niet weder ledig te rug kemt, uitgeNoetd wordt. De tlitbreiding der MusfChen is derhalven voor ons cen voardeel,
waarbij ons cchter de N atunr niet belet, den overvloed dezer vogelen, die onze fpijzen kondcn- wegrooven, door
lijrnroeden, door [chietgeweer, cloor list en bedrog in hunne jongheid , met vereenigde krachten , in een geheel land te
verV'olgen~ e*) De Natuur heeft ook den Sperwer, FalcD
Nifus)
("') Men weet. dat hijl1a~r in aile Iw(len de boeren op zekere
tijcten een. naar evenredigheicl van hun vermogen. bepaald geml
\'3n musfchelllwppen !Doctc:n reveren. In de gefchi~detlis cler Voselen zal ik geleegenhcid krijgen (lIn claar van te I1Jreeken. Wanneer ik vOOr eenigen tijd op het land. nabij Cen dorp, eene ver'
baazende menigte van Padden en Kikvor[chen aantrof.' en eenen
boer vraagde. Wllarnm zij' geene Ojevaars hadden, dailr anders,in
elke pl:aats, 01' de kerk. een nest voor deeze nuttige vogels gehouden word! '/ verhaalde hij mij dat ze ook Djevaari gehad hadden, en ook zeer weI het nut derzelven zagen, maar dat de 1l0Qrige predikant dezelve verj:tagd • en het nest met &eweld van
kc:rk had Iaaten werpell. wijl 'cr. gelijk gewoonlijk, veele Musfchen in het zelfde /lest nestelden , die den predikant, die 'er naast
woonde, fomwijle iets uit zijn tuin ilalen. Zou men wel galoo.
"en, dOlt de huishouclelijke zUinigbeid zoo verre ging, dat men, in
eene geregelde bufsbouding. !liet eenige korrels van de tienden
voor de Musfchen over had? Dat men zo weinig met den zigtballren Camenhang in de Natum bekend was, dat men eeoe, gantfche {l:ree~ van een nutrig Dier kon berooven, cJ] zichzelven H'et
nuttigst mlddel regen de rupzen in de twinen omtrekken? Men
heeft toch ren llllen tijde zulke algemeen nuttige fchepzelell ver·
oorlofd. aan gewijde plaatfen hl1nl1e llesten Ie bouwen, en de
TurteD zelf verfchooneD ge aldaar. Zie St. I. bJ. 203·" :81
dit voorbe-eld voege men een ander, ten <lanzien vat:! 't weren vall
Katten, dat de Autheur wat vweger verhaald heeft.
" Toen het Hof van NApds, zegt hy. voor meer dan twintig
jaaren. Faifantentuinen Iiet 2anleggell, en. ter be[chutting van
deeze (cllone en fmaaklijke vogeIs, een ftreng verbod tegen lie
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lIuiskatten op het elland Placida ,eteCllen wilrd, vermenigvt,Jldig.
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Nifus) die ten dien einde op de voge}val1g~t afgerigt is, (~.)
en den Koekkoek, befchikt, om de Musfchen op te voogert

en re vreetelJ.. Het vleesch der Musfchen is ook bij de lal1d~
lied€n niet veracht.., ze worden jong, en wanneer ze' vet
4:ija, .zeer veel geg~eten.'"
Zo'is het in dit, en zo is het, in eue menigte van andere
voorbeelden, wclkcn de Iloogleeraer hier te berde brengt ,
blykbaar, dat de Voorzienigheid zich op ene treffende wy..
~e verroant, in 't bewaren der evenredigheid van aUe ge"
fchapen dingen in de Narum., die. zig altoos gelyk blyft t
en nogtaus flegts door een e~uwlge kamp onderhouden
wordt. ,; De Natuur, tegt hy daal'Om, met het hoogfte
regt, VO,ert haar gebied in haaren volkrijken {taat zoo wijs.,
zoo v:oorzigtig, dat de wet van orde, van vcrmecrdering .,
van zwakheid en overwigt ~ gelijk het eens gefteld is, niet
gek,wetst, alroos, ongeacht de befiendige we~rfl:ree~ing 1
in' haar aanzien onderhouden wordt. Zij behoudt bef1:endig
een zo volkomen, juiSt, naauwkeurig en bewonderenswaardig evenwigt onder a.lle haure millioencn dierplalltge~
llachten, die op de aarde zijn, dat onze duistere oogen n'iet
het minf1:e in fiaat zijn, bet GodUjke daarin alleszins toe
erkennen.
In~

en

Qen de rotten in twee jaaren z~o zeer, dat men in de ettkamers
de huizen geen de,minil:e fpijzeH meer konde behoudep. Kasten,
Xisten, al1erlei leder, huisgereedfchap, de orgelpijpen in de Ker...
ken wierden v~n de Rotten doorgeknaagd. Zij knaagden aan de
lijken; ja zelfs de kinderen in de wieg wierden deezen te magtig
leworden Roovers ten buite (a). Wie weet, tot welk een haagen
graad de ellende nog gei1:egen wnre, wanneer men'niet eindelJjR
den Vorst bew-oagen, en vrijbeid bekomen had, om de Rotten
Ik veffiie·
door de Katten weer te bepaalen en te verdrijven. ze met voordagt dit blijkbaar voorbeeld, wijl de buiskatten fGhier
overal der kwellingen en mishandelingen van moedwillige jongens
bloot gelle1d zijn. Oplettende huisverzorgers kennen het nadeel,
dat hun de mllizen en rotten doen I zeer weI, en weeten , om die
reden. dit Dier te [chatten. De al te zorgvuldige Hefde en koes·
tering. die de Kat dikwils van de huismoeder geniet ,.maakt hilar
lui en nalatig. Ze in 't bed te hebben is altoos gevaarlijk. wijl dlt
dier beil:endig laos ell valsch bIijft. Maar het is onmenscbliik I wan·
m:er men, om de taarheid van haar leV-en re beproeven, haar vaa
qen dak of tooren fmijt, of op andere wijzen ~Jaagt •
.. (*) Zie aU,FFON'S N. G. der Vqgel, D. V. MARTINI. B. U,

ro

f, 40. c. z. v.
" (a) Zie
240."
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1.Ztidt"ng tlJt, il e~rfte Begin'l.elen der Surrekunde, gifchiJc.t
om eerstbeginnende een algemeen en opperv,lakkig dl~kb#ell.
dezer nutte WeetenJchap te dom krygen. lJy vraegen en
ant'Woorden opgejlelt door eenen Liejlzebber der wiskonjlige
WeetenJchappen. Te Rotterdam, by S. v. Waesbergen.
Behalyen het Voorwerk, 144 bladz. in ~t'l4VO.
an deezen onopgefmukten tytel, die het oogmerk des
A
Opftellers van dit Stukje ten klaarfie uitdrukt,
woordt dit Gefchrift volkomen; en de uitvoering is van di€n

beant~

aart, dat het voor de zodanigen, welker onderrh"rting by"
zonder bedoeld is, weezenlyk nuttig zy. De Autheur heeft
eene duidelyke m\lnier van voorftel1e~ i~ agt genomen, en
gaat op een geleidlyken trant voort III t ontvouwen -van
die kUlldigheden, welken tot-een algemeen ~n oppervlakkig
denkbeeld van de Sterrekunde vereischt worden. Voor
hun, die niets hoogers bedoden, is het voldoende, om 'er
eene geregelde kennis van eigen te wOf,den; en voor eerstbeginnenden, die naar meerder kennis haaken, is het eelJe
welingerigte handleiding, am hun die algemeene kundigheden, welken zy behoeven,. gemaklyk in'te preilten; waar~
door ze vervolgens, met des te minder moeite, een leer.
~aam gebruik zuBen kunnen maaken van een .breedvoeriger
~nderwys, gefchikt om hen op te leiden tot eene gegronder en uitgebreider bnnis van eene 'Veetenfchap, welker
beoefening, en tell, aanzien, van het Burgerlyk, en ten op..
zigt van het Godsdienltig, nut, zekerlyk de Q,oogfte aanpryzing verdient.

D,uier'Wyr in de Redenkunde door D. v. D. WI~PER.Sst~
A. L. M. Th. et Phil. Dr. Hoogl. in de Wysg. em:.
te Leiden. Vi rtaald en met aanmerkin[!en uitgegeeven,
door J. J. LE S/1GE TEN BROEK, A. L. M. Th. et
Phil. Dr. Honorair, Hoagl. in de Wy.sg! en/Bedim. des
Godl. Wootds te Rotterdam. Tweede StuJ.je. Te Rotter~
dam, by J. Pols. Behalven den blad",. 196 bladz. in'gr•
•£tavo.
de tweeledige verdeeling der Redenkunde, als Ftne
NaarbpJclzou'Wende
en beoefenende weeteJ;lfchap, is dit

twee~

4le Stukje, zynde het be]chou'Wende gedeelte in 't voorige

jf..
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afgehandeld (*) .. gefchikt, ter ontvtll1winge van de_beoef~ ..
'nende Redenkunde; die ons leert, hoe wy de werkingen
van OilS verfiand hebben in te rigten, om, zo ver't on~
mogelyk zy., tot eene waare en zekere kennis van zaaken te
}wmen. De manier, op welke de Hoogleeraar dit fink be.,.
handclt, is alleszins eenfiemmig met het voorige bcknopte ,
gemaklyke en geleideIyke onderwys; 't welk dit Gefcbrift
ten hoogfic nurtig maakt, Vaal' allen., die het befchaaven
hUlluer zielsvermogem, naarmaate hunncr omf1:aridigheden,
op den regten prys ftcllen •. Ter bevorderinge dier loflyke
befchaavinge ,vestigt hy eerst onze aandagt op de voimaal\:t.
heid van het mensc:hlyke verHand;- om ons te doen opmcr·
ken, wat 'er ten deezen opzigte in ons vereischt wordt.
Hieraan hegt zyn Ed. :roorts eene hefchouwi11g van deszclfs
gebreken; eene nafpoo1'l11g van deuelver oorzaaken, en eene
voordr"agt van de middelen tel' verbetel'inge; ten einde ons
d~lS te leeren , op onze hocde te zyn tegen die gebl'eken en du·
zelver oorzaaken; onder ecne vlytige inagtneeming van alles,
wat dienen· kan., om Ol1ze vermogens te vermeerderen, tel'
verkl'yginj;e van de ons mogelyke beste kennis van zaaken.
\JVyders lchikt de Hoogleeraar nog een byzonder hoofd·
fiuk, tel' aantooninge van het geen men, ter onderkenninge
van het zekel'e en waarfchynlyke, hebbe gade te naan:
waal'Oj) by dan overgaat tot het befchouwen van de lecrwyze zeIve., waardoor men de zaaken, in eene gefcbikte orde ,
leen navorfchen en afleiden. Deeze is, geIyk by vervol~
gens aanrncTkt ~ voornaamlyk tweederlei; te \iVeeten, ontbindende of falnenllellende. De ombindende leerwyze,
(metlzodtts analytica,) leert ons duis,tere dingen ~evoege
lyk, door de navorfching van hunne beginzelen, opheide.
ren; en de famenftcllendc Ieerwyze, (meth(Jdus !'Jnthe.
rica,) lecrt ons, uit duidelykc bcginzelen, andere W:larbenen ~ in cene vocgzaame aanccllfchakeling, -afleiden.
lI~t gebruik van de cene en andere lecrwyze ontvouwt
de Hoagleeraar afzonderlyk; en gceft dan '\7001't5, ten
flat van rlit Gefchrift, nag eenige oordeelkundige onderrig.
tingell ~ nopens het geene m~n zo in h~t Ie,Eren (discere)
en onderwyzen (docere,) als m het redentwisten (disputa~
f'e,) in agt hebbe te neemen. En Leeraaren en Leerlillgen
wardt hier aane:eweezelt wat hun te floeu fia ;-terwyl tevens
denzulken, die zig in een redentwist inwikkelen, hunne
pligten op eene leerzaame wyze worden voorgefchreeven.
VoJ,..
(41)

Zie boven J
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VoI~ns deezen leiddraad geeft de ffoogIeeraat een
volledig ver11ag van niles W<lt tot de Redenkunde behoort;
en ontvouwt, in de behandeling van ieder gedeelte, met
~eer veeI jnistheid en klaarheid ,die onderrigting.ell, welken
daarcimtrent. te Hade kornen. Telt een gemeenzaarn voor..
beeld hier van firekke 's Mans volgende nune Les wegens
net 'Wet bepaalm v-an den trap v'Jrt waarJatynlykheid, dat in
veeIe gevaIlcn van een aamnerkeIyken dienst kan zyn.
" Om. dat de waarfchijl1c1ijkheid, (ze-gr hy, volgens het
fSiLen by a1 voorens getooud heeft,) als het ware een 'ged'ee-ke
IS' xan de volledige zekerheid; derhalven 'WOrdt de~tt'ap. Van
waarjchijnelijklleid bepaald, 'Wfmneer mm door het 'Opmaakm.
'VB1/. eene ·vergeliiking ender kent, hoe 1?ulvan die 4mgffl'~
'Wetke de -'jJ(Jlledige zekerlJeid wur zaake zoudc uitmaaktn,
voor hand.en zijn, om de:wll'e te bevestigen. Naar de ver~
fchillcnde geaanheid van bitt ohderwerp gefchiedt dit vex·
fchei€1enlijk; ell wet of van 'VeDicn, of van agte'ten.
" Vlm'l!OQrtn \votdt de waatfc/lijneIijld1eid bepaald, 'Wan~
mer men,' flit aanmerking van de genarthe(d der zaQ'ke, of
uit het !{ewigf 'J.'O/Z di~ redenen ~ 'welke vour derzelver (tvtrree-ding pleiten, onderkmt, hoe gemakUik, of moeilijk, de zaak
li/rM/ers zmi kunnen gefleld ziJ'z. Ten '''''elke einde men iii
acht ""moet neemen, niet aIlee)l op hoe veele wijzen ~ maa~
8ok'.11be gemaklijk op alle die wijzell ~ de zaak zon kunnen
gebearen. 'Want dan kan men onderkennen,.. hoe dikwijls
dat gevnl, naar welks waarfchijnelijkheid gevraagd wordt"
~ndel' dezclve plaut's hebbe.
" .B. 'v•. daar wordt gevraagd, ht>e vee] hoop of wa:tr·
fchij~elijkheid "er zij, om in den eed1:en gobi met twee ge..
ivoone dobhelfteenen zeven oogen te verkrijgen'? Men kan
@If verfd-jillende gctallen hebben " maar niet allen op eyen
vcele wijzen~,' Daarorfi is de hoop, na welke men \Tfaagt 7
nOiet blootlijlc een clfcle" dltel.van de zekerbeid. Te weeten"
elke 'van die dobbelfteenen kan op zes wijzen vallen ~ en
dus heiden -re famen geoOInen op zes en dertig wijzen': onder welken men op zesderlei\vijze zevell oagen, en maar
op eene wijze twaaIf, of twee,. oogen heeft. \V'a~ro~ dd
hoop om uven ,(Jogen .~e gooitm is- -d of ~ van de,zekerheid ~
€n ilisrnaal glOater, dan am twee; of twaalf, oagen te
hebben.
",Men fieHe hetzeker te zijn, dar nit cen leger van
!l5000 menfchen ;waar in Cajus dicnde, 5oo~ gefneuveld
~ijn.. Nu ben ik bekommerd over Cajus. De waarfchijnelijkheid, ,dat hij omgeKomen zij ," is ~U:i1 verre een vijfde
lll. DEEL.ALC. LETT. NO. II.
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deet van de zel{erheid. Indicn ik nader wi st, lioe veel lot..
daaten nit die 'bcndc, waarin hij diende" gefneuvelq zijn;
zoude dezelve naauwkeuriger bepaald kunnen worden.
" Het zij bekend, dat nit eel1e bende van honderd man,
welke befi:ondt uit festig Hollanders, dertig Gelderfch~l1 en
tien Friefcu, een man gevlugt is. De waarichijnelijkheid,
dat dje vlugteling een Hollander zij, is tot het zekere als 6
tot 10; in tweemaal grootei", dan dat hij een Gelderfche is.
;." Daar zijn vier ge1ijktijdigc mcdedingcrs ua cen opeubaar
ambr-,.onder welke. men Helle., dat Pnblius, om 'het gezag
zip-~e vrienden, zo veel hoope hebbe., als de ov~rigcn
te famen. De hoop van Publius is gelijk a:1\1 de helft, die
van de overigen aan eene zesde gedeelte van de zekerheid.
" Tot een zeker' geloof word,en drie dingen vcrei'scht
(*): lail! ons ' fiellen, dat" uit het gebrek valt el~ derzelver;
even :gem;tklijk dwaal~ngen k~l1H1en ontll:aan. Il1dien het nJ.!
genoegzaam bekend lS, dat de getuige kundig, is, en dut
hij- vaJl~ \ODS weI verllaan wordt, maar zijne gocde t.l'OUW
onbekend; zou, de wJtarfchijnelijkheid geIijk ftMn. aan, twee
derde deelen. Zo van elke deezer vereischtens niets zekers
kan woh;len opgegeeven.; zon de "Yaarfchijnclijkheid van elk
vercischte, en vervolgens die van hel) geheele getuigenis"
moeten gevondcn worden.
" Van agteren, wordt het waarfchijnelijke bepll.ald~
"»!anneer door eene genoeg'Ztlame 'Veelheid w.n onder"}'i"dillg
'Waqrgenomm is, hoe dikwijls eene zaak .op deeze, uf op eene
andere, 'Wijze gebeurd zij. Want het geen men bemerkt,
aat ijleermaalen gefchied is, dat oordeeit men ook. te re,~t,
dOlt meermaalen gebeuren zal. Dus worden, als men 11et
gooien met dobbelfteenen dikwijls herhaalt, oak. die getal ~
len Vim Dogen meast verkreegen, welke men telkens mec
de grQPtite waarfchijncUjkhcid yerwagten konde.
" Indien deuhalve uit eene gefehudde bus, welke dui.
~cn~ balletjes in zig bevat, in drie hohderd rei~en honderd
:z.warte en twee honderd witte., getrokkcn worden; beiluic
men claar uit met reden ~ 'dat het getal del' witt~ in de bus
bijna tweemaal grooter is., dan de zWflrte., cl1'·dat de hoop.,
~m in het vervolg eell wit te trekken,.~.. even;zf) gro@t is,.

van
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"Is handelde, getoond heefr, (t.) kOlldlgheid, (2.) goede ttoUW'
in den gemigen, en (3·) dat wy de
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\; Op gpIijke 'Yijze, hoe D,leennaakn eene ziekte doodlijk;
1ioe meermanlen eene frCheepsreize, of eenige andere
~nderneeming , kwaalijk uitvalt 7 des te grooter erkent. men.
in der~elijke gevallen het gevaar te zijn ~ of de waarfchijne~
Ii)kheicl van fcflade.
" En zoo ftrekt zig oak de berekening del' ~aal'fchijne ...
lilke dingen uit tot zaaken, welke door geene· rnenschlijke
vlijt van vooren dool'gezien;. ve'el mindel' naar on zen wille....
keur geboogen, kunnen worden: b. v. tot het getal van
menfchen, die in allerleie jaaren v<\n onderdom flerven ~ Valt
winden, die jaarlijks rnccst waaien, enz~ Waaruit mem
begcijpt, dat deeze rekening van een zeer uitgefirekt nut is ~
in de auishoudkunde, Natuurkunde en 's taatkunde.
" Op gelijke wijze gaan wij te werk in het bep:mlen val'!
eens andel'S goe~te trouv¥;~ Hoe iemant, die ons dtkwijls
iets verhaa'ld heeft, rneermaalen onwaarheid gefproken
heeft, van des te minder gezag wordt zijll getuigenis iti
het vervolg gcrekend.
" Dan men moet zorg draagen, dat men de rekening niet
},lit al te weinig waarneemingen opmaake. Zo misfchien uit
eene bus drie reizen agter elkanaercll een zwarte -bal getrokken wicrd't; zoudt gij daaruit terll:ond opmaaken, dat 'er
~eene andere in' :waren? Maar als bet getal' der waarnee.
l\lingen ,verJ;l1cnigvuldigd wordt, ,vordt het gevaar van:
owaalenminder.
" Het is del'halven verkeerd, dat de merifchen uit een
of· ander g~val, dat· tegen -de..$ewoonte en wa.arfchijl1elijl~ ..
heid weI of kwalijk uitvalt, .ltout worden, of den mocd.
ppgeeven.
" Vit het -gez~gde blijkt, dat de trap van waarfchijne··
Jijkheid nlet kan bepaalq. word~n, zo' eene van de bfide.
groothed~n, welker everi,r~:Hghcid' ~e!1zelven bep~alf., Ee'
heel onbekcnd of onbepaald is. Daar ilerfr in zekere fiad
'e~n mensch. Of dat ien1and van )11ijTle~ vrienden is , Ji<\u ik.
\l,let geene bep~alde waarrchijn~lijkheid gisfen; zo ik het
getal niet weet" of van aIle de inwoonders, of van Il1m~
,die onder dezelve gell:otven iiJTI; of. zo de~ze mij van eel1
gehed onbekende getuige worden opgegeeven.
" Her l;>Iij1{t revcns, dat wij ~ daar de o:.ekerheid ontbreekt,.
de waarjchijnelijkheid, oak in de' gt:wigtigfle verrigtingen t'an
ens lel'e1t, met red-en kunnen, en m~t eene manlijkl 'lf4SlheiiL
'Van geest moeten, volgen.' Om dar naainlijk aan den anderGll
kant zig altijq nog mindel' grond opdoet.
" Maar het Z(lU dwaas zijn., het 'waarfchijnelijke met het
II 2.
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zekere te 'j-'er'U'arren; ofhee eerJk te Yolgen, all men. ha
laatjle ~'erkrijgen konde; of ook. IJet waarJchijnelijkfle te lcie...
zen, maar waarWbll, het tegengeflelde veel ve~Hger 'Ware.
:Wani de uilko!l1st, zdfs van net mr;;~st waarfchijnelijke ~
kun OilS 110g bedfiegen. -Zoo, zan cen jongelin~ k",?,alijl\i
doen, indi~n lJij uit eene waarfchijnelijke llOOP van zijn Ieyen veele ..]aaren verlepgd te zicn.,' gerustlijk vertrpuwde"
dat hem dit zOll,de vergund worden. Iemant, die zijn geheelc wel\'aarr aan ¢ene onderneeming tCF zce waagpe, OlU
eCllig voordccl, 9ai hij daaruit voorzag, zou verkeerdlijk te
werk gaan'.
" Dan, het zij hier genoeg de berekening van de waarfchijnclijkheid allee:l met het uiterfte van den yinger te hebben a:mgewcczen; wa~rin de, ,grootile Wiskundigell fiof!e
van 1gebeffcning vindcll;' vogrnaamlijk, wannccr 'cr vaa
faamgeilelde, of oak regeng.t:1kldc waarfchijnelykheden gehandeld wordt."
.-._----------------_._----~

Gejchicdcn.is vatt Oud Griel:.enland, van de vroegfle tijden
af, tot dat !let een Romeil1sch Wingewest -werdt. Door
w. ROBERTSON. Tweede Dee!. Naar den tweeden dr"uk.
ui? !ret Engelsdl vertaald. Te Utrecht, by v. Paddenburg, te- AmJierdam, Holtrop; en te Haarlem, v. d f Aa.
1'781.

In groot oftavo) :)40 bladz.

et voorige Dcd de-eze Gefchiedepis gebl'agt hcbbende
rbt bct
van den Pcloponnezifclien Oorlog,
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Spart~ancn,

in Grie)(cnl:md werden ~ 'zo fchikt de ,Autbeur dit twecde
D(lcl, rcr ont\TaLlwingc ~an her voonrevalrene, geduurende
hei: derd'e tijdvak deI" Griekfche Gcfchicdenislen; dat zig t
van daar, tot den doud van -Alexander den Grooten uitftrekt t
gedultrende bet welk ceo en rachtig ,iaareH ver]oopen zyn~
begil1l1ellde met het janr 404, en eindigendc met het jaar
52] Voor Chlistlls. , - D,It.ty'dvak, geduurende het welke
de rocm der Grieken vClloorel1 gnat, Hell OilS de Autheur
aldus voor.
" Wy ontdrkkcn in net ze1vc, dat de Eerzugt, om hUnne vermeesrel'ingen buit"'n de grenzen van hun eigcn Land.
uit te brdden? de eerf1:e oorz:lak was van de vel'andering
in de VOU{sgea;tnheid del' Gliekw. De buit der rijke .AJia.tiJclle Steden, die in' hunne hunden viel, wekte de drift
-cler
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cler gierigheid op; en hunne veelvuldige omgang met de
Perfen, wier praalzugt hunue ,verwondering gaaude maakte,
vervuldc hun met trek tot weelde. Hierdool' vcrbastcrden
de Grieken v.an hllnne vQorg:lande deugd, en de Kuultell ,
beverderd door de overtoIlige eifchen van weeIde en wellust, h~dden alleen voordeel, bij deezc verwisfeling. - De onderlinge gefchillcn der Staaten van GrilJkenland fh'ekten tot eene andere oorzaakvan hun verdel'f. Dc Perfln<t
het OfImogeIijk vindende, hun, door opcnbaar -gc\VcU, te
.ender te hl'ellgen, bef1:onden hunne verwoesting te hewerken, door tweedragt en verdeeldheid onder hun te z::Iaiien:
tor dar einde bedienden' zij zieh met krag't van hun· goua en
zilver, 't welk in aUe Eel1we~, en bij alle Volken, "s I\'1enfchen del1gd en geluk vergifrigde. Door de zodan'igen, die,
in de onderfCheiden Staatsbefiuuren, den grootfien invloed
hadden, met gefchenken te overlaaden, geluktc her hun de
twee dappcrfl:c Staaten van Griekenland regen elkandcr te
wapenen, \velke dus hunne Itragt in binnenlandfehell krijg
fpilden. De Perfen, nogthans, '''aren I1ict ltefchikt, om
de vrugten in tc zamelen V,UL hunne verderflijl{e fiaatkunde
en omkooping. Deeze dienden, bij den uitfbg, ten voordeele V::I,n eene Magt, nader llan Griekenla~d verbodcten.
PHILIPPUS van Macrdonie' bemel'kt~, hoe her niet zwaar
zan vallen dar Land te onder te brengea; doch de volO:1agen te 011dcrbrengil!g was bcwaard, om de zegcnpraal van
zijn Zoon, den vfercldwijd-vermauden ALEXANDER, te
-vergroO,ten."
Ter ontvouwinge van dir gedcelte der Griek[che gerchie~
denisfen, dat. naar 't algemeene gevoelcn van aile Staatkundigen, een by uitftek trellyke Staarsfpiegel voor aBe Ge~
meenebesten is, verdeelr de Heel' Robertfon het zelvc in
vyf klcineJ; tydpcrken. (I.) De zaaken v:m Griekenland vall
het eiade des Peloflonnezlfchen Oorlogs, tot de ,vrede van
Antalcides, (ttl (2.) van daar, tot het eindigell van den
oorlog del' BondgtJ.1oorcn. Voorts (3.) de gebeurtenisfen
in Griekenland., zedert dien OOl"log, tot op den dond vart
Philippus, Koning van MaccdOllie; benevens (4') de zaa~
ken del' Grieken, 1\iacedoniers en Perfen,' zinrs dien tyd,
tot den doad van Darius Codf)mannus, Koning van Perren;
eH cindelyk: (5.) tot
den dood van Alexander den Grooten, den ftigter del' Griekfche Monarchie., die het Ryk vall
Maccdonie en Perfie met d41r van 6riekcnIuntl vercenigde.
Onze Gerchiedkundige Schryver verleent ons van ieder rleezet tydperken een geregeld verOag, met eene nauwkcllrige
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()ordeelkuudige aanwyzing van het geen allengskcns deb
ondergang der Griekfche Gemeencbesten bcwerkten. Zi~
hier eenige der voC?rnaamfre 'trekken. uit h.ct voorgevallene
met Philippus, KOlllng van Macedome, dIe het zo verra
bragt, dat by de Griekfche Staaten, fchoon tliet volkomen
overll~esterd, door den fchrik zyner wapenen in bedwang
hield;
Terwyl de Grieken, na het eindigen van den oorlog del'
Bondgenooten, zig, in den tyd van vrede, meerendcels.
aan de' weelde en het verrnaak overgaven, fmeedden de Ma...
cedoniers een voorneemen, am zig met hunnen iluimerOa!p
te bevoordeelen, en waren uit op de overwinning van hun
L:lnd; cene onderneeming, tHe eerlang nag begullfrigd
werd, door verfcheiden oneeni~heden in de Griekfche Staaten, en vaoral door een binnenlanQfchen oorlog, die oudel'
de Griekfche Staaten algemeen werd, waartoe de PhQc~ers
aanlf;iding gegeeven hadden. In die omltandigheden befioot
Philippus, op de'll throbn van Macedonie geplaatst, ver..,
lle~mende dat de Griekfche Staatell zeer verzwakt waren,
Griekenland te bemagtigen; Met du oogmerk voerde hy
een Leger na Phacis, en poogde bezit ie nee men vah de
doortegt" van Thermopyle, (ats de eenige weg: om in Achaje
te komen ,) onder voorwendzel van tegen de PhQceers OJ?
te trekken. Doeh hierin kwamen hem de Atlze'fiyTS, op het
voorf1:el en de raadgeevingen van hunnen wel[preekenden en
ilaatkundigen Redenanr, Demosthenes ~ voor. Op deeze te
leurftelling breidde hy zyne vermeesteringen nit naar den
Itant van Thracie, bemagtigde de meeste Steden nan de
knst van den HelleJpont, en belegerde eer1ang Olynthus"
eene Stad in het bezit van eene Atheenfche Volkplanting.
Op her a~n(laan van DemIJstl,enes, tegen andere Redennars,
die Philippus' door geld !n zyne belangen had overgehaald,
zonden de Atheners eemgen onderf1:and aan de Olynthiers;
maar Philippus wist zig, door middcl van verraad, meester
van Ofynt!1us te maaken. In dien zelfden tJdnamen de Thebaaners , uit~eput door den oorlog tegen de Phoceers, het ongelllkkig befluit, v:m Philippus -te wrzoeken, om hun zy11cn byH:and tegen de Pltoceers te verleenen; door welken
Hap zy 'onvoorzigtig den val van Griekenland verha:=tstten.
Philippus krecg hier mede 1. onder het fchoonfcbynelld voorwendzel van deelneeming in die oneelligheid, voet in Grie..
kenlalld, en bediende zig meesterlyk van dceze gelegew..
heill; te me~r, daar het hem ge1ukre, door zyne omgekogre
Rcdcnaars; zo ved invlocD5 op die van AclJene te hebben,
dat

Qat de waarfchuwin'gen en aanmaaningen van Demostheller
meerendeels vrugtloos waren. Hier by kwamen eerlang
nieuwe oneenigheden tusfchen de Griek1che Staaten, waar
mede PhiUppus telkens zyn voordeel wist te doen;' terwyl
~yn aanhang lie Atheners geftadig in Oa~p zogt te wiegen;
en het gcmccnlyk zo ver bragt, dat die van Athene, fchool!
niet geheel werkloos, egter op verre .na niet aUes deeden·,.
wat zy tot behoud. van Griekenland in 't werk hadden knl1~
nen fiellen. Het gevaar nam hier'door hand over hand toe,
en 't frond 'er naar gefchapen, dat ook Atbene voor Philipp!!s zou moeten bukken. In die omflandighedelt wendde
Demosthenes nog eens zyne uiterfie poogingen aim, om de
Atheners uit hunne zorgloosheid op te wekken,
" Hij fpande, zegt ooze Gcfchiedfchryvcr, toen in zyne
bewonderenswaardigc Redenvoeringen, die den naam van
de fhilippijclwz verkrcegen hebbel~, zijne poogingen in ~
am te toonen, dat ten der f1:erkfie [ehooren van de Griekfehe vrijheid, in oude tijden, de onbevlekte braafheid van
alIe llurgers was, waar onder i ec geen een ontaart of laa'g
genlleg gevonden werd, amhet geld der omkooping vall
den gemt:cnen vijand ~an te neemen, en, zwenkende van
p~rtij, zich te verhinden, zijn vermogen te gebruiken ~ om
den val van het Vaderland te bevorderen. Dat de volkomen eendragt, welke onder de voornaamfte Sta:lten van
Griekenland plaats vomIt, grootendeels tot bet zelfde roem~
rij!, einde mekte; dat voor tegenwoordig bunne veiligheid
en onafbangelijkl;Jeid geheelcllal afhing van hunne onderHnge eensgezindhdd met elkander tegen den geflagen vijand
van hun allen. Voorts bcwees hij, dat Philippus den vrede
hadt gebroken, door aile plaatfen rondsom hun te vermees..
teren; en dat hij, hUll voor gefiange vijanden bieldt. Einde~
lijk beweerde hij, dat het voll1:rekt lloodzaaklijk was, een
Leger na CherJ/)l1~ru~ af te vaardigen; en niets te verzui,~
men, om de nabuurige Volken (wer te haalen, dat Zlj
hunne magt vereenigden, om de voortgangen der vijandlijke
wapenen te fiuiten!'
Deeze voorfi:eUingen van Demosthener ~hadden diestyds de
overhand op den orngekogten llanbang van PhiliPpus, en
bragten de At/zener! mrt ernst in de.wapenen. Philip pus 'J
dit bemerkende, lond ecn Brief, op de listigfl:e wyze ge...
fchreeven, waarin hy, onder :mderen, zeer pochte op zyne
naauwkeurige in agtneeming' der Verbon dell , over de Atlre~
ners ldaagde, en hen wei inzondcrheirl befehuldigde, dat
.y de Vrcdc ee,rst van bunnell kant verbroken hadden. Maal'
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wist weI dra de eerfte indrukzels van dien Brief
de Atheners te ov~rtt1igell, dat PhiNppus met
zvne vr,edehan,delingen niet andel'S bedodde, dan hen te
oiltwapenen, om hen dan wapcnloos aan te tasten; en dat
11ct hUll zaak was, gewapcnderhand ,regenfbmd re bieden.
Zulks was oak vall dat gevolg, dar Philippus e~rIang aBe
zylle ontwerpell tegen Atlzene verydeld zag, zig geno6dzaakt yond uit den HelleJprlnt te wyken, en vaorts Griekenland te ruimen. H1;r op tr:tgtte hy vervolgens de Athe11ers door allerIeie kunstgrepen tc be1eezen; met het daen
van vrcdeaanbicdingen, en 't houdcll van vaIfche onderhandeling.n; tot dat eindelyk Demosthenesde Atheners .over.
tuigde, dat die Vorst 'er alleen op uit was, OIU hen op den
tuil rc hauden; en hen overhaaide om de vyandlykheden
tegen Philippus voort te zetten. Toen Philippw begreep,
dat aUe zyne poogillgen vau die zyde vrugtloos waren,
narv hy zyne toevlllgt tot ecne krygslist, en bewoog hei.
mclyk de ThesJatiers en Thebaanen om hem tot hunne ,hlllp
te roepcn, om dus, met hUll heider toelaating, in Griekenhmd .te kamen,. Eene nieuwe oneenighcid, die de Regters
van den Raad del' Amphictyoomn QP de Oz.olen verbitterde,
begnufligden in die dagen toevaHig 's Vorfiell doe1wit; en
de Rcdenaars, door Philippus omgekogt, wi6.ten het 20
vcr te bren~cn; dat de Amphictyoonen hem tot Opperhoofd
del' Grieken aanfielden; waarop hy zig, na verloop van
weinig, ryds, door 't bemagtigen van Elatea, cen weg mar
Attica baande.
Dit bragt de AtlJert:ers in. de uiterfie
vcrlegenheid: maar Dem(Jsthenes fprak hun mocd in 't Iyf.
" Hij began, zegt ODze Autheur, met zynen Landgel100ten voor te draagen, den waaren aart d~r vcrbindtenisfen, tusfchen Philippus en de Thebaanen, welke hun zo
veel moeit~ baarde. Hij toonde hun, op het duidelijkfle,
dat de Thebaanen bij lange zo hartlijk en onaffcheidltlijk
lliet gehcgt waren aan Ph1lippus, als zij geloofden. Dat het
inneemen van Elatea hUll onmiddelijk de oogen Qpenen
moest voar hunne waare belangen: dat het, in nen tegenwoordigen toefiand, zeer nuttig vaor de Atlzentrs was' de
Thehaanen te onderfieunen, uademaal de val van Thebe onmiddelijk dicll van Athene moest naa zich Oeepen. Hij
Qvertuigdc hun, dat Phitippus ten oogmerk hadt door 't
luagtig Leger, 't geen hem vergczelde, zoda'nige Staaten
tot onderwerping toe te verfchrikken ,aIs genegen waren om
hem tegenfiand te biedel1. Hij raadde hun, daarom, aIle
humIc magt te wapelll;ll; aan de atIder~ Staatcll Gezanten
te
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1f zenden., am pun over te "baa.Ien tot eene vel'eeniging~
ftrekkende tel' verdcediging van de algel11eel~e Vrijlieid; doch
bov~n al kcnnis te gecven aan de Thebaanen., dar zij gerced
waren om hUH bij te llaan; met cen woord, alles aOlIi te
wenden, om dit tot een Volksoorlog te brcngen., en een
gemeen verbond tc:gcn ~Uer vijand te flllitcl'l." ~ De
Atheners. hier door getroffen " beOooten den raadnag van
Demostlmus in 't werk te fieHe!'! ') en weI') in de eerfte
plaatze, cen o-ezamfc'hap naar Thebe te zcnden. - , DC"t
mostlJenes ') ve~orgt de He~r Robertfon., \Verdt :.tan het hoofd
van dit Gezamfchap geplaatst. 1:'hilippus zondt., ten zelfdm tijde., Geznntel1 jan zijnen kant Jerwaards. .Een hull-o
ner, f1ithon geriaamd., beroernd om zijne bevallige' welfprec~
kendheid., fprak eerst. Hij brag! d~ Thebaanen te binnen ~
de veelvuldige dienllen hun'door Philz'ppus gedaan, haahle
verfcheiden blijken op van kWllade behande1illg., Run door
de Atheners betoond; en maande hun. aan, om Phibppus'
bij te llaan, in het overmeestereu van Attica, of zich onzijdig te handeD. Demflstllem! vatte daarop het woord.
Getergd door de listigc rcdenkavelingen van Pithon., ov~r
nof hij dien dag zichzelven. Hij ovcrtuigde de Vergadering, dat de bemagtiging van EJaua genoegzaam de oogmerken van Philippus ontdekte, 'en dat de ondergang.Nan
Athene o11twijffelbaar verlulfigt was ann die van Th~be. Egter"bemerkende, dat de Thebtwnen overhelden, om eene
onzijdigheid in agt te llecmen, en dat het een fl:uk van het
grootfl:e belang was hun over te ha~lcll, am in een Bondgenootfchap te rreeden, blecf zijne verbeeldingskmgt wcrkey, om hun daar toe aan te zetten; en eindelijk kwam h~!
in zulk een verbaazend vuur van welfpreekendheid, dat hi}
'de gemocderen zijner Toehoorderen verrukte, en tot het
verlangde fiuk bragt. Hij bcfchreef PltiliPPtts als cen eer~
zugtig Vorst., volll:rekt geCll agr ilaande op goede TrouW'
of Verbonden, die cen antwerp gefmeed hade, om zicb
trnpswijze meestcr te maaken van geheel G1 ~·ekenland, door
desze1fs Staaten ajzondertijk., de een na den ander, te ~m
del' te brcngen. Ook betoogde hij II dat zijn voorgewende
gunstbctooningen zo veel valftrikken waren, en dar het het
belang vall beide de Staatcn was, hunne kragt te vereenigen
te;;ell zulk ecnen algellJeen vijand."
Deeze redcllvoering van De,mosthener haalde de Tlzebaane1J
over') om zig met de Atheners tegen PhiliPPUI te vereenigen; en die Vorst tragtte V1'llgtloos de AfiJeners, dOI)f vaordeelige vredcsaanbiedingcn, het opvatten del' wapell'en te
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ontraaden. Men. fchikte zig des van wederzyde. tot de~
oorlog; en 't kwam cerlang tot een hoofdtreften in de na1
buurfchap van Cheronea in Beotie. Dall. de~ze Veldl1ag viel
voor de Bondgenooten dermaate nadeehg lilt., dar men den
val der Griekfche Vryh~id weI mag dagtekcnen van den flag
te Cheronea; gemerkt de diestyds door I! hilippus behaalde
overwinning den fchrik zyner wapenen door Griekenlmul.
verfpreidde, het welk hem
fiaat; l1:elde am aUe des.l'e1fs
Gewesten te overmeesterell.
. " De Vorst, gelyk de Heer R9bertfon \'t)@rts nag aan..
IPerkt, bevondt., dat hij eindelijk het ftnk bereikt hadt, zo.
l~ng van hem beoogd, en begreep, dat het tegenwoordig
geene z\v~are zaak voor hem was., ~ Grieken geheel ami
zijlle magt te onderwerpen. Hij bel1oot, uit dien hoofde ~
een Krijgstogt, reeds lang doot hem voorgenomen, te volvoeren tegen de Perfen; en om de Grie/Mz te overreeden,
dat zij zich met hem daarin vereenigden, deedt hij zich
tQt hun Opperveldheer kiezen., door eene Vergadering, be..
Haande uit Leden van aIle de Staaten. Met dit alles is.
het nogthans zeker, dat Philippus verzuimde zo veel yoorclee1s te trekken van de laatfie overwinning., als in zijn ver.
mogen was; 't zij dat hij het nag gevaarlijk rekende de
Grieken tot het uiterfie te brengen, of datnij vergenoegd
was met hunnen trots vernerlert;!, en het Opperbevelhebberfchap verkreegen to hebben." Wat hier van zy,
zyn Zoon en Opvolger, Alexander de Groot, voltooide,
naar uitwyzen van het volgende heloop der Gefchiedenis...
fen, de volfirekte onrlerwerping van Griekenland. .Na dat
hy aUe de Gewesten voor de magt zyn~r wapenen had do~n
'bukken ., deed hy aUe de Staaten te C9rintlte vergaderell,
en zigzelven tot Hoofdbevelhebber der Grieken tegen de
P.erJ~n aanfieUen; op welker overmeestering hy zyn Gebied
tot in de Jndi.en uitbreidde; van waar hy naar ,Bablon te
rug l\eerde; ter welker pIaatze hy zyne intrede ten pragtigfie deed, en met veel fiaatly1cheid en genoegen, de hulde
en gelllkwenr~hingen van veeIe Gezanten, derwaards uit
verfcheiden Koningryken der waereld tot dat einde geko..
men, ontving; doch byzonder die der Staaten v<\n Grieken....
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Tnleiding"tot de .Algelne~fte Kerkdykt ~ Wa~reldl~ke G1chf!tlenlr~
fin door J.... CRAM.etl. Eert'Yds Konsn~l. De~"!Jche Hofprediker.
~z. ~nz. Vie het Ho,gJnitfsch vertatild. 'J'weede Deel. 'Te A.·
flerdam. by H. Gartlnao. l7~o. In groot. oElavo 443 bJadz.
\

de inrichting van dit Werk, waer van wy vOQr
ecnigen tyd een gezet verOag gegeven bebben. ("') behelst"
dit Oeel de 'voortztttillg der tweede Afdeeling, befiacnde u[~
Verhandelingen ter overweginge van de Godsdienst- of Kerkhistotie; en die der derde Afde~ling, gefchikt ter 'ontvouwilJge van
de gelvigtigfie Waereldlyke gefcbiedebisf~n.
De VerhandelingelJ, in de tweede Afdeeling geplaetst, zyn tiett
in getal, ell gaen bepaeldlyk over het geen de dtie cerfia Eeuwel1
betreft, wacr in del volgende boofdzakcn overwpogen worden.
Het Geloof der eerfie Kerke omcrent de grondwaerheden.
Het gezag en de lotgevallen der Schriften des N. Testaments.,
De Apostolifche wpndergaven en hare voortduuring. De \"ervot..
ging der Kerke,
derzelver nuttigheid Velar de Christenen. Det
lterbied der Kerke va or de Martelaers en Heiligen, mitsgaders
voar derzelver Beenderen, OverblyfzeJen eu Afbeeldingen. De
twyfelachtlge en verwcbte .M3rtt:;laers. De openbare Eerdienst en
Godsdienftige gebruikeon def Chr~enelJ. De Kerklyk~ Tueht. De
Kerkampten, en eindlyk het aenzlen der Roqmfche Bisfchoppen in
de drie eerfte Eeuwen.
Het onder de derde Afdeeling voorgeftelde betreft eerst de ver.,.'
,anderingen der Frankifche Monarchie, tot lOP de lbchting van een
nieuw Keizerryk, door Karel den Gt,(Joten; verder het character
en gedrag van dien B~heerfcher des Ryks, benevells het verval en
den onder gang der Frankifche Monarchic, en van dcn11:am van
Karel; w~eraen zich wyders verknocht el)C Verhandeling over de
DUitfchers, hunJl~lJ Godsdienst. Zeden, Wetten" Gebluiken! el\
de Veraaderingen. die zy ondergaen hebben.
111 ODS opgeme)de berichc genoeg 'gezegd hebbende, nopens rle
natuur van dit Werk, dat de Liefhebbers der Hisrorlekunde met
vru~ht kunnen doorbla~ren, zullen wy ons voorts tlechcs bepalen.
OlD nu en dan enig merkwaerdig Ketklyk of Waereldlyk ftuk uit
de afgegeven Deelen, als ene praeve der maniere van oltvoering •.
voor te dr?£.en. In dezen diene oaer toe des Hoogleeraers befcbryving vanrien openbaren .Eerdienst der Christenen; wae!over
by ,zi.ch inclezervoege uitlact.
H Hun Goqsdiemc was in de eerfte tyden geheel eenvoudig eq
]nmstloos; want deszelfs wezenlyke deelen befipnden in het leezen van het Godlyke Woord, in het Gebed, en in 't houdcn van
het 1\vondmaal. Dit hlykt uit de oudfte getuigenisfelJ van den
Godsdienst der Chriitmen. PLINHJS, eeo Heiden, befchryft den.
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zehren dus. De ChristeneD 2e~t hy (n), belyden. ,dat zy. vot..
!tens bunue gewobnte. op eenen vastge,fteldell (lag" ~eer WOlf;
voor den opgang der zonne vergaderdeA.-, CH1ISTUS als d~ waaren
Clon. een lofzanl zonien, en zig doW een eed of ee~ Sacrame~
verbonden. niet om booslleaen te plegen." maar imcgendeel om
nocb dievery lloch doodnag, noch echtbreuk te hega:m, am geepe Menfchen te bedriegen. noch iemalld iets, her gcen )lun ter
bewaaring WJlS toebetrouwd. te weigeren. Dit gercnied zyllde.
fcheidden zy, en kwamen aan den disch wederom byeen, al·
waar zy vcrvolgens allerlei fchadelooze fpyzen alen. Zo wordt
die Godsdienst door een Heiden befchreeven. Door JUs T 1ltf us D K 1'1 M A II. TEL A A R wordt zulks omi1:aml iger verricbt.
Deeze verbaalt wat 'er by de Christenen voorging, wanneer iemand door den Doop onder hen aangenomen en wedergeboren
wierd (b). Na qit afw3Srcgen, zegt hy, geleiden wy h$rn 1 ais een
Geloofsgenoot tot de Broederen en hunne \·ergadering. Daar
bidden wy, en verootmoedigen OilS voor GOD, zo wei met ,betrekking tot ODS zelven, als tot den Verlichten, en de gehecle
Kerk, ill een aandacbtig gebed, dac wy waardig en bekw3am 010gen worden, om, volgens de beleedene waal'heden , ·als getrollwe
en gehoorzaame Huisverzorgers omtrent zyne hevclell hevonden •
en dus ceuwig gel~kzalig , te mogen worden. Na het geberl kus:fen wy elkan~er. Vervolgens brengt men den opperllen Leeraar
brood, en een beker met water en wyo. Dee'l:e Joofr en vcr heerIykt den Vad~r van <dIes, door den naam des Zoons en des H.
Geests, en doet eene lan:e dankzeggiTlg daarover, dat by ons
waardig gemaaltt heeft, om deeze gaaven te mogen orltvangen.
Na het eindigen del' dankzegging roepen de Aanwezenden. ten
teken bunner overeenfiemming, Amen. Wallneer IlU de ,dankzegling geeindigd en door de algemeene ftem des Volks bevestigd
is, i:eeven de D.ieAaars of Diakcnen ieder der Aanwezenden van
bet brood, waarover a~ danltzegging gebouden is. als oouan
den ·drank; j3 zelfs hrengen zy ook de Afwcezenden daarvan.
Deeze fpys nu wordt by OilS eene Eucharistie genoemd, 311ngazien niemand tot het eeten derzelve warde toegelaaten) dan aileen by, die geIooft dac onze leer waaracbtig is, en hy, die DJ.et
water tot vergeeving der zonden. to weI als ter werlergeboorte.
is gedoopt geworden, en zyn leven naar de bevel en vall JESUS
CflRISTUS inricbt, De vermogenden onder ons cnder~eu.
nen aIle Annen.
Des Zondags komen "y allen, zo van
het Land, als uit de Stedcn. alwaar wy ons ophouden, ilan eene
b~paalde plallts fumen. en leezell de fl:hriften der Propheeten en
Apostelen. naar de tyd het toelaat. De Rykcll doen vry.
I
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1'Ituige ge[chenket\. en het geen ~en daarvan verzamelt. wordt
Ian den Ouderling ter bewaariog gegeeven. 'Deeze onder11:euDt
daar mede de Weduwell en Weezetl. de Krank~1l t de ArmeD ellQevangencil ; me! een woord I deeze IIIOtt voor alle Nooddruftigell
zor~en. Met dit geruigenis l.1:emt TER'I'ULLlA1HIS I die dell in.
houd van de Godsdicnl.1:ige gebeden der ChriIte1len naqer b61
p3alt, ovcreell, wanlJec.:r hy z~ge (a). IVy bidden voor de- Kel.
:ers. 109r humw Raaam en Gf!WekJigtfl" Y(lor den taeflantl de,
Weretd •. yoar de altememe rust; en 'lIliar " achtlooshdd 9P het
flerf~ur. By. ~it aUes befchryfe hy niee :jlleen de AglJpe'n, 'of
Hef.demaalen 'der Cltristeflcn \ omftandfger, (boewe1 by nl¢(; ,zo openIyk van bet A'londmaal fpreekt, ah JUS,'PINUS DE MAR TELAAll ,)
pla.:!r maakt oolq::ewag van de vermtaningen. wei ken •.n<l het voor·
)eezen van het Godlyke woord. door de Leeraars aall ele GemeeQ..
ten pleegen geclaan re wQrden•
... Indien wy dUB Iliar deezc voornaamlle getuisenis[en ~ den
eerften Christely'ken G~dsdiertst, in deszelfs gewoone en ge[chik:te
inrichlillg tr~chreo t.e leel(~n kennen, moe ten wy befpeureo', dat
de oeffening daar .van, naar aile w3ar(cbylJelykbeid, niet allcen.
~elyk T.KRTULLIANUS zegt, met zingen gcllooten, maar. ook met
2ingen is aangevaogen gewordell. Die kan men ~yna met zekerheid
beOuiten nit de be(~~ry\'ing~ welke.door PLINIUli van den Gods,dienst der Chri.rtfntltl gegeeven wordt; iodien het al Diet geoor..
loofd waare ~ zulks uie de gewoonrm der laatere Eeuwen te rna..
gisfclJ. PLll,lllVS z<:gt uitdrllkkclyk. dat de Chrisrenen beleeden hebben, dae zy. li:likISTUS als den waaren con een' 16rzang
2Ongl:n~ en daarna zig verbollden t geene boosheden te bedrrven.
Dit nn gef.;hiepae', deels doordc'vermaanhlgen, welken <le eer~ar ,1 en: vergaderd~,n Christ~en deed, deels ()ok dOOr dat z'f ,van
het gelilcHi,dc ..stOod arCll; en VIlI.I den ~eheili~den Wyn drookcO, waarV3n, volgens het getuige.nis van JUSTINUS. niemand luoge
cetcD. die nkt belooEd bftd t nllar de bevelen van JESUS CIIlIlSTUs
te zullen leeven.
.
" Vcr~olgel)s wierd dan de H. Schrife voorgereezen. act is
w.acr!thynelyk dat zuLks in·de twee eerfl:e Eeuwen der Christenen •
~Igens d~ wyze der JoodJche K<rk, door de Diakenen gefchicd
is (b). Ten ryde vall CYJ'lUA.lWS kwam 'er eenc !Jyzondere Ker.
kebediening 0Ii. naamelyk hee ampe Van Voorleezer ee). Moge..
Iyk began by. die het Volk de H. Schrift moest vporleezco,
,zulb mee de onder de Chri.rtmen gewoone groet: vrede zy met u.
"Somtyds •en in een ige Geuleenten, wierden niet alleeo de fcbriftell
~er, Propheeten en Apostelell, maar ook iiie V;ln andcle godzalige
,Mangen. ter iHcbtinge van de GeIneente • voorgeleezen (Ii).

cen

uNa
(a) Tutu/!. apol. c. 2. retg. met. Orig. cot/Ira Cd!. 1. 3. p.

'I,d. [p.
(M) Bitlg!itzff/. Qrig. Eccl. ')Jol. '2. !. 3. c. 5.
(c) CyjJr. ejJ. 34. af. 39. Y. Not• .1lb,J/pin. itl C.II••
(d) /Jam. !lilt. ti~ l' Eel. t. 1. l. 3. c, ~.
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'! :Nil he! teezen wierd de VergMerias gemeenlyk ~I' (fen In~
tohop vennaand (a).- Zy fpoorden de 'Christe'flen vooroaallleJyk:
tot eeo heiligen wandel a:m; maar vermlts • ill dien tylll, l1iemaM
tat de genwenfchap der Geloovigen toegelaaten wierd, v(')or hy in
~lle waarhedeo~ van welken niemanrl, zonder gevaar 2yner zaligheid, onweetend kan zyn. volkomen onderweezen was'; en ook
vepnits .ete Christenen nag geloofden. dat .aile deeze w3arhedett
v"'lIT!aakt en dUidelylt in de H. Schriftuur waaren geopenb~ard g~
iV'Qrclen: :to 'deeden zy geef.!e ol,enlyke vcrklaaringen dur van J
dee zen wierden biet eer noodzaakelyk, als loen,_ te~ oorzaake vall
veele O.rlgeloovigen. de ver~ediging en verd~e uitbreiding van
l!1e gcopenbaarde waarheden,' een nieuwe pligt der Chris~el~h
LeeTrJaten wierd. Wy herinneren OilS. zegt TItR'I:''ULLIUlUS (b) ~
bet epn -of ander uit het GoddelY'ke WO(1'fd. w'j fcherpen GODS
Gebo4en io, wy vermaanen. beftrafFell en ftellen onze Christenen
dl;} Go~IVke wraak vocr. Duo datI' was de illh~ud dec openbaars

v~rmaaninge}'J .

., Op de tedevoeting van den Bisfchop volgde het gemeenfchap.lyk' gebed, waarvan de inhoud ons reeds beltend is (e).
Pit JUs''rtNuS is bet met zekerheid' te befluiten, dar qe Bisfchop
:I,lIe pe anderen open!yk heere vQorgebeden. Men heefr geen.
Hi storifche 'bewyzen, die volkomen genoeg va,5tflellell', of de
Christ~nen, ill de twee eerlle Eeuwell. zekere 'bepaalde F",..
'fnuJieren -van het gebed gehad bobben. of niet; p)a9r dit is on.
dertllil.CCpen zeker, dat het gebed. dar CfUUSTlfS zyncn jOlJgereu
)~enie, (e~ an~n tyder voor het heiligfte en volmllaktfle gebed
is gebondcn geworden. Hoe tog zoU het de eerile Chrirtenen naft
geb'eden hebbcn kunnen ontbrec:ken;, daar, de H: Gmt hun in den
beginne W eene buitengewoone wyze wierd medegedeeld; daar de
lI. Schdftuur. die ryke en onuitputbaare bron. des ,l:ebeds, by hen
In· groot 3anzien was? Ret bidden gefch'iedde ft~Rncte, op' aile zon·
dagen, en hooge Feestel1, wanneer Zv· ni'et vastten Cd). en dit
fla!ln was ceo bewys van het vrolyke, h;j.rt met- well': zy baden;
'Waarotl) :tiJ1ks op de '\tastendagen, ten tekeri hLlDllcr treurigheid t
)tnielend verricht wierd.
" Na bet g~bed volgde bet offeren del' gaaven, van welken d,
13isr~hoppen. de andere Kerkedienaaren en de Arm~n oriderhoudeti
'Wierdtm. Deeze offerhande 'was in de drukke/'loe en onrustig;
omftandigbeden der eerfle Kerk. het beste en· bekwaamfte mid.
del, OIn zo wei de TIcdienaars der geestlyke ampten, als de Ar.
mell en Behoeftigen te verzorgen. In de allereedl:e tydelJ waaren decze gaaven, weIken door de Geloo\Tigcn in de openbaaro

Gods(4) Conf. Ferrar. de rit. concion.
(b) Tmull. in IIpol. c. 3.
eC)

ermf. ClllrkJon fur les Liturgi(i 011 fOl'mu{aifes leclef. de PriK's, ff<

liiflgh. orit.Eccl.

(d) Bing4.

"is.

t.

13. ,c. 5.
E~~. t. 5. c.
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Godsdienftige vergaderingen geb~gt WiEldtn. ,eigenlyk gefchikt •
.tot de gemfcnfcollplyke liefdelllaal'ell ~ of 20genaamete Agapr1t.
well,en bet gcbruiken van het H. lhroodmul plegen voorrega'!D;
tln flegts het overfobot derzelven diei1de let onderhooding der
Leera:rren en Annen. By dellze' ':dgape,. hId geenig Blltgerlyi:
omlcil fcbtid van eer pl:mts, ,de AJ;men; haclden zo vee] reck 0Ir. by
dezdvell te mogan, weezel1, als" de R?kBtl; ja zelfs maestea,
!'deezen de Behoeftigel1 verllwikkel)': de -Ile.fdel'haalen diendi:11 zO
wei ten bewyze der broederlyke eel1drllgtigllieid, als onITerfillgt
-ce1ykheid dec Christmen f en bJeeven t:Ot tn ~~ twc:ade Eeuw framl
jlouden. Naar m:late nu de Gemecnre taJryker wietd, wierd bet
bouden dec Agapen onmogelyker, an eindelrk bielden dezelven
geheel op, doch het offeren bree£voop.t(iuuren'. Echter wierdcB
de gaaven en' oiFt:rhanrlen van geent alldeten ~18 waare Christl.!'
mn', die ten A,'ondllla,1Ie tOt'gelaaten wicldcn. a:mgenomel1.
Men omving dClclvcn I nach van l)waa!enden, Iloch van BaetlIaen&m (a). In de ('h~tde Eeuvv 'w~s 't een pIigt. zulke' offerhandelJ, zelfs, v(Jor de. Afgeqorvcl)e Christe1/e1J, e,n in 't bYEO~
der vo,)r de l\4<1rt~l~aren, te brengen, om daardpoc dt:rzelver .gemCelJ(chilp met, d~' z;chthaare Kerk aaDt~duiden.
" ",anneer de CJzri!t~!Wn llU hqnllf vrywillige gaaven geofferd
hadden: ,nam d~ Ovcrfte, gelyk JUSTlNUS zegt, zo \'eel Brood
of 0 Wyn " <l'l3r v,;Ul <l:f,~ ,\ls~totrlHlt ge~ruiken van he! Avond~&I
~oor. ~e l).anw~z(>ndc:n f~OQQJg ,wasi eJl dankt~ voor het~ebfe. De
oudl1e tyde~ h~bb~n, t:;ll!ll' ~een .Ji'(Jf'JRUliir dier d:lDkzeggin,s nap
)aatcQ. Wa~rr~IJYl{elyff . . ,beft()~cl de~lvc in 't ~i,lden ~v~n ~
vol'w:j.:fktile gebed" en ~ het herha:llen cler inzettin~swoorde~
~~~.' ~;e,~1ii h§!Hf;;I:, :9!re~Qnie.
Na het ei11digen dier d~Qkt
zeggiog, pe:eltkn ,~e Dl~kenct1 bet gei7.egeU(le BroQd, en de me~
,w¥,er ge!nengde,¥,ytl, u!t, deedell ook:1I1J~ Afwe,zenden, be~
i.len. ontvalJgen~ De. fer~e <;hristenen: ypruik:en het Avondr
maal aile zondagen, en o.p' :111e andere hooge Feestell. Gemee~·
Jyk :wiel~ het tegen d~n avond gtnooten" vermlts men g~looi\ici;
ddt. men Ilet nict nuchteren behoorde te,gebrmken. Maar -ten tV'
de van CyP.RlANUS

wlei-d het IAvolldm~l OQ~ zeer vroeg' gehou~

Deeze openbaare Godsdienst nu, ;wierd gemeenlyk met cell~
Jofzan~ en de kUJl des vredes, of,der &Toedel'lyke liefde J W~I.k~
aile Cbris.tenen ellt.'lpder plegen .te ,geevel'l, geflo.oten, \
,> De geheeJe dienst wierd verricht iTl die ta~'. welke dqpr a1·
Je Aanweezenden vedl;aan kOll wOrden. Cusus had de Chrim.
11m vecwcecelJ, dat zy by h,unnen y.ods<lienst, oQverfta:lllbaa~
woorden ?ebru~ktC;D. en met reele, aange~ien, hy gc:ene andere
Christlnen kende als de GntlStiken (b). Daarom amwoordde oar·
QEriES hem, dat die vcrwyt de llecbtzinnigen niet betrof. n.
c;len.

Gri,-

(a) TerM!. de pr.e!cript. c. 30.
(0) OrigeJl. cOl~r. Cdr. I, 8. p. 40Z. CuPt. U$jerii kistor.
~Cl'lJ!t. ,~ ~(lOT. 'Yfl'lJtuuk~. et BaiJJ. hm. d~ fEIfI. I. t. I. 8,
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a,ieken. zeide by, bedienen ziC in' het gebed van de GriekJc~t
en de Romrinen van de RllmeinJche Tacl, ieder bid in zyne eige:
lie fpr:1iak, en de Heer val) aUe Taa/en verhoort hen allen. Dit
blykt yerders ook daar uit, dac de heilige Schrift, al zeer vroeg.
in aile t:lalen i. overgezet geworden; dat het !eezcn v~n dez.el.
11e aile Clzri.rtenen wierd aa~eprezen, en dar de Xerken~ dje no;
ceene fDverzettio~ der Schnft bezaten, haare Tolken badden.
It Zie daar de waare geO:alte
van den Godsdienst der eerae
Ch,i.rtenen, zo verre men dezelve uit de oudfte gedenkl1:ukken
..an de eerae en tweede Eetlw der Kerk kan leerCB kennen. Wy
hebhen eeni~ gebruiken aanr;eroerd, waar van wei aileen door
ie Schryvers van de derete Eeuw gerprollen word, doch van we~
:ten men echter met zekerheid kan vermoeden, dat zy. vroeger i
%0 niet in Aile Gemeenten, ten minfte in eenigen 'Zyn gebruikt geworden."

Yerha'l!cieling, aanga1mde de ont1Jindillg van dm Echt, ter ZrJllk"e
,.lln C(mfi,leme7lt. Door Mr. c. w. O!i:CKER, ]0 U. D. ell praEli/ee.
rend Ad"ocIJ.llt. Te .Amtteldam, by T. ten flouten nllI. BehlJl.
wn het'l;oOfJVerk 118 hladlt. in gr. Q~avo.
bihandelinge van dit onderwerp, laat de Beer
T erenceregelder
Mr. Deckef"··hier vcordf ~:IIm, ecilige algcmcene aanDier.
lingen, zo over de natuur 'fan 'den Echt, als over de ombintii'llg
,..n dm Echt. of Hever EcTltJcheiding; "iTelke l'egtens plp8ts heeft,
Ills de eent: of andere party de weezenlykc artikelell ~er' Ecbtver.
tiindtenisre gerchondell heefr, Qf, door eigen toedoen J bniten (hat
is dezell7en te yol15rengen en na te kemen. Op de ontvouwing
biervan treedt zyn Ed. bepaalder 'ler zaake. ter .over weegin~e.
1l3t1D!lyk, der volgende Vraage: ,. Is de rechtvaardlge 1:0ndemn3rie
,.' of verwyzing van' cen daartoe bevoegd Rechter, tot een fb a:r
;•. confinement van cen' gehuwden perfoon. geduurende zyn, of
~J hasr, ganfche [even. of een daar mede gelyldtaanden ryd, waar.
t' van geen vermindeting te wagten is, ceo genoegzaame groncl
" rJa3r rechten, wa:uop~ ter vordering van des' geconfillcerdens
" Echtgenoote, de Hl:\welyksband behaort te worden ombonden;
~ of, (met andere woarden ,) een voldoende reden tot Echtfcnet.
" ding'?" Dit vooraer t in. aIle deszelfs deelen onderfcheiden!yk
opgehelderd, en na:mwkeung bepaald zynde, wordt cloor den
Aatheur aellig tnet J(J> beamwoord; en zyn Ed. legt het 'er voorts
'Op - toe, om deeze zYl1e gedagten deswegens grondig te b~toogen·.
Zyn betoog hiervan is tweeledig~ Het eerfte raakt het rege vail
'nrdering, rot verbrecking v:m dien hand, welk~ tnsfcben .£chtg~.
~ten door het Huvlelyk gehooren wordt t dell vryeo en on[chlll·
digen teg,ens den geconfineerdell openlhande. En het tweede
bebelst de redenen of motiven, weI ken den Regter daarenboven
tot acljucUc~ie of ~oe'W;:t?Jing van denzelven eiicb ell 'l'flrdrring Ilaat
~llen

e.
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ft.l\en fcbyn noodza:;Jken en aao(lringen.
Ten :lal1zien van
her eerfle bcroept zig zyll Ed. op de Gndlyke of Mozalfcho
Wettell, mitsgaders op bet NatlJurregt, en ook de Gemeene
befchreeven Regten. En met opzigt tot het 'laatfi(l, rdl ingr h1'
inzonderheid a:m. hrt 4enkbeeld, dar het alremeene welzyn zulks
vordert; 31s merle d:lt men op geenerhande wyze een onfchuldi~
gtl ftraff'en mag; en dat die verpligtingel1. welken de Maat[chappy en derzelver leden· onderling tot elkander hehben, niet, gefcboeden mogen worden I al Ware zelfs die fchennis op eene
z-ogenaamrle gewoonte gegrond. Ten laatfte hegt de Heer en
Mr. Decker aan dit betoog nog eene beantwoording V<lll lie te-gemverpingen. welken hy' verwllgt dat tegen d it zyn gevoelen
bygelmgt zoudl;:n kunnen worden. Zyn Ed. hehanrielt dil Stuk
in nl!e opzigten met cen welwiltkend oordeeJ, en fidr zyne be~
vestigende he:mtwoord1ng der opgeme!de Vrallge in een zee~
gunftig Iicht; geevende te gelyk verfcheirlen juiste hedenkingell
over deezc en geene byzonderheden, tile tot dit on~er\Verp be.
trckkhlg hebben. Zie hier bet geen httn onze heden...
daagrche Vadcrlamlfche Regten zelven, naar 't hem VOOl komt ~
ter begnnftiginge van 20yn gevo(;len, a:ll1 de hand geeven; waar~
omtrel\t hy het volgende voordraagt.
"By de Refolutie van H. E. G. M. van 27 January I7S5 it
:ilrt. 3. gelhtueerd. "Dat aile trouwbeloften,' tusfehen Gete.
" forqleerden en RoomCchen per[~onetl'. van wat jalU en zy Qok
" zouden mogen zyl], ten allen tyde wedenydsch kunllet.! W'or_
" d~n verbrooken, NB zonder dat het aan emil!; Re:chter gc..
" permitteerd z<rl zyn, op de voorlchreeven trouwbeloften recht
" te doen, veeI' mill iemand tot het llakoomen van zod&anig~
" trouwbek~ften te confl:ringeeren," Zie de Nederlandfchg 'Jaar,.,
boeken van den jaarc 175S. 1. D. pag. 73. - - Daar 11U d~
o\lercenkom~t in31ie- de Leerl1:ukken der Chris~eJyke ReHgie tus~
fcben de wederzyJfche Echtgenooten. boo: zeer van I;TObt Flut
en aangelegenheH, in ooze tolerante eeuVl' althans. geen zoda..
nlg aILrl'ouJzflal\)ykst vereischte des Huwe}yks i~, als wei de'
(Jlljcheidelyke pnneenzaamhoid des lUVfliS. zonder welke geen Huwelyk bellJ1u krll1. en welke door eeo zod:mig Confinement ..
"Is waar van in deQzen gehand<::ld wordt. gehee1 en al kamt op teo
h"uden; - - zo moet volgen, dat oolt in .deezer. een meerder
tr311 vall verbreeking en gel'ermitceerde afwyking van het Con..
tract mot=t ftand grypen het wellt niet anders zyn kan, dan ee~
ne ontbindmg der Echt, en toelaating van herlrouwen. By hell
Ec!ltJegtement onder de Genualiteit. art. 5)0, te vinden Gro.t
Hult Placaatb. II. n. p. !l4'19, is onlier anderen. in CDl1formite
Van het LQ1uJrecht van OvcrysJd I pllg. m. 72 art. IS, geftatueerd: " SOD wie om uiJllckc oorfaecket, ofte om fyn aff<t\rell
" tC verrichum, in verre Landen gheroogen zynde. een lang~
" [ydt door kranckheydt. ge'lJanckenisje rfte ander )looT'V/d, a}zoQ
,. nit blyft. «at men van hem nie t en kan vetoeelUen, fal rlQ
I

Hr. Dl:ll.L. loLG. Und.'lo, 11.

I~ k

), V~t~

"

Vt:rMe~~nc

fonder

LertrollWG11

na k.g{)~en~ F,.echten Ilfwach·

,. t~ den tydt van vvf jar~n, 'P1d~ 11.1, dien ty~~ f.dl Curds by de
It {7efec:lf{:'j'l :teof.l d~ (ooo.:ln.rge 0 Vii g(::IlDm~lle, m(ormatie, mogen
OJ toegefl'acn wordell."
Billyk kall mel) hier nit vJ:a~gel]; fleeft fiy.
welke zig ..zondeJ' bekCflcle redenell miter d,m vyf j<la.tCfJ van zyfl'f

,gea~[enteer{l heeft,en om affaire uitbndig is ,gew"rcl~n ,roe~rder kwaad jcgeJu liyne lkhtg.ennote b~drcevl3n, dan hy.
u',ellle zi 5 op:ilBtlcly:J:. arm 'e.e~ \11'
fct)IJld,g m.aakt, wdks 0F:J, yf ,.
voor de llordering, van ,~ algemeene nut. ~ ~CII Co':finement

Echtgenoote

lie:

liIloet worden gefiraft.; :aJJ; k/l;lr mell den (;wfren nie!, met oncindig

meer .zekerheid. ~Is bel~i@r, en zyne Ecl'ltgcllO/?te ~ls b.~leedig.
tie, aanmerken S' Het gevplg der npoJza:Jkdyk"c. beaIJt.woDldjllg~.
deeu:r vtangc mOt't ten if.'d~r 'ion.nelda.ar blyJwfl" Ik behoef bet, by 't bftfjo.l!ide tot dus VEin e lJlt..de VaJcrlanGkho ReoiJum, nos In~de gl.i€-l1zims te laaten. - - M~ll /J/;:hbe
maa!' eoos met rn¥ aandagtig ,Ila te gaan de woorden \!'au 't 9[ An.
uit her geal1. Ji.'chtr~gtemt1lt ~ ·mitsgaders de wOQrden der Heem~
Stl1tltm valJ 2cetiilla, in haog~tderzelver .Am~Uatie) op de PoU(j(qUi: Oraonnantic, Art, 17- Gr, PJaccaotb. Ill· D. fol. 592 diet-e.:remde: ,. ~oo wi~ 1fl1 EC!ltgenODt lJ,btvaerdelyk oflDalicJ(iL1(dy~~
It verl,let. of uit onlajdtjacmlleyd van d0n Huwelyksband afuect.

" dt:Jorgaet, ende fyn port~t: )net fi,ten, met VOOI neC1l1C'1l, om
)' tOt fYIl Echtgenoot niet weder te k~eren. die fide de o~fc'-ul.
)' dige vry ·om rl:! hertroJl\I\T~n. -ende mach de onfchuldige prlnhyG

" als te verg~efs eode hmg genoegh aile middelell COt wederom" komi.nge des verlaeters aengcw-end zynde. daerover Idagen aen
,., -Lle:n Magillraer. dllcronder fy of hy gehom t; dewelck na ryp
" ooaer[oeck ende ghenoegCaem blyck van den tydt en malicklls1> hayd d~r verl<Jtlnge I ende na voorgaende indagiugc dt:~ ver!a.F' te41S, [01') en ~er 't behoolt. aen;de onfchuL.'lge her herlroLl" 'well zal mog~o (Q~!laell, ell fal daerenboven Cod,migeo ved,'lter
p uyt oore landen voor altyd gebannen worden."
Wle
~nl llU twyfelen, dar het opzett.elyk luisdoen van een gebuwde •
wa<lrup rJe firafFe van Confinement /juo ad vitam vo]gr. et:ne vetlnc:king of ~ftreeding. des B'ulvr;lylls uitma.akt. en ingtwolge van
bet hygQbragre J:el1;;ltuee! de eene voldocndc !ellen tot Elilttlc!lciding Qplovert? Of tal men zeggcn, dar d~,:ze daad doo, welks
bedryf de misdadip:: zyn of haar PCl'tu~lT zekeJlrk lJ;.lt z,tten miafler Jl;:waada:mig of lichtv:llltdig is, da'l de oomiddclyhc o:m,.:J.. J;ing
vJn 't b¥zyn? Ik Hebtr;) deeze \'la.1g onder de beWOf,rdm!4 Onlyd'·
Jatl'mlJeyd genoegz,Jam by tie ~emelJc Weaell b~:l1nwouJd "
Zege men hier, met dit aires is 'er q;:te~ geen \Vet. ill het. burgarlyke. welke de EclttJcheiding, nit oorztlak val) rOnfillCt1l8iit, vcr·
oorloft; zo mag men b ewp met dell Aurheur :r\lltwoor ",en. dat
bet gccne niet uirdtuklyk verboodeu is voor geoorlnfJ mag g~
houdell wordell; ell dam 'cr geen Wet is, welke de Ech((chcldlng
llit OOrza!lke cener con{jnatle toe perpauee:e gevangenis in cen
tnchthuis Vt'l'hicdt, Itomt de analoj?ifche redeneawyze uit i:lndCl e
~ur8erJyke Wc(um, in d,t g(,;val, r-egtmaatl& te fiade.
De
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De' M::1lsclz van 3yne 3wakke $'Yd~ be[chouwJ. Te Dordre-cht by,
A. Bluofe en Zoon, n8r. lJehalven h~t P"uorwerk 288 bl~d~.
In gr. oCtavo.
en Hekel r<;hrifc, in 't welke cen aantal van g¢lbreken, die on~
der het Menschdom heerrcheo'. _ten toon gelldd word~, op ee.
DC wyze welke alles'lins leel Z3am is, indien '~r de L,ee.zers bet
vereischte gebruik van ID:laken. De Schryver naamly~ fchetst ee·
ne menigtc van cbJracters, welker 0, iginelen wy ten-'O~ervloed<t
in de zamenleevillg aamreffen; by f1:elt ons del zelvcr q.uiteQCpoorigheden op bet lecvcndigrtc voar; ell tragi: l;:mgs Qien !N~g-,den Lee·
ter, tot opmor king te bl engec, ten ein<,l() hy zig fQOr de flze gebre·
ken boede, of cegendetzeI...er beftne!tcl~en am wapelle. Hy
bedient zig daartGe van cell fcbryftrant-. wellie inzonderheid ge.
fchikt i~, om her belachlyke dier gehl eken onder he~ oog te brellgen; en dus den Leezer beval!ig te, onderbpuden, waarin by over
't algemeen vry'ge!ukkig aaagt. Schriftetl van die natum, op zlllk
eeoc wyze ultgcvoerd, hebben dit eigen,aartig~. dat ~~ bekwa311l
zyn, om invloed te kUllnen hebben, ook op. zull~e menrcqen, die,
met opzigt tot hunne gebreken. niet wei te leiden zyn, door eelle opzetlyk. beredeneerde Zedelcer; dien het .be\ach!Y~fil vee! fierket J dan bet onre~lyke, in 't oog loopt,,! Jammer IS pet m3.llr,
dat Lee:>:er~ van dien !tempe! zig veelal meep v..ermaaken met het
-befchouwen van zutke charaCl:ennel) OJlzigte VlIt;!: (lDdetlm, Jan ten
aanzien van zigztlJ.ven j waardoor--data de loepasung maar al te dikWI[S geheel buireli hon tlmLoopt. Edoell; ~at hiJtr...an eok 'l."l, het
een of aoder lluk treft nogtans ,11kt' of-~u .wei eens deezen of
geenen, in dier voege dat het hem tot n;Jden~en hrenge; of 000.
'l~e, om een gc bre~ • ' 't welk {ot ,nog, in .ooszelfs eerft; b~g,i~z~let,1
in hem pbats heeft. te ,fruiten', aaar hr ,he~ befpotWke, van dar
gehrek I by verdele~ voortgarrg, heefD J.eeren kelln~n., i , ..
,Men neeme bIer', tot (len voorbeeJd. de l,l'olge\i1de befchryvillg 'ian
een Nouvemst, cen flag van menfchen, dat vocbral i110P.ze dagea
over van zeld~aam is.
H Daar is,
zegt lIie Autheur, een ongemeen Jasti:; (oort van
-lediggangcr8, wier ganlsch beroep lJefiaat, in nieuwj~h~~c\l te
verzameJen. om z.e allcbrcm, tijdig of ontij ,tig. weder mede te
dcelen; eeo volk, Waarv~n men in ~e daad kan zeggeo, nat het
'Ila oorlog, pest en dtmremijd ver!Jngt, om 'er ,i1egts van te kU11·
nen fpreeken.
Ken fchepzel van dit flag zit, ,gemeenlijk.
in eell vertrek, dat op de firaat uirzJet, of g:lat rrouw in de koffiJhulzen CIl hetbergen. Rier bevragr hij zig met eenen grooten
,boe! vall nieuwigheden, waarmeQe' b if v.erv.olg~ns in verfeheiden
-hUlzen invalt, den DoCl:or op de ihaatl ophomlt, den honger.igell
ell dorftigen. clen fcbri)venden en leezeuden. dell kouden ell
v€rhj~too lliet ved'cllOonr. Wat is 'er a1 goeQ nieuws ~ is
doorgaans 'c eerfie woord, waarop hij. voort, eenen hoop lel,l·
,ens voor den dag haalcll, en u eene goede partij klaphout verKk 2
koo.
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koopen zal, zo gij hem maar gehoor wilt geeven. Want nu gMt
het in e6nen adem voott: weet gij aI, dat wij weer een nieuw hoofdPrins "'** is nu werkgeld zullen moeten opbrengen?
hJk in 't l,lOd illgedrotlgen; de fhg is thans onvermijdeliJk; nee
corrs -Vrijwilligers hebben ze zo goed als gevangen; deze en die
courant willen zelfs, dat 'er cen vmnige rchermutzeling tusrchen
beide de legers is' voorgevallen; - - - in 4merica ziet het 'er
Debt voor de Koningsgezlnden uit; de Franfche en SpaanJch~
Vloot zal de lingetJche weI dra onder de oogen zien; ze zljn heiden" ill het Kanaaf; te Lijons is eenc Vl'OUW Van vier kinderen be.
valletl, van twee ZOOns en twee dochrers in de kraam gekbmen,
cn aile deze kinderen zijn tot heden toe welvaarende. De
fchrijl/er van 't jaar 2000 is tog cen regte fna~k; hoe fijn boert
h ij met de..•• nu, 't was ook dOffi, Wanneer men bet regt nagaat;
moar. wat zal men zeggen, ciie arme menschjes zljn 'er onkllD"ig
ill In Saxetl is een gehcel dorp afgebrand, daar is melS
gered: j<l, ja; zo gaat het in de wacrcld; I1U, hoe hebt gii
zul Ken' haast? wagt nog'een weinig, ik heb u nog vee! le vene!len; ja, -dat wilde ik u nog zeggen; cie Franochman is tog Ions:
hij wi! dezen en dieu Polentall{ 10 ziJI~ belang trekken, maar. hil'
kan ook altijd niec, zo als bij weI gaame wilde; nu, de tijd za
't leelen..
De tijding wegens de pest ill HC'!lgarije i$
-echt; daar IS heden een Ex.pres[e aange~om~n. en de J.bnflerda,~.
Jclt~ Courant noemt zeJf~ den DoCtor, welke van Wemen - - de.: droes, hoe heeHe hij tog ~ - - - Maar, wat zegt gij van dell
jongen met zijn Kalfskop? 't Is evenwel waar, 't Jl:aat blJna III ;,lIe
Nieuwspapieren.
't COl1'gres te Philadelphia, zegt hiJ tot
xiin Vnend. die naast hem in de kerk ZIt, ell zeer aand~gtlg n<l
dell voolleezer luistert. heeft .... en w il hem voorts vertellcll.
wat deze vuorlang wist, of nu wel niee be~et:rde te weeten.
Een vers, van d(:n VOor- of 1ll1zang zal hij lllee z,ingell, cn voOr de
rest deez' of dien wat in het oor £luisteren - Wallr kome gij vall
daan; Wl!:I.t gaat de reis na toe, mijn vnelld! roept hij den reizenden handwei ksmall tQe, ,elie met zijn knapzak hem VUQI bij gmtt,
en hoe gaat het al in uY/ land? is 'er geen geld mC4!r te wmnen?
enz. Is nu die knaap een fiJne [chalk, en van den tongrrem wei gefneeJen, of een windbrecker; dan zal hij hem eeoe mClllgte on·
1'llLarheden op de mOllW fpcIden: - het finguJierfte zal hem IncesC
behaagen; ell morgen, ,hoe veel durft gij 'er onder verwedden ? is
'er de ganfche fiad vol 'tan, want hij is zo tUgt als een zeef. Nogtans
vertelt hlj aUes onder de Roos j verzoekt. zelfs met een ftaatlg
't"eezen, dat men het niet verder vertdle, of 'er g£:bruik vall lllaal(e, wallt anders zoude hij 't in het gebeel niet hebben gezcgd t
zoo hij ni6t wist, dat het weI opgenolllen ware, enz. - - - D33rbiJ kan hij ongeme~n Tee! vooruitzien en ,VOOl fpeUell. Dat
we onder dezen tegenwootdlgen Keizer nag oorlog zullen hebben, dit hetft hij al voodang gezegd j Willlt waaLOPJ log heeft
hiJ gerei,d,J ,tU (lr:t d~ GlOl3f VlLU .... U t op t.iJQe leis zicil. M'
j
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worden. w.eer te 'rug g~an lUoeste, is ook 'al een>il:aatkundigj)
greep. Denk. dat ik hl:t heb gezegd I hehuit hij dan, of. over
jallf en dag zullen wij elk:mder ..,.'el Dader fpreeken.
•
Of Daar ,zulke menfchen weinig of wel niets van de histone ea
liggioge clet Landen weeten, zo gebeurt het rnenlgmaalen, dat
men zig flap lnoet Jagchen, wanneer men hunne misflagen in *ulk:
eeTl opzigr home. Zegt men. dar Westphalen bezct kaq wo~?e? •
Dill dar een Leger uit de Netlerlanden in .... j neep val~ hlJ er
op ill. dat zou de Z'lVeed. welke de naaste bud'rman is, met toe~
fhan. Hij zal u verhaalen, [1ar 'cr fchepen door Srmdgou",. (dj)
Sond wi! hi} zeggen ,) zijll gepasfeerd; dat IDl:11 de Ryksve.rting
RIEL weder in cen goeden ftaat wil brengen, dat het Zevengefler1lt~ nabii Polen liggende - - dar de Roomjche Generaal ffAN4
NJRAL, en dar de KroDn vall 1l01'.LA~" enz. Even zo gr~J1pig raJ
braa~en zij Ikonstwoordeo. en de uit vreemde taalen ontleenda
fpreekw ijzen ;wallt de begeel'te, om hoogdraavend ell nac\ruklijlt
te fj,reeken, heerscht insgelijks bij zulke lieden. Ann en
ongell1kkig word~ vaor 'r Dverige de grootfte hoop van deze Cnap.
pers. Hoe hn 't ook anders wezen ~ Is zulk cen man eeo [mit.
of aoder Ambagtsman • die to~ zijn werk eoo hamf;lr gebruikr ~ dan
zal hij 'eI mede /fxerceeren, commandeertll, en ,voor bet Vaderland vechten; moar onderwijlen 't werk of {baken of ver~eetel1.
ls hij ~en Koopma1l, dan zal llij het gehlk der Ameticaa~irche Col.nien bewonden:m, over de Nationaak Jchulden van Enge£antl
fcbreeuwen, en een Ambasfadeur a:m de Porte" of aan dir of dae
Hof, vervolgen. terwijJ de kluijers en bijloopers, onder eell firen~9t
Incognito, het pakhuis bezoeken, of de kantoorknecht v~n zif~s.
Meesters geld dell grooten baas [peelt. zoo hij 'er niel' mede doorgaat. Is bij een Ad'l'llcaat, dan zal men h_cm, 001 dar hij b~oe
den op de markt 'Victorie [choot, of op den Rijksdae beillste
we~ens zijnc ftoute ongeboorzilamheid nadeellg vonllisfen; en ,d';
wljI hij morgen eerst weder t'huis kamr, zal cle man die hen
anders noodzaaklijk (preeken moesr ,veet lieyer bij ceo ander gaau
om over ~i.ine zaak, .welke geen uitfl:ellijdt, te ~.onrule,eren. Zij~
vrouw, ZI]1l losbandlge dochter of zoon, of ZIJll bedlfnde, die
alle met zijne drukke cOllferelltien, over l1icl.Iwe tijdingen, Zler
wd in hun [coik zljn, zutJen zig inmiddelH vall die drukre. ter be~
reikinge hUllllcr oogmerken, gewls tot zijn nadeel, ?ooniet tot
zijn gaotsch bed'erf, [ChOOD Weetell te bedienen."
I

I

Plryfiognomif'he Reizen: vlJerrif gMt e1fJP-h'J-ifi-rog-n,-m-i-sr:-h-D-I1I-bQ~'-k.
Uit hee RoagduitiCh vertaald, door T. v. M.· AZ. 'Fe Utmht, /)1de Wed. J. v. S~hoonboven. 1780. In grflot oftavfl-323 bJIiIfI~.
en Per fOOD • ten fl:erkfte ingenom en met de gegrondheid der
PhyfiogoomiCche kennisfe komt h]et VDor. eerst, als iemand p
die t'huis phyziDgllomizeert, en vervolgens oJ.lrei5 gaOlt, OJ)] zyno
lhyfiognomif.;he kUlldigheden voort te zetteJJ; en tJadere ontdeJt..
kingen deswegells te doen. Van het eel'fre gedr hv ODS borigt ire
llyn Dagboek. en van 't luaU1&:: in 'r verha~l zyner Reize. Reider
;Kk a
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verfiag komt in 't hoofdzaaklyke bier op uit, dat by zig' gemeE'llJyk
bedrollgen- vindt. aIs by blootlyk op de Phyfiognomie afgaat, en
meetmaals gefprckken over dIe onderwerpen haart" welken ge.
fchikt zouden zyn, om hem van gevoelen te doen verancleren,
-zohynietop alJerbande \vyze uitvlugten geteedhad,of fchoorpylers
'VGlna, am zyn wanketend Phyfiognomisch gebouw te onderCchrall.·
gen. 591 Oefchrift ~s. -met andere wqOlden ·gezegd, eene' [chertzery over den te hoogen 'ophef, dien veereD val) de Phyfiognomie maalven; welke de Schryver op eene 20 vernuftigl:l wyze
nilge'1oerd heeft, dat ~n zyne oDtlIloetingen en redenwi~ff'Iin·
gen,- in' een ledig liltr,' }Jlet vcrmaak kunne nagaan. Onder deeze hqofdTcbens is tdfens gemengd, eene foortgelyke fcbertfery
Illet tleeze en geene overrlreevene denkbeelden in andere WeetClIfchappen, ben evens andere geleercle gebl eken, wanr' toe de
vOOrkomende omO:alJtlighed~ hem wei eens aanJeiding geeven._
Tot .een algemeen fiaal hier van, dielle zytle' volgende gedagten over de IDooedweepery. en 't _geen hem, by die gelegen.
heid. wedcrvoer. - - Eeoe onheufche 'behandeling van Mag.
Wabbel, die de Phyftognomie niet hooger fielrle,' itan eene (peeling van de verbeeldingskrag~,. verwekte eene hevige beweeging
in de galblaas van onzeD Relzlger; ook nf! deszelfs vertrek rank·
le dezelve op nieuw gaande. Dit \7erwekte VOOrts iu onz~ll
Reittger, toen hy te paird geftecgen was, om zyne reis te ver\Tolgen, eene befchouwh1g over de oor[prongen van den vervol·
ginggeest; over de onbeft33nbaarheid der vereeniginge van dwee.
plry en verdraagzaamhcid; en einde!yk over de vraag: " Waar,. toe i5 de tegenwoordige modedweepery der waereld nuttig en
" dienftig~ "- - - Zie bier zyn 3Dtwoord, ell weder'iaaren, by
die overdenking.
.. Wijl in 't groat heelal elk ding zoo gefchi1l.t is, dat het tot
volmaak;ing van 't ~eheel zijn gedeelte tocbrengt i boewel de
nutti~beid daarvatl fOlllwijle voor 't gemeene mcn(chenoog vetbor~~n is
en alleen een naauwkeurig befcho,.!lwer in de oogen
firaall; gelijk dan ook het voor de rnenfchen lastig ongedierte
aIs- vJooien en luizen. insgeHjks veelerlei Iighaamsgebreken en
lirankheden. al. milt-,' waterzugt, vallende ziekten, e. z. 'y. onder wijsgeeren en dichters Ioflcden3aI:en hebben gevonden; zoo
dunktIJ}i}, dat onze tegetlwQordige dweeperij ook haale goede
zijde ,beeft; en , nocb op tosten der weetenfc!mp,: nnch door be·
hulp van bedriegliike kliften , v~derJ"ei nuuig~den te \\feeg kf\tl
brengen) die claar, door'lfereikt kunnen wordell. Voor eersr vet2ekert dit dtmum den beiitter e~n zekere overvloed des harte.
die hem nlets ledigs da8rin overlaat. cen gevoel van zelftevredenheld en overvloeijende dronkenCchap van vreugdegevoel;, eetre
zweeving d.er ziele ill de verheven denkbeelden haarer -be(choll~
.iog 1 welke alie -g\:waarwordingen van blliten verdODk~rt, en de2elve.,geUjk, een muur van hrduin,de woedf:nde golveJ;l des QceaalU
wederftaat. Gelijk ik zutks aires aan mij zelve uooervonden hebbe.
I
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lftloren; lints mij de pbijfiognomiiche enthufiasmus aangewaaid is.
'Tch tweede is de dweeperij de eerAt! gr,oeiende grondkracht vat'!.
·:aIle werkzaambedeD en j.aaden van's menfchen geest. Waar ilt.
i:ttuder allndtift derzelve, ergens 'eene zaak van ~ewigt tot frand
gebragt? WEe de grootfie voorvallen der waercld nasrgallt, vindt
altoos tie grondftof der gewigtigfte waereldverandertngen in een
dweeperig; brein liggen; daarom, dunkt,JJIij, dat .de heldendeugden
en koningsmoorden uit ,een ei gehroed worden. Door haar "'erheft
zich de fnelkracht van. den geest; aile draaden der hatfellen worden 'Ilrak, gelijl\. flappe touwen, wanneer 2e nat gemaakt wor·
den; :tij drijft het hartebloed raaCcber door de groote flagader,
fprengt vuurvonken uit de oOgen, vervult de borst met allesbe~
zielende warmte, die ik met de broedkracht vergelijke, welke het
kuiken in het ei doet leevcn. Zonder de weldaadige inwerking
der dweeperij, zaude de waereld vier deelen Plzyfiognomifche Frltg~
tnenten, een Ph'Yfie{jll,misch Kabine'. eenRlijfpel ~ een AEmarJ.ch~
traElaat, en mijne Reif:en IDOeten misfen, 't welk in den reeks der
weeten[chappen geen geritlger misLtand zijn ZOLl, dan in een wc-f
~eregeld gebit de ontbeering van eell taml. Derhalven zijn in mfln
oogen die luiden, die op niets verder, d!n gewoon flegt en recht
roenfchenverlland 3an[praak maaken, zeer kleine Iichten. Ik acht
over' het gelleel het verfiand als cen groat wczen; het moet in het
hoofd 'aallwez~g zijn~ als bewaarer van aile vootrecbten der m~n
(cbeowaarde; aileen han bet I op tkh :zelve beCchouwd, ni¢ts
groots uitrichten; daartoe is het te· koud t":lll natuut te onbuigzaam
en . l:tedachtza31ll. Maar warmeer het vert1and met de bebootlijk~
~fis ,dweeperij vermengd is; dan is het heftier in bet hoofd wet
geph13C-6t. en zJj fta'Jn in betrek&lng tot elkander. gelijk pallrd en
rulter. AIleen vergisfen zich ooze modedweepers, oat zij de z:rak
vcr~eerd verft3~n, en de, dweeperij op 'het ver(J;and laaten rijderr,
·t we/Ii: ecbter juist QWgekeerd moest zijn. l:k kan het ook nog OJ?
een and/llte wijze \i'etgelijkeu, naamelijk met mt}n roofviscb t'hLlis.
lk heb een vijver met lwrpers., vol heerlijke groote en finaakJijka
",soh. Maar nu is, geltjk bekend is. de karper cell traage visdr;
'dte alroo$ op den grand Jigt. en' niet ga<lrne rond' zwemt eD voed·
zel zeckt. M~ar 'er beeft mfj een oude vtsCchercen geb~im ge•
.)cerd. hoe men ze vlug en Jeenlger kan maaken., dat hun onwerkzaam phlegma 'verdrevell wordt. Watllleer, naamelijk de kllIpers
'een jaar of iets 18nger 'er in zijn geweest J en r«eds wat a~mgewa~·
fen zj'fn, fmijt ik kleinc [noekjes In den vijv.er. pan is 't, een
verm8,ak om te zien, hoe die kleine roovers de karpers fond jaa.
geo, en ze in bewt!eging weeteu te brengen, dar ·ze'in de .bODIce
-komen en voedzel zoeken; zij kUl)nctl echter tlezelve niet san.
'Maar zijn de fnoek~n wat te fterk, zo& verfilllden zij de karpers
allengs ~ en men heefc op 'r laatst (nock in denvijver', en geeil
1I:ar pel'. ,Zoo is bet met het ·veri1?tla en de rlweelJeriJ gelegen.;
waRr deeze te magtig is, verDilfdt zij, die gehClcl,. zoo datmcm
2ijne plol::ItCe niet meer ~n vinden; ~ar wallOe'er bettie in ~en
behoorlijke evenredigheid bij elkanm:r htrizen,dan duat het met zutk
ere" brefn zoo goed alii mijn klllpervijver. lell; 4
~,Z~~t
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,. Zagt! zagt! I'iap ik uit. wanaeer ilt dus' verre met mijol
overdenkmg gekomen was. PMip ("'), h:lp mij op! want mijn ruin
lag op de knien _ en kart niet weer in de ,hoogte. Misfchien had
hij ook zijne overdenking, en zoo min" den weg acht ~egeeven t
als ik; hij ftruikeldt: aan eell freen, en claar lagen wij beide. EvenweI Iiep de val zander olll;e1uk af, en wij bereikten kort daal'0p
de herberg.
~_ Als ik daags daaraat1 rtftjne reize voortzette _ dagt lk wedel' aan
l1et verbruste gev:Jl, en aan mijne philo[OI'hifche befchouwing, en
vergeleek mij met het vel-fiand. en mijn ruin mc;t de enthuliaslllus •
fchoon hij dezelve toeo weinig meer mage gebad heaben. Met
die aileen te reizen, da.gt ik. is 't niee uitgemaakt; het oog des
veri1ands moet ook op den weg zien. en del' dweepedj den tengel
zeer kort houden; andel'S kan het weI gebeuren, dat het vernand
den hals hreel,» Pit zal mij in 'I' vervolg e;;;n leer zijn. dat i1t den
phijfifchen te6"gel van mijp paerd, en den ~edelijken van mijn ge·
vael, zeer kort houde; niet hand en teugel ledig op den zadelknop
laat rustelli ell ook andel' weg mij niet te veel met andere dingen
bemoei; maar juist Oil e[ke fcbree en tree acbt geeve, op dat ik
mijn kruistocht, ge\ijk mijne phyfio~nomi[che reize, welbehoudeti
voleillde:'
H. K.

C") Deze Phlip 1s een kncgt, die hem oIl de reis vergNleIt. In het Dag.
bock vindt men :J.angerekend, dat ueeze Pklip zo weinig acbtin~ voar de:
phyfiognomie had, dar hy dezelve geen haazenoat waardig oordeelde. Zytl
lIeer zogt hem, door de volgende onderrigting, tot beteIe kundiglleid voor
tle Phyfiogn omie te IJrengen, en tc oVertuigen. dat ze op vaste gl'Onden il:euut.
" WllImeer een, Phyfiognomikus, (zeide hy ,) ~!ch nederzet, en het
, bhmenll:e des menfchen, well,s geest en hartsroclft h13 te vooren eerst on·
.: derzogt heeft, met de uitwendige trekken vergelijkt, en beidc ftukken_
" met elkander overeenlwlllfl:ig viudt, zoo fchrijft hij zich deeze overeen., komst al!ter 'r POl'; en wanii'eer bern In '1' vervolg een wild vreemd mensch
" voorkornt, met ckzelfde uitel'lijkheden, zo OOl'deeit hij Buks Vlln het uiter" lijke oaar binnen, gelijk hij den anderen naar 't billllcnfle van''1:111iren be,_ oordeeJd heeft. Dtt heet PhijfioQnomifcbe fludie, en wanneer men 'I' recht
,. doet, zoo Heft het zoo zcker, als cen relientafel." Dit laatfl:e zou Phl'l
wei toeftaan, maat, zege by, ,. laat het cellS iemand .1echt d~en als het nie.
" mand kan! Met dat v~n't uiterlijke Dam' 'r binncnlte, ~ van '[ binhenfie
" naar 't uitetlijke, is 't een g:eheel nnzckere zaak; dar zijn hondercl mis" lchGoten tegen cen tretrer." Phlip is niet over te haalen; doch eindelyk
zet zyn lieer hem vast, door hem, claar hy een Jaager is, onder '1' Gog tc
brengell; hoe min de dieren nafpoorr, door den afdruk hunner ]ooperi. hoeven. klaauwen eo pooten; waarmede by dan de befchouwing van deg Phyfiognomikns vergelykt: het welk hem, daar P1t!ip hezefr, dat dir f1uit !lIs het [Jot
op de pan, fchoon hy nog over de zaak zelw aarfele, a!~ zegenpraalend doet
betluiten: " Lieve Phlip, geloof mij vrij. je bent thans in uw laatlle fdruJ1.
" hoek, je kunt niet verder; daarom geef II over, en hoor: nog eens! Wan" neer in de menigvuldige verfcheidenheden der dierEijvoeten zoo >,vetl ze.
" kcrheld ligt, dat een ver!1:andig laager zich niet veq!lst, wanne~r hij uit de
'" voerllap bet dier beourd8elt; aar d~dierC'lI tlechts Illjwerk der fcbllpping
" zijn; zou da.D in bet menfchenaan~ezigt, dat het hoofdfl:uk is, niet eyen die
.. zekerheid ;lijn. dar men den mensch daaruit heoordeelen konde? La9t
" [Jecbts de Phijliognomisten zoo lang waarn~emen, Ills de Jasger opgemerkt
" heeft, zoo zulr gij wot:lderen zien. NIMl\OD, lie geweldigeJaager, beeft
,. bet bezwaa.rlijk ill ~ijQ~ kunilt ~O() vet ieLJrllgt) als gij, of eeu onZd Ju" ifnI'
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POQ'l"S t Gedichtetl. III. Deelen.
Te 'II1mflerdam, by S. J.
Baalde. 'In Octavo.
et een omQag van \~oorden hier oft te welden in den lof der
Dichtfhlkken van Nederlmds beroemden Landman, dien de
Natuur zel~ t (zo ooit iellland.) tot een Dichter gevormd had ~
zou overbodige :Irbeid zyn. '8 Mans verdienfie is daartoe al te he·
kend, en zyne Dicl\tfiukken dra'agen"zo Geftendig aller agting wcg ,
dat ze geene ·verdere aanpryzing beho~ven. Alleenly~ {hat ons.
by deeze vernieuwde afgifre , etm koft woont van dcrzelver tegen,woOl'dige uitgavc te melden., De fchaars~id, en daaruit vODr~·
'vloeiende duurte van ,de weinige Ex.emplaaren deezer .,.en~amelinge
van rlJOT'S Gedichten; die nu en dan 'l)O~ eens Voor mogten kornen •
heeft 'cr aanJeidin~ .toe gegeeven. 'Het bezef van bet bevallige
deezer ftu]lkel1:, in 't algelJleen, en van derzelver .JlUttigheid in 't
byzonder VQor jonge J1ichters, als een by uitftek waardig voorbeeld v~n navoIging, heeft de onderneeming voortgezet. Wyder~
is men. om dit pronkl1:uk van Nec\erlandfche Dicl1tkullde tot des
te \ninder prys algerneen te 'rnaaken I te rade geworden, deeze
Ilieuwe uitgavc, niet weder in quarto, gelyl, ~oorheenen gefchied
was, maar in gewoop oflaV8 te vOQtfchyn te doen kamen. Zulks
heeft, buitcn de minderheid van ?rys, nog dif voordeel, dat deeze
uitgave zig beter vlyt lot cell zakboek, 't w~lk men op ,cis, of in
eene wandeling , met zig kan voeren; om zi.li, zonder ingefpannen.
heid, in een Jcdig uur, or eene lccrzaame wyi!:e Ie vermaaktm:
waarwc oak dr= fchikking, in dric Dcelen vry wel ingerigt i,;; be·
flaand~ ieder frukje qngevecr vier honderd, bladzyden-, welker dikto
lliet hezwaan. Alles w~t in de vOlitige Iaatfte l1itgavc iQ quarto,
'by Boitet re Delft, gepltatst is, heeft men o.ok in deez.e afgifte by
een verzameld, zo Voarr'edens, Opdtagten en Leeoensbefchryving
-v~n nejl Dichter, als Lyk- en Grafdichten op zyn vverlyden. die
byeenverzamelde Dicbtfrnkken vergez~llen; des de thans af·
fi~ee\Tene . in aile declen zo volledig zy Ills de vroegere uit~avlf.
Voor 't overige is 'er feu opzigte van de ri~theid der uitvoeringe
7:0 veel toeverzigts gedraa~eh. dat de bezitters ook hieromtrent
afleszins reelen bebben', om ten uiterlte voldaan te zyn. Men mag
dethalve deeze vernieuwde tlhgave mec vollen rege aan allen 3al1pryzen, die dit Dichtwerk: no, rtiet)n bimne Dichtkundige Vcr.
zilmeling 1.)(;:zitt~P. of gaarne het g¢noc:gen h~bbcll ,van' 't zelve als
cen g~meeniaam aandboel~ te gebruikel1~ - - ScfJoon 't verd~r.
llaar 's Mans Di'cbtillll.ke8 tog over bekend zyn,' niet noodig 'l:I
'er een franI lec proeve uit mede te deeren, kunmm we egter ill
deezen niet wei na)aaren. Vim hier DOg pldats re geflven aun 's MalU
v~r~ugting tot de Eendraf!,~, wtjlke ·al4us Iqid~~
d Eendragt; met wat btyken.
Van lof en glqri eeren wy
Uw beett en tempe! best?
't, Gebou/w der koningkr'jken

n. x.

M

I

zyne

En flat en Jclz()Qtt en zegent g'it
~tl fir~k; ~er jiedm yut~

ll,~

1I. K. lOOT'S G£DleHTI&.

Het heit tll.lt g:y Aune gC7et.J
lVa,r voor veele eeuwen aen Sertoer
En Scylurus h{kent,
Traer f!;,Y Doit 'Wort verdrevon
Schrikt, aUes met verbaest[;ei,t yoor
Megeraes iireigement.
De fleile- toorens, .,allen ;
De wetvaer1J vlucht door fiael en vier,
Dap Gad., het zich er,barmt.
Wat baten hooge 'Wallen,
En vam flaten, hecl$ ~n fier ,
Zoo'yl.y ze rLie~ beJchermt?
Wat hotp 'Ita.. Griek het flrydm,
Z'oo lang 'Aehil, m,et reent verfioDrt,
De tweeJpalt duuren liet?
De doot 'l\!,tlS niet te myden.
Wic fA:' 'ilerjaegt begeert den mDort"
En 'kent' uw waerde niet.
0, moet em fiatt behoeden,
Godin, uw 'hutp in telienhedn,
Uw byfland zoeken wy.
Hou tmlt en wederJpoeden ,
Gewett en leet uit onze fledn,
En' blyJ ons eeuwigh by.
,
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l'i'rJevr- over de ](unst om altijd vrolijk te zijn. In vier Zangen.
·door' P. J. K.ASl'ELEJJN " Lid van 't Pfl1vinciaal Utrechtseh Oeno9f·
feh'ap, ·enz. Te .Amflerdam, by' A. 'Borchers 1180. Beh.h:m
net PSrJrwef'ft 108 Waltz'. En Aanmerftingen over., Ite'IJn'cns Perbeteringm "an itt 'Stf4A:, door den Autheur, als bow~ 1781. bt'jlarmde 1$ blaaz:.: i'iJ gr. oCtavo.
Te{ ontvouwl~e' 'V3P die kunst. naar ~eJker heil~3ame ultwet·
king, om zo te fpreeken, aIle menfchen haaken, terwyl 'er
maar weinlgen geJTc;mqen worden, die den rechten weg tot derzelvcr genot ihOaan, bevlytigt zig de $:eer Kasteleijn, in den eerl1:ell
Zang, tot he~ v09rd'ra~en van de waare blydfGl'lap, '~et deel van
den deugdzaamen ,'\7yzen" die, vergenoegd zynde, bel1:endig vrc)·
lyk leeft. Verder Cvoon hy eenen ieder aan, om, door de bene~nlng va~ zyn veril,nd, en de' vC;fbeteriog vali zyn hart; bet gewigt zyn~,s vergenoegehs te Vet meerderen :waarnevens by ons dan,
ten derdc, leen, hoe men ge fmertverweltkende gewaarwordingen
maet ttagten te verhoeden, of althans te verminderen. En elndelyk
vestige hy, in den matRell Zang, OOS oog op de onl1:ervelykbeid der
Ziele. en de toekomende Gelukzaligheid; als ~elker vooruitzigt
den deugdzaamen Wyzell, ook in 'c midden van. tegenheden, ja
zelfs in 't ondergaall van den dood, ep dus altyd vrolyk daet zyn.
- - Hy heefc in dit Stukje den Hoogduitfchen Zan~er, J. P. Uz,
0[1 cen vryen trane in Nederdulrfche Verzan nageW)lgd; en uit dee_
ze. Ilavolging [chynen hier etlyke misftellingen olltftaan te zyn. die

hem,

bern, ongeveer een jaar' ljl~ter.. in 't Jidro fl~en doen ~velt ..
Aanmerkingen over en Verbetetil~ v.tn deezen 2¥l1ell arbtid ~
waardoor hy zyne' Zangen nog al ~~]!gzins be{c~4 hee(tj ~nd~
dus edelmoedig b'oete o\\er zyne vO('tii~ onoplettendheid i of ver~
}1aasting.
's Mans voorfteWngen in iederZan: zy'n leen~aall), ell ze wor".
den op eene gevallige lVyze ingeboezelnd; a~~~ loopt zamen,.om
een ieder te doen opplerken, &It de ~:jane v~n Verftand en Deugd
de weg is, O,lll :1l{oos vrolyk te, wee~en; en ~,~~ ~en op dien. wtg_,
en wei op dlCll weg, aileen, den hoC?~en tr.ap"vap GelukzaIlgheid
kan bereiken, waarVoor de Mensch ih dit: leeyen vatbaar is. ~
Men haore. tot een fi'aal L~er w:vze,\Y~n V'obrdrag't; de volgende lesfeo
der Natuur, ~elk~ altius fpreekendeingevoertl wordt.
(;y '<,oekt itJ !chf}(Jlen ,aaa, tcn'lijl ge ~n mij "Uedt ~
Gy wilt fleeds vrq,lijk zijn, en mij mij 'Vraagt gij ni".
BeJaad ik u veelligt met wetten z'WaQf til araap;en P
Geniet in maatiglu:iiJ de bJijdjelzflp te alief' da(Sen:
Ziet, Vrienden!. mijne wet: $80 gij te wet gemet,
Wordt zulk een vreugd gemun, crr]tra/t l' met "ml,iet.
lVat baM u het "I&rfl{ind, a}s driften- t'Tiomfee~n ?
De vreugd van 4e,e,f;en Jag moet geenizirtf U onteet'en"
Noclz em aanflfJanden d(lg in vrcuga 'Mdnlig'zij'ff.
De dwaas koopt kon vermaak met jaf1.«~ 'Vol 'Van pijrt.
De wraak bewr;art hem zelfs tot 1r8U1'ige gefchichten.;
Tot btijdJcl~p onbekwaam, en ongefcmkt m {Jligfen 1
Verz!6gr.hij vrl)e.gtgmMJl des leeve1U':,rJQedcn flwst,
Dim hem, uit~honti@'f;dtm, het wre«antltfidlt/t faot.
Als 't lichaam it'/l ~rz'Wakt een 'lIOOfjatJrtluchtje mijlla ~
Geen V/'oUJk jnaafflZfpel de flotl!pc ~iel1'4rbi,jtef,
En z,it der Ega',$ arm, die teder fl,U hem- ~l ,
rrertwijfliv,g hemc,yernrant, en 'IJlelJ~sI1ze'fIJ (JntYliedt..
Thans voelt 'hi), 1tl ~ij n Yleesch, een do~rn en. J{berp,e·jmtJtft. t
En, ach! te laat berouw in 't (mrustvolle harte,
Dat hem, ats 'een' harpij, bij 't gastmaal o'vervalt,
De peste Jpifs bederft .. e~, 't druivenlfaT;·,')I.8/.galT;;'
~Wf toc~ in.' tijdl, de' kUflst. met bliifijckap huis t~ haud~J ..
De meeyte me'FifcheTi, ,yan dlJ/l jongen fQt :aen Quaen,
,
Vol!eeren die te laat, vervoert door valjche 'leus,
Zij {aaldm -in .'t gebruik, en j{/,(Jltlerl jn~de keus.
lllJe veel~n looterz zich doorJrha:eremi verhlijdcn,
Door vreugden-rCbzernij van flille vreugd vl1rlei'den!
De jcJwm)te bloem is niets voor em ontwent gezigt;
Hoc zeer haftr 'Ycrwig kteed ook bUnkt in 't jcJwonjl;c ZieM
Hcm is een hofgewoel, bij hoogl1erlichtc transjtm,
}'deer Jchitt'fend voor 'f; DOg dan 't zien de' jtarre/{lan21en ,
Meer dan de zonnc .zeifs, W,en zij 7laar " west,en qaalf,
En met haar gloeiencJ goud door groene telgjes flraalti.
ROl:
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Roe meenig hoort gij bloat na duure blijdJ,hap_ vraagfm!
Wat geene modte kost, lean ieeler niet behaagen.
De Jchrimdre waerela Jmaadt des landmans waar-denJc!lat,
En eeru; zeldzaamneid betoyert land en flad.
Al 't geen gii nodig hebt wil ik u rijklijk geeven!
Ret kost flegts 'W~nig, 't geen tot. een genoeglijk leeven
In waarheid noelig is! Gij zorgt, en wroet en waakt,
Om eenen overvloed, dien ge u nooaztfaHijk maakt.
Het jot ter grilligheid ligt zwaar ap u'We barten;
Zoo . lang ,;ij ~t zelve' t~rst, zal het'U dru'kke1'ld fmarten :
Ben brandende begeertlf, em Qnbepaalde doel,
Perderven vaak de'" [maak', '1l,'e'rdooven het gevoel.
Rukt, wilt ge zien, den band, waar meezeu dorst 'Verblinden J,
Pan beide uwe oogen af; gewis, glj Z!tlt mij 'Yinden.
U zuJlen, ongefiert, en zander vr~maen Jchtjn,
De 'VTeugden deT Natuur de beste vreugden zijn.
Zij ·Zijn voortrefiijk, meer dan alle kunstnarijen;
Dat niet natuUflijk is, zal nimme-r lang verblijrm.
Zij bieden, onbezorgt, zich u bekoorlijk aan,
En kwetzen nooit It'll' voet op een bedoornden ba5n:/Viet op een flormend' mei,., en ongetro11we wellen,
Die, als de pkjas gltJ'nst, met Jchuimend bruizen swelJen;
Noch in !let voorvertr.ek, Wallr zicA. een flaave buiJ;t,
't Genadig Jachje koopt, als -hij zijn dienst betuigt.
Wie zich verjlandig miltt, zal naar het b~ite tracl1ten :
()m dat gij 't hebben kunt, wilt gil 't aaarom verachten f
, Men{chen! keert beJchaamt -in mijnen arm te rug!
Hij die Nqp'll,ur veifmlUldt is VMr zichzeJ'IIen flug.
Leert, ontler vreugd en vrreugd, de beste aUeen te kiel,en"
Zoo doet geen vatjche keuze u 't wtlare Jchonn verliezen.
Hil', die als kenner Hest-, heelt .fia~g de grootfle winst,
HetJl.c~tt: en gr(}()tfle deeJ, at Jchijnt !let vaak het· mil1st.
Kort begrip der Bijbelgifchiedenisftn 1'.or de irmge jeugd. Door'
s. v~ EllDnE, Predikant te Hoomaar. Te Utrecht, by H. v.Ot..
terloo , 1781. Behalven de Jl'oorretien, 35 bJadz. inoC'tcw/).
Eerwaerde Emdre heeft clit Boekje gefchikt. om. ter onder,•
D.e richtinge
van de ]engd gebruikt te warckn, in Katechifati en.
'V.

I

Schoolen en HUisgezinnen; ten e!nde baer ene algemene kennis
van het beloop der Bybelge[chiedenls[en in te premen. Het ver..
vat in r\lim 200 belmopte Vragen en Antwoorden, die met oordeel opgci1:eld zyn, een zo klaer en beknopt verOag van de merk.
waerdigl,le. Gefchiedenisfen in, de Heilige Schriften aengetekend,l
Gilt het tot het op~emelde gebruik aenpryzing verdicne.

A L GEM E ENE

VADERLANDSCHE
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D. MICHAeLIS Nieuwe ottet"zetti1Zg ,des O. T. ,metdanukeningen lIoor 012gtleerden. I11de' .D,eels, Ilde· St~k. Te
Utrecht, by de Wed. J. v;- S~h'OQnhoven 1781. In groot,
qaavo 2.54 btadz.

van dit Stukje , brengt men dit leerryk Werk
Met de ·afgifre
op.?t
Exodus,
ov.erzettot

elude van 't lloek

welks

ting en opheldering' mer dcze1fdc keurigheid °als het voorige
is uitgevoerd. By het ze1ve .heeft then gevoegd', den inhoud cler drie Voorfedenen van den Nederduitfchen Vertaler, gcplactst' voor Job, Gem:fii en Exodus, tel' :'\eowyzinge van de merk,waerdige byzonderhcden d~erin. v~erhaJldcld.
l~en hyvoegzel, dat by mtUck zyn,c nUttlgheld, beeft, zo
am dat ,deezc Voorrcdenen meermaels ill de ophelderin..
~e aengebaeld woraen, als om datze een aental'van bedenldng~n behelzen, rakende deze en gene Liukken, tot
die vroegere oedeeling behoorende; welken n~, gereedlyk in derzelve!i\ZaUlCilhang befchouwd kUlmen, ,'Vorden ,
en die men nd; vals men de' eene . of andere byzonderheid cens nader wilde overweegen, met weinig moeite
kan nafpeuren •. De 'oordcelkundige uitvoering dier Vooeredcnen was z~dk' ener behulpinge, ten gevalle van den
Lezer, wet w:'jcrdig '; gcmerkt ~e ene menigte van zakelJ..
behclzen, die op ene manier behandeld zyn, welke de aendacht def Lezers tot zkh trekt. Van d.aer h~bben we onsQok ~ by het bericht van het voorjge )~tukje,. inzondcrhcid
met de Voorreden Vaor Exodus opgehQ'udeu; terwy,) we het
bybrel}gen van een fineJ, nit- de overzetting zel~e, tot JJIl.dere gelegenheid uititelden C"'), welk ODS enigzins, bepaelt,
om 'er thans ene proeye yan te 1everefi. - ' Hi,er vlutliu
firek'ke il~ dezen Israels' Lofzang, op het' doorrrekken der
Roode Zee, ExOd. XV: I.....L!2.J, tei VervliUirige oDzer toew
:2:egginge. Mer. vergeryfie die met- .bnz~ gewOOQe:overZet~
riJig, en oordeele ove!' derzelver fterker¢n nadruk.,
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Toen zo;tgen Mazes en de ,Israelieten, Jehova

dezen IOfzaug.

lef .cere,

Ik zal Gode zibgen. want h~ waS hooge,: aim de hoogrioedigent (a)
Paard en ruiter wierI' hy in ~e zee.
)ehova is myn- lof en lied.
Hy is ter myner hulpe verfcheenen!
Hy is myn God. ik zal hem foemen.
De God myns Vaders. ik zal hem verbetren.
Jebova is een held in den kryg!
Jehova blyft zyn naarn. (b)
Pharaos wagenen en zyne heirmagt wierp hy in de zee.
Zyne uitgeleezenttC hoofdlieden deed hy in de Schelfzee vet.
drinken:
De vloeden overdel(ten ze,
Deo freenen gelyk zonken z'/ naar den grand.
Uwe regterha~d 6- Jehova! Gy magtige!
Uwe reg~rhand ~ Jebo"a! heeft den vyand verbryzeld.
Hoo~e.r dan Z1 hebt gy die geenen, die tegen U opfionden,
neergedrukt.
Gy Iiet uwe gramfchap uit, die verteerde ze als ftoppelen.
Voor tlwen adem zyri de wateren opgehoopt,
~ v!Oed fiond, als in een watervat opgehouden.
:pe golven werden midden il1 de zee verftyfd. Cc)
(~), ~:lar de Joodfcne vocaaUlippen, want h'J was zeer hoog."
.. (0) D. i. By vet;vllit de beteekenis vall dien nead? volkomen;
~n is diladlVk in de v~vllmng dezelfde, die hy in de ;belofte was.
E'J zed' 't z,n en (leeds blyven, de God Abrahams.
God

"

oe

Ifaaks en de God Jllcobs; de onveranderlyke' in zyn weezen, de
getrouwe in zyne b~loften! Heerlykeruitleg enbewys van
dieD naam, dien God zig, by de eerfte zending van Mores, Ex.
3- t~ gaf. kon den Israilieten niet gegeeven worden, dan de
won~~Il, ten hunnen ,voordeele. by den overtogt door de Tooele
zee 'lerrigt. Hoe, konden z1 9an na dezen nog imllJcr, twyffelen,
of die.zelfde Jehovah ook zyae ovedge belofteu, aau bunne voor~adereD gedaan. ver\l'ullen ,ZOU, en hen brengeo in dat land, waar..
van by gezworen had het hun te zullen geeven? :-- Een bewys.
dat zeIfs de grootfie en tre:ff'endlle wonderwerken Diet in' fraat tyn ,
den lJjensch'van zynen vet~eerden zhne doen te rug' komen."
(c)- Dit is eeoe Po!!tifche omrc:hryving van de uit\Verkil1g vaD
den wind, wanneel' bY'1 den vlood te,geDboudende, ~denzelvell

nau
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i)e "}":tmi Cprak, ik zal ver'Volgen, ik zal agrerh'.Jlen J

n z:tl den buir l7erdcelen. ik zal ze vertlinden

t

lk zal bet zwaard rre~ken, ik znl ze verdelgen.
6y lIet uwelf ndem gnan. Cd) tflen o,verdekte ben 'de zee;
Zy zonkeD als JQDd in de gewclilige wateren.
Wie, onder litre de Godell. is u tJ jehova gelyU
Wie is gery~ g'~, fn nimmer te evenaaren grootbeid magri~~
Oy. l,7oorwiens lof men verbaasd fhat! Gy verrigter van
(\1ondenterken I

tit ftrelt're uwe hand uit, de 'Q;trde verOondtze.
!n gena de geleidt ~ uo/ Vly gentaakt ,'olk,
Met m~gt vbcrt gy het naar uwe heiJige woonil~g., (t')
Volken' hoore~ 't" zy fidderen.
Eeoe beving overvalt de inwOlJers van Pale,stina.
Ginder verfchrikken de vorEten der EJollJiten;
Eeoe. bpeving o\1ervalt den add yan MOilb;
En de inwooners van C(loa~o verfmelren 'van 'vrees:
Zoo overvaJle hen dan verfchrikking en wanhoop!
taat hJrr. wegens uwe groote daadell, als freenen verfryveft
Tot dar uw volk, 6 jehoV'a. :zal zyn doorgegaan.
Tot dat het volk zal zyn doorgegaan, <fat gy vcr/ast he!)t. ,
Rrengt bet in uw land, plant het op 't gebergtc UWiCr etfeni9> (f)
Aan
haal" zc'e te rug dril1gt, de Ilanbruitchende gotven tcgenhoudt. den
firoom fruit etl doer llil fraan, en, 'r .warer oaar zoo, opdringende ..
het zelve buiten 't waterpas brengt. en deszelfs oppervJllkte eenig.
2ins hellende tlaan doet_, Cd) O. i. Oy Her eenel1 anderen fiormwind w:l:tietl, die den
\lIned, met groote kr3~t, te rug bragt. om den vyand ~ overvallen ell te dotln vcrdrinken."
" (11) 8et land Canaan, daar God 2yn volk en Godsdlenst wIlda
yestigr:!] i. en dar ook reeds door de, in Abrahams, Haake en Jacobs tyd, opgeregte alfaaren, aan hc:m toegewyd was."
" (f) Het land Canaan is bergagtig en verbeeven, en wordt
dllaroln meermaals ce]l berg genaamd. Wyl nil God r.ig het zeJve.
als zyn byzonier eigenrkJm, en :lIs een geheiligd l2nd wilde lOeeigenen, wordt het zyn erfland. of hier zyn er,fgebergre genanmd.
Hoe frerk moest dit lied, na zulk eene groote verlosting. nit de
handtt:l van eenen gedugten "yand, duor Mozes gedichr, de I~
raeJieten niet 3anrnoedigen, in huntle oprogr naar C~naan! Uie
deeze vaarzen van het Isde af. In genade geleidt gy u "":1 gemaak~
vtlk enz. bl11kt. dat zulks ook zyne byzondere bedoelin~ W:lS."
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Aan de plaatfe I die gy , Jebova ! tl tot eene wooning gemaakt hebt.
In 't Heiligdom, dat uwe handcn, 0 Hcere !-heb!;)en/toebereid.
Jehova blyft Koning in eeuwigheid!
Want Pharao. met paarden, wagenen en rujtery waagde zig
ill zee;
Jehova liet de vloed~n over hen wederk~er~n.
Maar Israel ging op bet d,rooge door bet midden der zee.

Oak nam Mirjam, de Prophetesfe, Aarpnszuster, pau-

ken, en alle de vrouwsperfoonen volgdcll- haar , met pauken
en dans.

En Mirjam. antwoordde op' de il'em der manncn;

lk. zat Gode zingen; want lIy was hooger dan de hoogmaedigen J. Paard en ruitcr wierp h, in de zee. CQZ. (g)
.. (g) Sommigen meenen. dat Mofes 7 de Isrn.eJieten in, twee
Chooren verdee!d hehbel'lde, en zig zel-ven m~t Aaron aan 't hoofd
der mannen. gelyk zyne zuster aan 't honfd der vrOl1wen gef1:e!d.
deeze laatf1:e I na 't afzillgen van elk vaars. d~ eerfte woordcn van
°t lied; ik zal Gode zingm enz. tet beant\~ oording ,h,erhaa-Iden.
Zie eha,ist. d. p. - - Mirjam, zegt de Heer Refs. als eene
Godsdienstige Zangeres by de Natie beroemd, n:nn eene Adufe,
(dit .fpeeltllig was reets, in de oudile tyden, by herderlyke vol1}en in gebruik, zie Gen. 31: 27.)en zong, onder de eenilemmige
ehooren van vrouwen en maagden. die ook 't zelve fpceltuig
-dlOegen, ter beantwoording van 't Choor det maonen; ik zal den
'JIcrheeven jehova ;ing.m enz. Oe Adufe was een metaalen hoepel
.met een vel overfpannen, die m~n in de cene hand hield, en met
de anderen l1oeg_ Aan de'~zen metaalen hoepel hO,ngen fchelletjes,
die. by 'r draaien der Adufe geJuid gaven. Zie He[s G. d. I.
3 D. p. 154. - - Men ziec hier. hoe de Oudhdif gewoon was,
;roczy, Muziek en Dans. In Godsdienstfge fees'ten en vreugde.
bedryven I famen te paaren, en atles \Vat 't menfcheJlhart verrukken en vervrolyken k:ln, te vereenigen, -om d~n lof des Allerhoogfl:,en te zing~1), en hem, ~egens zjme weldaaden. de fchul·
dige dankbaarheld te betoonen. En I in de daJl.d, deeze vrolyke I
'3~UldcieI11yke erkelltenis van 't genietend hart I is dien goedertieItll
wc:ldoencr' bet aangenaamst dankoffer."

Ver~

J. J.
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Ytrhandeling over God! Koningry,k of befchomvz'ng van net

ont'Wcrp der Godlykc'irtrigxingen en Optnbaaringen, door
J. J. HESS, Bedienaar de-s God!yketf" ffTQOf'd! tt:' Zurich.
Vic het Hoop;duitsch overg-ezet. .Twee Dee/en. Te Am~
jterdam, by P. Meijer;. Beflall'w het Voorwerk ,Soo Mad;:;,.

in gr. OCtavo.
'dObrloopcHde overweeging 'van den voortgang de£'
EeneGodlyke
Open1J.aringe'l cUegewyde boeken des
0118 del

1

Ouden .en -Nieuweii: TcstalUtI'it.g'·a!si'e.ei1 g.el1eel doer beichouweri; als be'heltcnde'ePle'-gert;lhle't~n15~:i~'f0t1s. d~ Voorziellig~
" he:id ~ ni'et lleg-rs· nit 'afzoudeI'J:yke "Wyken; maar uir eene
,reeks van ·befchikkingell' ~ betrekktHyk' tot het nut del'
:, menlchen hicr op aar~:en i~ ~et(.toetWn1endcn fiaat'l
" doet kennen: eene gekMedeflfs, .<he OilS toont, hoe de
" Voorzienighdd, in deeze' o(jzigten, bepaaldlyk Imnde1de
,,. naar cen zigtbaar oaderwerp ~ weI/.:;. de voldoenillg oHzer
f' gewigrigfic beh8~ften rege'lrcgt ten dod 11Ud, lIae dit
" antwerp allengs uirgevoerd is geworden, en hoe, by de
" uitvoering V:1ll het zelve, de wereldfche gebeufteuisfen
" telkens met de vooraf aangcdL1i~~ KQddelykt oogmerken.,
" hebben moetel] medc-werken." De Eerwaei'dci Hefr, de
Bybelfche gefchiedenisfen nit dat oogpUll't be[dlOU\veud~"
ftelt 011S dezelven in dezen VOQl' 'I :lIs eene aeneengefchakel.
de gefchiedeois van Gods Konin~ryk" die QllS (tt: lntnenh:l,ll.
gendc reeks van Godlyke befchildflug\!ll,~ naer cen l!Jepaeld
en zicbtbaer ondcrwerp ingcricht ,ontVQuwt. ~ Ten dicn
cindc gace Zyll Eerwnerde het g:mfche beloop de!' Godlykc
Openbaringcu rta, van's MenrcheJl Schepping' tl5t op de'
karnst van.]ezus Christ us , en dcrzelver heil!'yke gevolgen
in de eeuwigheid, ter voltrekkinge van d:tt onrienvcrp,
:wacr toe al het voorgacnde. gefchikt wafi: wdk aJles, gelyk 11y dit ten b~Oujte aendringt, cen' aUerkrachtigst hewys
vaor de \yaerheld d~r Godlyke Openbaringe, ill de Bybelboeken vervat, opleve~t; dar een ieder tell Jrerkfk moet
l100pen., rot Ene ernftige beoefcning' vall dcrzelver inhoud.
De, fchryfmanier, in dit Wed::. gehouden, is die van een on~
derzoekendcn'l welke trapswyzc voorrgaer, :,en dus vall
];mgzaillerhalld het Godlyk ontwerp dllidelyke;r ontdekt;
ene fchryfwyze, die, byzonder in dit gevaI, daer 't op achtervoIgcnde nafpooringen aellkomt, hare gevalligheid en
1ccrzaemhcid heeft. Lang'S drull weg haud de ondcrzoe~
kende Schryver bdlendig in 't DOg de llJtLlurJyke denkwyze
LI 3
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cler menfchen, onder de voortgaende bedeeliug del' Godly,,:,
ke Openbaringe. Dit geeft hem te bet-cr aenleiding', tot het
ontvouwen van enige gefchiedenisfcll, en '~ 0PQeldercn vall:
etlyke fpreekmal1ieren, overcenkomitig mhcle, kun~ighed~n,
welken men op' goeden grand veronderfienen~kan, dat by
de menfchen, onder die ~ede.eJing ·levende, plaets ha4den.
lets dat zyne byzondere nllttlgheid heeft,. vaoTal in 't ontVOL1wel1 det vroegcre gcfchicdenisfcn; wacr Vall men l1iet

'1elden gedrongene verkla,rillgen OI1~\Uoct" die op, ~u:ndighe·
den van later tyd fteullcn, welk~ ,hi~r redeIykerwyze niet
te pasfe kunnen gebragt worden. ,Voorts hf!eft "zyn '£er.waerde, by, geIegenheid :van enige tyds;OPlO:::n'ldigheden ,of
voorvallen', ~er tllsfchen lU gevlochten, ZYl1e bellenkingen
over deze en gene onderwerpcl1 daer toe betreklyk, die)uen
als eue {oort van IdeiHe verhandelingen, of'llitweidingen,
zan mogen aenmerken, welken gefchikt zyn om een meerder Iicht o"'er 't gelJeel te verfpreidcl). Oordc!=lkundige Bybelminnaers zuBen des liit "Verk met cell lcerzaem gen~el'
kunnen doorbladercn; en 'er, [chann zy in alles met den
Amhcur niet inftemmen, nog at veel in ontdekken " dat
hunnc aendagt zal vestigen.
'

D.

CAREL FREDEIUK BAHRDT "Proeve fan een BJbels~'1 Sao
men}tel deY' LeerfleUtge Godgeleerdheid. Uir hee II-oo;:.~ll/,itsch vertaald, met aanmerkingen. Eerflr! Deel. Te
Utrecht, by H. v. etterIoo. Jfehatven het' Voorwerk,

363 bladz. in gr. oCtavo.
voorllel van Dr. Bahrdt, die, dit zyn Gcfchrift
O peenhet Bybelsch
Syrtema of Sftme1~J7;el llo~mendc, vel'...

klaert, " dat het oogmerk van dit Systeina is, den Gods.,.
zijne natuurJijke E~l1voudjgheid tc Iotten, welke
." Hem de gemcene Hoop lier W oordkramerS :Ontl1omcn
~, hehben ," is men natnurlyk geneigd, am 'er geneel iets
l,vzanders van te vcrwi1chtcu. En wie zou 'or in <len eerifell optlag ncn kUl10cn twrfelen ~ aIs hY'dien Bytiel-Godgcleerden dus boon vervolgen. " Daarom overwegen wij de
." gezam~ntIijke van God geopenhaarde waarheden in eene
" natl1urlijke en kunstelooze Orde .. onder zultc VoorHel" lingswijzcn, die enkeld nit de Heilige Sclirift ol1tleend
" worden; ver van :Jlle willekeurige Verklarill1!en, Ondcr~
" fiellinp;en, Twistvragen, en door toevalligc Oorzaakcn
" oml1aane Lecrfwkkcn ~ 1l1et wdl<cu onze Compendicn
~, diellst in

~, (lPi

c.
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, opgevllld zyn en geheel- ontledigt van het ijdel op...
.~, tooizel der fcholastike Terminologie." Welk een
:)phef~ - - En na dit alles lcvcl't 'OIlS Dr.,Bahrdt niet het
geen .wy. verwachten. Zyn Hybelsch Sys~ema, 't is wac.r,.
is emgzms op cen anderen leest gefchoeld; beter of tuet
clan andere" Compendien is niet wei te bepaten; de fchikking
'kaa 'op vel~rl~e ¥!yzen'gcleidlyk gocd zyn'; maer, \g~en
we hi.zonuel'held Ult zynen ophef te gemoet zagen, omdekik-en W'f niet. ' Zyn Systema is niet eenv,oudiger, niet klaerder., hel'lcIst,; w' aJ n1indcr dan andere, nogtans maer, al ie
Veel :Voqrftellingetf die niet enkcl' uit ,de Heilige Scllrift ont1eend zyn', te'vee! willekeurige V~rklaringen, enz. Men
kan 'er geen BY1Yef·Godgeleerd~n in ontdtkken, di~ zyu
-S'telzel zuiver "ttif den Bybel gehaeld heeft; maer e'er eeu
Godgeleerden, die, gclyk vele ander~n., den Bybel" n1et
zyn God~eJeerd St~lzel ih Z¥ll hpofd, en d~n. nog weI niet
geheel zUlvel' ,van M~taphyhfche' en 8cholastlke denk:beelden, gelezen heeft. De g~oote, ophef ~ .die Dr. Ba!Jrr./t
'Cl' van mackt, noodzaekt' on8 om er op <he wyze van te
fpreeken: voor 't overige heeft men zyn Sarnenfiel in veletleie opzichteI} als leerzacm te befchouwen; geme,:kt hy verfcheiden fil1kken oordedkundig behallde1t; en, dacr hy vau
den gewoonen weg afwykt, den Lezer te meer opleid om
zelf te denkcn. Zulks heefr oak den Nederdnttfchcn Vcr...
taler bewogen het ze1ve: in ohze ;Spraek OlVer te hrengcn ~
'en 'er., daer hy )t noodlg oordeif,14e, ~er waerfchoU\vtMe'
van den Lezcr, enige aenmerkingen by te voegen. Tot een
fiael -Van die natuur veril:rekke" het volgende tTopens &:n
Mensch als, Gods 'B~eld" lk berchelUw, ~egt Dr. Bahrdt,
den Mensch
1) Als
Heeld Gods oat is , als een Wezen, het
welk de edelHe foort onder aIle Geesten deezer Aarde was.
Als een \Vezen het welk de redeIijke Zie1 hoven aIle zijne
Medebewoners van den Aardhodem verhief. Deeze Zid
:"'Vas met de edelfie Kragten voorzien, welke 1lllTI den eOllen
kant haar de [choonae Gefcbikthei~ gaven, tot de verhevenHe Kunrligheden, en <tan den anderen kant ee1lf:n toel'dkenden grQnti vervatteden, om tot den vcrhcvcnfien tf,ap
van zedelijke Volmaaktheid te geraken. Dit edelst fchep f c1
kwam tl1ans in dc mcest aanpOfl'cnde foort van Heiligheid
en Onfchuld (*) nit de h:mden van zijncn S.:;hepper. No~
nooit

ret

" (*) Waarolll men met Regt den eerfien Toeftand der eerfle:
Men(chen) den flaat der On1' lmld of Onnozeibeirllloemt."
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nooit had eene Gedag~e oer Zouck, zijuJ-fal't" be:9"Iekt, zijn
Verfland dagt nag niet <cens .:ian h~t: De'llk~}eeki (:.It:r Zonde,
zo dar ook Zijl~ Hart d~!lrom een<; Q.aa,d.Uj,ke; nciging t([Jt, de·
z~lye , als z}jnde cene hern vQIQ.rc~t onbekcnde· Zaak., in het
geheel niet ondervinden kon;!e., (*)
") Deeze Ol1iclllll;rj,AicJ~~t \ill} O!J{chuld v:l'~l,~ecu:J{ind
te vc.rgdijken is Ca}, was. 'geenc Hciligh.r:id en Gcrcgtigbei,id
Jlaar het $~hriftgebm~k V9Qqlanlf$)lt1ijl~ ~cs N. T. 't, welk
~nardoor .eene genJOe\lsgefieldt\ei~hverf.l:aa~, ([) .~ii~. dooreen
vrij gflbrujk del' veljj3cu~ [Gaven en Middelen:tcn.Goede
oll~fla:u~ f1:1 daarOl~ ,y90r,~~ue .Toerckcning. gefchikt'Q"fn me~
cene ~ekere fierkt~ en v'astigheid in de Tegey1<:~.'ltjng tegeu
lict' Booze. ver!Jonden is ;d;,0Iijk bij We~rg,ebglje.l1en:' oLb)
die .do0l" eenen van God~ ,na doorgdhmcn Tijd van B~proe
viIlg, medcgcdee1dell edcler Trap van Vr;j!t~id vQortduul"~,
gelijk bif de goede Engelell en UirverkOl:Cllen.
,G)~ {lltusfcl.en beh~o(t d~eze On]chuld tach ,tot de Ge.
Iiikvormigheid met God, en kan het ZedetzJ'~e Evenbeeld
genoem"d worden, evel~ g~lijfi.,de redelijke Ziel het Pi1fifl,:J~e
l1eet,en mag: alhoewd ~ ~i~ Jaatfie VOO!' weze~dlijk ¢n onverliesbaar, maar geene £J.cchts voor r oevalhg, dc<lt is,
'/et'liesbaar, houden moet, ·dewijl.hct Gcvolg ,dit be,kqlgtig4
lieeEt. (*)
2) Dan
" (*) Men k2n deeze 'OnCe/mid. W:inneer men op de wOGrden
gezet b, Geregtigl,le!d. en ,li~jligl1eid; noemen. Want 'cr bevund

zig in der daJd in .de Zie1, dier eerfte Menfchen eene roo~t van
Dellgd en I-reiligheicl. Daarom' behoefc men niet te geIoY.en, als
"of iie de zaak zelf loch~JJde. dte aoze"kerk Ilier leert~ maar, al1ecn
·net te ver gerirevene, dar bijz6l1"dcre Leer.1ars hiet hljgedaan heb·
ben. Ik verklaar het Bet:ld Gods voor den Todland va1£ Heiligheid -en. Deugd. Ik belien, dat de ferfie Men[chen rein en htillg
Ult de Handen van hlmnen· Schepper gekomen Zijll. Aileen onrkei1
ik. dar 'zij eelle heMelijke en volkomene HeHigheld gehad heb·
ben, geIijkde meesteo zIg voorfteHen. I) Deeze zouden Z>ij eerst
verkriJgen in den (ijd der Beproeving. 2) Van dee2e zegt ook de
Schrifr nlets, 3) Tot dt:ezeo haddell zij il~chts de OeJchi~theid I
in de redelijke Ziel."
" (a) Hoe vet Inoet deeze ~ergelijking ,1litgel1:rekt worden? IIr hell verhevener Denlibee.lden vall den eerfi:en Melloch, die verwaardigt is. gewcest hh Evenheeld der Gorlheid gco~mnd te wor·
den van hem, die' ills een Pde<ter der Natuur op deeze WereM gcfteld was I om den Schepper' van alles te lilienen en te 10ven. - - " A(lnt. v. d. Vertaler,

,,(*) Ik wlllDlj om dergenell wi!, die'ga~rn velketterell. en
die gemeenlijk de zwakfte Hmfenen hebben, !log duidlijker -verida.
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'1) Dan heds niet .genoeg: clCf} Meosetr <1.Js :een qa~ Gud.
gelijlifofmig .Schepzel te' befchduweJ}:' men moct ·ook:. tevens,
Men merlte de volgende l'un.ten'<l!': ~) De Heiligheid en
on{chuld, die ik den eerlten Menfchen ~e(chrJ:jf, underCchetd zig
van de 1l:lJJge[4hqpeFle tIei(igheid, ~ll. V~regtigbeid. die men hun
gewoonlijk toe.Cchrijft, .i.n de vol.&.~~ae §t~lI;ken •. ~) Deet:e., ~1c
ik hem Joe(chTlJf." was lets n~tu,urliJl¢Si ,h~t 'well} Gqd hem met
eene toegift rne~ctdce1de, 1J'Ia~r 't 'wetk eltell'2oG ,mtlll.lrljjll: onr·
fiol1~l, ~ls de 'Ofl[ch,uJef ~enes I9Ms.~ 't wdl.~; ,zJJdra het Of de
'WeriJd komt~ namurlij.ker Wijze'niet ViiJJ. Zonde' weet;·en der-'
halVen 'ook,' Flog g~elle Wer-kltjke Neigirlg tbt eene. Zonae JfI-ctbbeo
kan. Die Wijshiid'. ' Geregtigheid en H~i1igheid daaretl !tegtn,
wa.~ eene Z<lak ,.lhe -God'buh etifsn1loest> mededeelen. b) Deeze is
'\foor gccne tqerelterrilfg vat1:mar. maar,wOJd::bet eerst. w.aonecr de
Menscb banr ·door.. het' , vrJj gebruik zijne~,Kr;lgten; fia~ h~w;J.
en dit deegeny de eetll:e' l'r,lenfcben ~neij: Tijd,lang. Geene daaren
tegen is vorn: &en~ !oereken!ng. ,v~~baar , ,~n bev;at gevolglijl, in
zig eene:n Toei'tapd In ,welkC1n zi11 telftQijd lUet GOd haddefl ku".nen vereenigd' worden "zonder dat PlOefjaaroo voorafgingen. WallC
God lege Proeffaaren qP.~ op dat de ',Dehg4 'Z9ude konncn Ta•.
rekend - wordell. Ell dat 'God bet votlr'zfg ollb~taaJnlijk houd ee!le
Deugd, die niet toegerekend kari':worden', 'ie befonen" zie ik II
posteriori, dewijl hij allen OTlS hekend ~eworden (Jeest~1l ~eprae.
vingen ~t1plegt. ~"WQ~r!lYt:,ik :omgelfelllrd:J~lJuit: Dewijl' God de
cecile Menfchert ~v.obt:ftnel1,ProefijjJ~fifemde'j .. ~oo k;m~bij heal
niet terftond met eene Wljsheid en Ger.eGtlgbeia~ die 'l"09r. t~
.rekening vmb.:ar waxen\ begaafd.lleJlben.r.....-r-'- c): Dcete 'lS iets
zeer teder ell ,~t 2~el' Jlwak:J<e t~~Jn'i::t;! .. ~it~ (Re;acrie) J~g~ het'
Booze verbonden; Die Wijsheid, Geregtigheid en He1ligl1cid
tegendeel, tot welke wij veruieuwd zullen worden. en tot welke
ook de eefl.ie Menfcben allen~skens geraken zouden, is. volgens
de Befchrijvingen der Schrifc, met de Stcrktc en Vastigheid in den
Strijd ~erbonden. - - z) tk hermner dan t1ogmaals. dar ik. deQ
eerfl:elJ Menfchen ook 'Hetllgbeio 'en' OnCchuld toefchrijve, en· at;.
leen dien r.,ap' etl dIe Soor' van Heiligheid' olltkenue, Wll3rtoe t
volgens het GodJijk OogllJerk, de Menfchen eerst allengskens· ge.
raken zouclen, en om welker wine ti:i hen jnist ill een Tijd dec
Beproe\'ing zette, en ill 'welke egeer<v-eele Leeruau onzer Ketl~
bet GodHj/t Evenbeeld zoeken. -...w. Men zal d~aruit oak zien •
waarom ik dit Dee! der Gelijltvormigheid met God. 't wdk.' ik
Beilii;heid en Onfchu!d noem, voortoevallig houcle I n:lmeutlijk.
dewijl h~t vo/gells Gods oogUlerk zoo niet blijven, maar door de
Gefchiktheid, die zij in de redclijke' ~ie}, als de wezendlijke Ge·
lijk vormigheid met God. daar toe hadden, ill eene zedelyke Vol..
maakthcid, en die VODr Toerekening vatbilar was, dat is I in eenc

klaren.
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vens~.. op da~ zijn.~ Gefchi~denis g~en Raadz~LbHjve., zijne
"Ougeh)kvorm.lJ,!:e Zl.lde·, als lk dus 1pr~kel). .!njlg,~ dat ilS, zijne zwakl{c zlJde leel'en kennen, om met blJ het goede alleeli
te blijven flaan, en zig dat geen met geweld Raadzclagtig
te maken ,wat nit het zwakk'e te verklaren is.
De Mensch, had ,dan wei een rein, onfchilldig lIart, _
daarbij . cene redelijke ZieI, en met haul' 'de fchooncte .Ge-'
fchikthet4 tot zedelijke [Toimaa.ktheid. Dan"hij bezat deez~
Volma~ktheid nog .niet'. dJi.\l.dIVk, ,Hij zoude die e~!~t irl de
Jaarcn der Beproevmg doo.~ ~1feUlng ~rlallge,l1. , ZlJoe lCundigheden waren n~~ zeer b'epaa~d, zijne' Ketmisfe .del' Difuo
gen in: ~n , buiten 't1em zeer fpaarza.am.,· ~n~zijn H~rt (foof
zijne Onfchuld zoo tedcr~e~,week, dat .ui(wendige ~11druk
zels zeer fterk op hetzelve werken konden. Ik wil zeggclJ ;
de Scheppcr :had nem, om. zijner, Befremmingen wille, met
eene 'Sdott van Vnjheid voorzien~"welke onder de min edeIe Soortell' 'behoGrt, ik ~e'et1 de Vrijheid tl1sfchen goed ell
kwaad'(*). W~lk.e ma~kte~ dat bij iedere K@uze, ['Wegen~
het Eve:nwigt ~ dat dee ie- ,Viijheid in zig verv'llttede] eene
zekere Infpanning des Ge,epts"veteischt werd, 011'\ het G6e~
de in zijil Hart het' Overwigt te geven.
I) Nll ziet meh de' naaste Mooglij1\.heid van den Val
zeer duidelijl\.
!.) Verder ziet men, d:lt het gewoone en bijnaa te vet
gcdreven,:Begrip van het Godlijk Beeld vel'dic-ht cIt op zig
zelf zeer ongefchikt is.
s') Nu verft~at men oolt,:waarom .d~ Schrift na denVal
bet Beeld Gods,' zonder ~el'l1ge Aanletdmg tot eene bijzon-

ue..

" (*) Te weten ,et zijn vier Soone" Win Vrijbdd. 11) D~
edelil:e _-- t\l:S{cbep GQed en Gced. - - Welke God, en thans:
ook den Engelen en TJitverkorcnen toek~inr. b) Drie min edele
- - tll,sfcben Goed en Kwaad in E3lemvigt van belden do
eerfte Menfchen. c) 'fll~rchen Goed en KW3\l.d in een zeker Over·
)Vigt van,bet Kwaad _
de Gevallenen. d) Tusfch~n Kwaad
~n Kwaad. Bij den hoog/ien Graad van OY~r'IViJlt van b~t KW:l.ij.l
~n de "foote Mooglijkheid van het Gocd, welke thans de Vrijheid
der Duivelerl is (b}."
" (b) Andcrcn 7.llllcIl dehk~n. dat de Vlijheig Yrn d~f1 eerl1:cll I'll re~t0n
:(I4ensch was msfchell .GoLll Pi KW~;ld ill oVI.l'wigr \'311 het God llie
del' geva[lene l\IcnfclJen nict nieer {u'IfdlCl1 lioed en J>;w:wd, Ill:! 11 tl\~(lhlll
Kwaad I'll Kwa~d ~lIcen met erne MODl!;h.ihheid vall H't'ln.l'lllll.~ die ,1"1'
nuiVl'len tt1s1i:hen Kwaad C-l' Kwaad zourler Moo!:!1i;khcid V;llJ!lcr (,uedcVQOr wd~e .oCnkWljZC vcrklaart zIg de Bl,oel?_ danl.
d. f7&fwh.

v,
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'dere onderfcheiding, aan de Menfchen nog toefchrijft i ,it
Mos. 9: 6. Jac. 3: 9. (c). Dewijl nanj~ntlijk die natuti,rlijke
On'ichuld, 1ll welke zij Qpde We:reld·gekpmen zijn,·:a-lfitie!.
.wet zij (10k, 'CeIl Deet 'der" Gelijkvormigheid met -604' uitmaakre ~ egter toev:aWg:, d~t is) eelie rer {emporaiidl..,vi.s',
die tevens volgcns het Godlijk Oogmerk 'zoo niet blilv:en,
lhaar in eene WerkIijke en Toerek~nbare GeregrigMltl ~ttl~
Heilighcid ovcrgaan zoude. Waarom het, ook geheei ni'd:
vrcemd is, ~annar de ~,~hrift aan clezelve in het Velvot~
gcheel niet meer gcdenkt, maar OIJ(~er het Beeld God~ [ge;.
Hjlo: in de bcide bijgebrilgte, Plaatzcn] aHecn dat verftnat ~
wat:de IilGofdzank W?S, namemlijk de Gefchikthldd, tHe iii
de rcdelijke Zicl gevonden word to,t 'zedelijke Vohliiak:.t~
heid.
4) Oak ziet ill'tn· Einclelljk zo ve~], 'dat deeze' door
eene hcbbelijkc 'V~ishl:'id en Hciligbeid otitlfiande hor;gere
Gelijkvormigheid met God, van welke Paulus Eph"4~ 1~4"
ell Col. 3: 10, fpreekt, d~ ongevaHene 'Men[chen, evet1
nls de gevallellen , [maar vee! gel1lukTIjker ,] zjg in den Tijd
del' Beproeviug zouden hebben mr)'et'eli verltrijgeh. Wesb:dven niemand geggen kan, dat de Mensch de'eze hoogert
Gelijkvormighdd gehad' of ve~lorcn behne.
5) Dus heeft ook Adam het wezendlijk Dee} van

'flet

Godlijk Evenbeeld niet vet loren ; maar alle:en het Toevalli1!.(J, alboewel ook het 'fl'ezendlijke, wat de Maat ell Trap
bc[reft, afgenomen hceft. 'Vant zijn te vooren zoo 'on':'
fchuldig Hart werd door de eerae Zande zoo vcrgiftigd .en
beflnet, dat men cUt fchoone Evenbeeld r;les Scheppers niet
roeer kenncll konde: - - pe Mensch verkreeg cent> 'niettwe Gcfieldheid, en Gewnn eenen Zoon ~ die zijn Beeld
ge1ijkvormig was, ~at is te zeggen ,. eenen met Zonde be",
vlekten - - Mensch. Kain was dan ~el no!!: f1:eeds, geIijk aIle Nakomelingcn van Adam, het Beeld van dell
Schepper - - maar nag veel meer het Becld van zijncn
ongdukkigen Vader.
6) In plaats dcrhalven dat, men de a1 te voHln'kte Uitdrukking gebruikt, de Mensch beeEt liet Godliik Evenl)eeld
verloren, diende men lievcr te zeggcn: De Mensch hccft
wet
" (c) De PJaatzen I B Mar. 9: 6. Jacob,'3: 9. zeggen Diet Jat
de Me.flsch nog Gods Beeld heef[, m3~!' eemoudig, d:J.t hij ]13ar
het lledd Gods gertJaakt of gefchapen is. _
meer zie it 'vl
?ltoos nict In. - " .dant v. d, .yedal~r.

C. F; BAlIltn:r

niet meer de,vQrige Gelijkvormigheid met'.zijnen Schepper
in dien Trap, in welken hij die te voren had, toen hij
onmidlijk nit zijne Handcn gekomcn was. Want men kan
toc;h ,niet cenvo~dig weg zeggen, .dat alte! Gebeel weg is•
.I) ,Er ,y.ordt. toch gee\! Mens<;l~ m~t cen ,kwaden Habitus
rHebbehJkhpct] g~boren, ook met eens,"met cene daadlijkl
Neighlg .to~ <.1cez~of llie·Ondevgd, alhoewel eene Overhel~
ling [n~rw ] ~ot. het kwaade over hetgeheel van de Geboorte
af p~aats heeft. Wie .wil dan, cell Kind de, OnJchuld ill
~nen lletrekkil1gen ollt?:eggen? Cd} 2-1 De Gefchiktheid tot
zedelijke Volmaaktheid_ in de Fedelijke 'en met Vrijheid begaafde Zieh Villd ook nog gehcel Plaats " met opzigt tot al1e
wezendlijke StuklzeH, die daartpe noqtg W,;lren ,. cn zij moet
plaats vinden, dewijl andel's de Mensch zijnc vorige::&efiemmingen v.e;lqren moest hebben:. o.f dewijl men anders
zeggen zou moeeen, de Gcnade hCllige den ,Mensch thans
zoo, qat de Mel}sch gehed nkt meer hij dr.:,eze Geficldheid
op eeJ?c itllputabe!e Wijze [die hem kan toegerekcIld worden) werkzllam .zou ",ezen. Dan die is waar ~ deeze' Gefchiktheid ~s flegt~r gewQrden: zij is wat het fVezen, 'tnmu:
niet wat den Trap bcrrefr, dezelfde. De Kragten der Ziel
zijn geringcr gcworden. En de Vrijheid, met welke de
Mensch zijne Kragten haare befliering [direCtie] geefi, is
ook Degter geworden. Te weten 1111 is de tw~ede Soort cler
onedele Vrijhcid in plaats van de eerfl:e gekomen. Yoorheen
was cr Cell Evenwigt tnsfchen kwaad en goed. Dat is tc
ze-ggen, de Werking [Actio] der Aanponingen tot zonde
en de Tegenwerking, [ReattioJ der Redc waren clkander
zoo gelijk, dat de Mensch dqor ei~en Kragten den UitOag
geven konde. Of de V~tbaarheid [Receptiviteit] der Zid
jegens de neweegredenen [Motiven J del' onden~d ell der
Deugd was in eene zckere gelijkludd. Maar thal1s~grijpt de
Ovcrhclling tot het kwaade, van de Geboorte af, '" ,pla~ts~
Nu
(d) Njem~ntl, denk ik, met berrekkin~ tot daadlijke Ondeugdcn.
Maar indien het verderf des Menfcnen in Iliets meer of
;{nd~rs beihl3t, dan aileen in cene Overhelling I nifns] tot he~
Kwaade I hoe komt het toch, dat noait iemalld. bij aile goede in·
rigting eenet deugdzame 0pl'oeding, gevonden is. die deeze Nei·
ging (nifll~J heeft overwonnen? te meer, daar vol gens den Schrij·
ver, Genade fieeds bij aile Men[thcn • vall eel fien af. wcrk:!~3am is?
- - A!s ik dit Overweeg, vind ik mij gedrOlJgl'n het Verderf
der Mellfchen mij zwaarder voolteaellcll, dan de Schtij\lcr het
opgecft. Wac zegt de J)ijbel? - " Aant. 'Y. d. Vertaler.
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Nu heeft het kwaad her Overwigt, Nu is de Tegenw~rking
[Reatl:.io] del' Zi~l tegen de Aanporringcn def': ondeugd
zwakker: Zodat natuul'lijker Wz}ze de Ondcugd rneesten-

deels, ten minfien in het algem~n, de· Overhand behoud ,
tot dat een bovcnnatuurlijke Bijlland het vorig Evenwigt
herfleld, en den Mensch, zodra hi,!' deczen Dijfhmd aanlleemt, en de in hem werkzame Gcnade gehooTzaam is,
cindelijk wedel' het Overwigt van het Goede boven het
Invade vcrrchaft. Hier bieden, meen ik, Rede en
Openbaring elkander d~ Hand!
7) De Heerfchappij' over de Schepzelen is nog een \Vezendlijk Decl [IngredientJ, nog cen Gevolg van het Godlijk
Evenbcl31d.
Zij was niets anders dan cene Zaak.,
die cenen redelijken Inwoncr der Aarde, uit hoofde der
Godlijke Udlemmingen, natuurlijk~r Wiju tockwam. Bet
zes~cn·twillti!!:ne Vers maet dus vertaald worden: Eindelijk
fprak God: lk wil nu oak Schepzels, die mij gelijkvonnig
zijn, [dat is, Menfchen met edclc en redelijke Zielen begaaft] voortbrenp;cn, om die tot Heeren der geheele Aarde
te mnken. En in de daad waren tot zodanige Beftemming gcen andere Schepzcls dan Men/chen gcfchikt, ik wil
zeggen, daartoe behoordc: de redclijke Zie) in cen met
haar vereenigd Lichaam. (e)
(t) Over dit Hoofdftuk heb ik deeze Aal}merkingen over bet
gehed; Volgen~ rles Schrijvers Meuirg was Adam het Reeld vall
God wezoendlijk, ten opzigte zijner Redelijke, en dus voor zedeHjke Volmaaklheid vatbaare Ziel, toevallig ten opzigte zijner Onlloozelheid of Onfchuld, waardoQr hij 'lrij was van Zonden, en
aanporringen tot Zonden. ell in eene vrijheid getleld om te kiezen
tusfchen goed en kwaad in gelijk Evellwigt; even cens gelijk de
OnnoQzelheid eenes Kinds is. De Schrij.. .er heeft geJijk,
wallneer hij die genen tegengaat, die A.dams zedelijke Volkomeuheden teo ver drijven, en hem cenen Godgeleerclen. Wijsgeer .. Natuurkunrlieen en ik weet niet wat ai, noemen. Adam konde zeker
geene Denkbeeldcn hebben van Zaken, die men door de Ervaring
en Onderwijs weten moet, zijne Deugdzaamheid was niet eene
habitus, h'oerlanig door \Teele daaden verkregen en be\'estigd word.
maar eelle Ingefchapene. ~ Dan <lIs ik de Schrifr lees '0 hoe
kort haar velhaal ook zij I 'lind ik in Adam vOor den Val een gezond Ver1bnd, een juist Oordeel, en eellen VertrouwelijkeO~ ge·
meenzamen Omgang met God zijnen Schepper , !lie van daadlijke
Heiliglleid en Geregtigheid getuigd. lk leer dan in hem befchouwen den Priester des Allerhoogften op dee~e Wereld. den Vrielld

yan God, die met het onmidcteJijk Betli.cr t' Onderwijs

en Gunst
van

S. V-A-N- B1dlDEVEL,D'il'

Byzonder uitlegging
det .IJeeren. Door
Bedie~aar

Wt1t

'alte de bewDordingen in 't Gebed

S. VAN HARDEVELDT, ANT. ZOON,

van 't H. ij;uangelie te {/ralkenburg'. 1'e Leiden, by J. Hafebroek en A. v. Haute. BeTta/lien de Voor;'
rede; 96 bladz. in gr. OCtavo.

Het•.andere
geen deze uitlegging bovenal den bynaem
doet dragen, is gelegen in het bcpaelde

Vlln byDog-

merk van den Eerwaerden van Hardeveldt'J als die, gclyk
hy zich in zyne Voorreden uitdrukt, in dezen bedaelt,
'" om geenc gewoone Verklaaring der gcmeene zaaken, die
" averal voorkoornt, te geeven, maar de b.yzonderTteden 1
" die Chrisms Discipeten, en oak vooral de Apostelen,
" :lIs merle weI eenigzins Gods Kerk fomtyds in 't vervolg,
~, betreffel1., met nadere bepaaling en onderjcheiding, en
" zoo als ze in elk der bewoordingen te ontdekken zyn, op~ f(,ercelyk. a:!n te toonen, en den door Christus, in dir op,.., zicht, bcdnelden zin, ook met genoegzaame rdtbreiding,
,~ voor tc draagen, met a:mwyzing hoe dit 'in de behand~
", ling \~an 't Gebed des Heeren," [te weten in' de gewoone Lecl'redenen . over dat Gebcd, TIllett' de leiding van den
Heiddbergfchell Catechismus,J " by die zaaken, welke al-

" len Christenen aangaan, is in te voegen." - - Overeen~
kom~

,den Allethoogt1:en 'Jerw:larrligd \Verd, en dus Gelukkig, regt
gelukkig te noemen. Aileen hij WllS eeo vriJ, dus een vellmderIljk Schepzel_ die zig in eenen Proefftaat bevond. En
verkiest men dien Proef{h!at een Wcrkverbond te noemell, men
%oude er. wegens bet Verband en Samenhllng van de Geloofs Leer·
Ul1kken onderJillg ,. al veel vonr zeggen kunnen. 15 het 9:reI
doordagt te lleUen. d:lt de Redeli;ke ZIel, gefchikt tot zedeliJke
Volm:J:lktheid. net Wezendlijk Heeld van God zij ~ --Verbeelden
wij ODS eenen Men'ch. die del' Ondeu~d zig overgceft, zult gij
\Tan hem ze~gen, dat hij het 'Wczendlijk Beeld is van den besten en
groottlen god? - - Welk is tach het eerlle. dat in het denkb~eld va~ eelle Godsgelijkenisfe Iigt opgeOoten? bij mij is het.
aiet gefchiktheid tot zedeJijke Volmaaktheclen. m:Jar zedeliJI,e Volmaalnheden zefr. .--- En dit omwikkelrl wordende, zal Rede
en Schrift beter met elkander 0\1ereenfl:emmen. dan volgens rle
opgave van den Schrijver_ Verder Jaat ik aile!> aan het nadenken V3n den Lezer over maar hij moet dellken zelf
denken en bij 'een llijbelsch famenftel vooral- den Bijbel vcr"'30

lelijkcn." .A4nt. v. fl,

PIrt~1er.

"AN 'T GEDED DES H.E-EllEN.

komfiig hier meue, geeft ZYll Eerwaerde, met betrelcking
tot iedcl'· bewoording in dit Gebcd ~ e~r~);:orl;,lykop, der..
ielvel' betekenis ~ zo als die gefchikt"zy v60r nne geloqvigen.,
inzonderheid in de dagen des Nieuwen Testamentes; en zoo
oak voal' Christus Discipelen en Apostelen, als geloovigen
in 't algcmeen; waermede dan de verkhlring van qen Hei·
dclbergfchen Catechismus wegens dit gedeeltc vcrknoliht ,is.
Zulks afgehandc1d zyllde, verledigt zyn Eerwaerde zich
voorts, om te tooncn, hoe die bewo6rding daerert/Jov~ft,
als vaal' Christus Discipelen, en verkooren Apostelen, naer
tydsomjiandigheid en betrekkin~ in 't by-zonder gefchikt, 'te
verl1:ael1 zy: voegende tevens hler en daer by dcze voorfie}.i.
lingcn ene aenduiding, ho~ Gods Kel'k zich van iedeJ.: dezer bewoordingen ~ in by-:,ondere tydsgewrigten, hebbe te
bedienell. ~ Men moet, op het doorbladeren VRn dit Ge..
fchrift ~ erkenl1en, dat de Eelwaerde "an Hardeveldt zyn
Plan met veeI oplettendheid en naeuwkeurigheid uitgevoerd
beeft; dan _wy zoekell vruchtloos nil. eenig gegrond bewys:
vaal' ~ denkbeeld dat dir :tIles door oen HeilI:md bedoeld
zou zyn; en dat de Apostels reeds zo fystematisch, ala
aUes hier behandeld word, gedacht zauden hebben.
Tel' gelegenheid van enige andel'S Ie dig ovcl'blyvende bIad..
zyden, heeft zyn Eel'waerde 'er nog bygevoegd eue aeg..
lllerking; over het al of niet verdubbelen del' Klinkletteren,
in zodanige woorden, die zulks naer veler denkbeeld vel'''
eifchen; terwyl anderen die verdubbeling wraken. Zyn
Eelwaerde verklaert zich voor 't cerne fevoelen; en bet
zich verder tevens uit over den hooger 0 lager toon in de
uitfpraek del' Lettergrepen; gevende daeromtrent weI by'zander in overweging, of daer vaal' geen redcn te vinden
zy, in de zaken zelven, waerv:m de woorden tekenen zyn;
en dus in 't oogmerk, en de gefleldheid of aendoening des
Sprekers, in opzicht del' dinf!.en, die hy te kennen wII ge·
ven! Het kornt hem vaal' dae zulks onzer Moedenale al
vry eigen zy; en ~( geen by dcswegcns te benle brengt,
kan de beoefenaren onzer Nedel'duitfche Sprake te fiade

komen.

488 R. VAN DRR ZWAAN, WANDEL OP DEN' HEMELWEC.

Wandel ~p den Hemelweg, waarin worden 'VOorgefleld, wrJdteide handelingen van God, met dat Volk, 't welk frJ
naar den lJ.emet leid, mitsgaders veele zaaken, die hen op
den Hemelweg .ontmoeten, en de oplosfing of beantwoording
van nzeest laUe lmnne Gemoedsbeztvdaren. Door R. v. D.
ZWAAN, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente tot Bergen ep den Zoom. Te RotterdnrlZ, by S. van \Vaesbergc,
1781. BelULlven de Voorreden !.Z7 bladz. in gr. ottavo.
leenfpreukig voorfl:el, in 't welke een Christen voorEenkomt,
als wandelende, in 't gezelfchap van HemelSLhtl!zinde en Vertrcmwende, op den weg naer den HemcJ , op
welken zy ~en Twyffelmoedige inhaIen, die zich by hen vcr-

voegt, 00 ten laet11e van aile z~rne gemoedIyke zwarigh~
den onthevcn word. Naer den aert van zulke leenfpreuluge Schriftcn , heeft dit Reisgezelfchap velerJeie ontmoeriugcn
van verfchillende foort; die gCllleenlvk inkomen :tIs zo vde
verzoekingen, am het zelve van dci1 Hcmelwcg af te trekken, of tel' heilzamer waerfchouwin~e voor deze Reizigers
te dienen. - DeOp11ellel: van dit 'Gefthrift toont duidelyk,
dat hy hedreven is, in het Veerhegrip zvner Kerke; en
doet alles op ene geregclde wyze tel' opheldcringe van het
zelve, wel byzol1der met opzicht rot de tegenbedenkingen,
die onder de Leden del' Hervormde ~erke zelve heerfchen ,
uitloopen. By tracht alleszins de Leer del' Genade te handhaven, zonder de. Hciligmakin~ nit pet oog te verliezen;
~t welle zyne nuttIgheid kan hehben, te meer daer men
hierdmtrent niet zclden van het eae tot het andere uiterite
overflaet.

Leerreden, in 'Welk~ onderzogt word, of de Gelukzaligen elkanderen in het toekomend leven wedel' kennen zullen ?
Door :M. L. FR. CELLARIUS, Bmchal. der Theol. em;. Te
Utrecht, by A. v. Paddenburg ~n J. lVI. van Vloten 1781.
In gr. OClavo 58 blab,.
men het gewoone vertroostend rOllwbeklag del'
W anncel'
Christenen, dat veelal vergezeld gaet van dien
wcnsch, dat men den ovcrieden hier namaels in een betel'
flaet moge wedel'vin0en! indenkt, wordt men opgeleid,
am vast te fielIcn, dat de Chl'istenen veclal geneigd zyn ,
om de hiel'voorgcfl:elde Vraeg met Ja te beantwoorden; en
aen deze toel1emming hecht de Eerwaerde Cellarills ook in
dezcll zyn zegel. De bcfchouwing van den aert van het
toe-

AI.' L. FR. cELLAarus LEtt:UIDlN.
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·toekomend leven, als ene achtervolging van het tegenwoor·
dige, cler noodzaeklykheid van het in l1:alld houden van 't
vermo'gen der IH:~rinnering, om van zyne: eigen perfoonlyk.

beid bewllst te zyn; als mede het bezcf, dat de zieten ill
derzelver llatuur niet veranderd worden, dat gevolglyk de.
zelfde ncigihgen 'hlyven , terwyl dezeiti::le betrekkingen frand
houden, zynde 'alles, niet veranderd, "maer gezuiverd, en
tot een haoger trap van volm.aektheid opgevocrd; mitsa-a..
clers de overtuiging, dat het toekomende leven cell Haet Ser
nacuwkeqriglte vergeldinge is, en dat zulks in ;dch fluit,
dar ieder deugdzanlc daed hare eigene belooning zal weg...
drage11; dit alles overtuigr h~m, dal men deze kennis hebbe aen re merken, als behoorende tot het wezenIyke ,dai'
Gelukzaligheid, <lIs iets dat men in het toekomend levea
op gaeden grand mage verwachten. Wyders kamt het hem
oak voor, dat de Euangelieleer ons dit denkbc:eld nader
opheIrlert en bevesdgt, in die plactzen, welken ge~enlyk
ter begunfliginge van dit gevoelen bygcbragt worden; te
wetcn Luc. XIII. ~8 en 29, XVI. 19-31. en 1 These IV.
13 - IlL Zyn Eerwaerde vind hierin zo vee! 'krachts vat!
overtuiging, dat hy het vapr ene gelloegzaem ge1l:aefde
waerheid houde, dar; de Gelukzaligen elkander in het toeko«
'mend Lel'l7l 'Weder kennen :w lie 11. - - Het is hem niet on*
bekend, dardit Stuk echter nog aen verfcheidene tegenbedenkingeli onderhevig is; het welk hem zich VOOTts doet be"
viytigen, om dezeiven uit den weg te ruimen. En we
IDocten erkellntm, dat by in zyne beantwoonling over't
gehed zo gelukkig Oaegt, dat di~ tegcnbedenkingen genoe~..
~aem gene zwarigheden ktmnen behelzen, voor hun, die
de ovettuigcnde kracht zyner voorigc bewyzen enigzins erkennen. ~~ \Vat hier van zy, de Eerwaer'i'le Gel/ariu!
heet! dit vraegfiuk rypIyk overwogen, en zyne aen~evoerde
bewyzen v~rdicncn weI nagegaen te worden. - - Voorts
leith hy 011S op, om 'cr cen (Hchtlyk gebruik van te maken.
Ten dien einde doer by ons opmerken, hoe het aennemen
dezer Waerheid, een middel rot troost, onvertzaegheid en
rust is , ,zo weI voor Christelyk fiervende, als nablyvende
Chrii'teIyk denkende, Vrienden. Tevens dringt hy dit gevoelen tell frerkfl:e aen; ais een beweeg~ond en aenfpoo-ring rot Ene plip;tmatige en heil~ame befteding van on8 aerd[che leven in 't algemeen, mltsgaders weI byzonder voor
Christelyke Onders tot, 4e mogeIykfic vervulling hunner
plichten jegens hunne Kmderen; waerop hy zyne LeerredeB
met Ene gepaste flotvermaning ten einde ,brengt.
<
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Drit.

Drietal 'Van Ker'lr..Leerreaene'fr, by byJondere geleegenlJeden"
gedafln door Il'dICHIEL 'l)E lLEYKER, Leeraar on.der d(?

DooEsgn.inden, vergaderende in de /(erke DE ZON, te
AmJte.£dam., Te Purmerende, by J. Keyzer, 1781. Behalven de Voorrttlm ~9 bladz. i1i gr. oClavo.
Ee:waer~e

deze verzameling .dee!t de.
de Bleyker qns
.' medj;:, ZYlle Affchtlds- Predlcaue van
Gemeente te
IWestzaentlam,
na een achttienjarig \Terblyf alctaeL, ave!'
II

d~

'Eph. 6., ~4; zyne Intree-Predicatie in de Gemeente te Aiu:nerdam, over 1 Cor. 4. 1°; uitgefproken o'p 'den 1'3 en '27
May dezes jaers; nls mede ene Predicatie over Col. 3~' r().
te Westzael1dam gedaen, ter gelegenheid \;an het inwyeil
der llieuwberymde Pfalmen, op den 28 May 1'775. Ze zyh
~l1e orie naer denzelfden 'prediktrant gelChikt, behelzende
ene uitgebreide ve~k1aring van.den t~kst, ene overbrengirig
op de tegenwo01:dige omllandlgheden,. en (:Cn kart waord
ter plichtsQetrachtinge; in welk "Cen en ander'opzi.cht de..
zeiven, naer 's M~ps d~nkwyze, regelmatig uitgevoerd zyn;
~~ vo~r, zo vene onder 9,at gewoone foort vaI,1 Leenedenen
gebragt kunnen worden.
~dffJ'foering

o'l'er de agting, welke 'I1Le11 den Leeraars en
vtrfchuldigd is" uitgejproken daor JAl'4' ,VAl't
GILSE, Leeraar der Doopsgezinden t. U'Ii&.tzaandam, by
net openttyk erkennen en verwelkomen van den Eerw. Reef'
H£NDRIK VAN GELDER, als LeeraaT in ,die G~meente. Ti!
4»Vl~rdtrm, by Yntemt\ en Tieboel, 178 I. In quarto 50
blad-z.
~rte<bedie"ing

enfl:e.rumig Ulet de Apostolifche les Th. V.
en 13,
E
hier ten
genomen, bande1t de Eerwaerde vO:n
Gilje, by gelegenheid der komfte van, zynen nieuwen.
te~te'

t

I!l

Amptgenoot, over het opgemeide ollderwerp. Hy bezeft
weI, dat dit onderwerp enigzins teder zy; dat het voor dn
Leeraer, gemaklyker valle te zeggen, " nit moet gy, om~~ trent anderen, die moe~ ik omtrent' U, in agt nemen";
l(}an " dit boo ik, als uw Leeraer van U , myne Gemeente,
.' te wagten." Inhlsfchen b.eg;rypt hy evenwel~ nat: men
d.aeromtrent niet ten uiterfre befchroomd behoeve te wezen;

dewyr die eisch van agting hile.r nuttiiheid. kau hebben;.

ge..

J.

vAN CIUKllED1fl!lvokat"filo.

~I

J'!ll!lefk't: daztlve fieplllt, op de Rede, de GoOlyke'Openba.l.
~: iUl, ··'r .eig-en behmg der Gemeente; waerby \neg komt ~ •
dar. dtJ;'Geestlyke Otde eerst dan recht nuttig lmn zyn, w~nJ.
neerli'tatr cne behootlyke achring toegedragen wordt... Zulki
ge€fi:' hem te meer. vrymoedigheid, om die Stuk op,zetlyk tli
ve.rhaTfJ,eI'en'~ waerin. by" de volgende orde in agt' 'neemt~
Hy' maekt eerstJ et8geaenmel:kingen omtrent die'ageing 'zeI..:l
v.e'; ~l''J1)lgt'-lJs.:'\~yst hy aen, waer op ze rust; voort$dge~
bY"zieh ;: boe.te ;betoond moet worden, en laetstiyk fpoor\!
hy de Geas:t!ykt Orde 'aen, om zig .zodanig te gedragen,
dar u i die' Agt'ing' verkryge en l1ehollde~ leder deezer hootd.J
zaken ' ottttnoUWt de .Eerwaerde van Oi!Je met ene icer ge-a
}'aste iuistbl.lid:,~. di,6 der GelJleente overtuigend onder ~t (}O~
brieng~'; hoe' -r.e.gdn~tig die 'Ci~ch van agrfllg zy; en tevel1g'
den .Leeraeren,toon~, hoe 't hun zaek zy, zich dier agtinge
:Wal!n'lig 't~ gedragen; 't welk de I'cziog dezer Redenvoerill-l.
ge1zo iVoor de Lceraers als vaol' de I.edc!] der l{efk~ nuttig
madl."ln --., Voorts word deze' Lecrrcden benoten met cue
deftige aet! fpriel\: ':;len den llieuw beroepen Leeraer, wller
JIIIede :dczelve·, naer Gl'woom:e, "als Leeraer mer Gemeents
ffrwelkomd etl ingezcgend woi!fl.

-

€h-FeR·&TEN' VERS-cl-rum., Oratio inlll1gurnlis de Retemiorunt

l\1'etHcorarn ~ imprimis Belg,lfUlll, meriris in pncenomeniit
& elfettibus principii, quod I vitam animalem ·'Conniruit"i111dagandii, &a&fiatum corporis humanis f:tritltl1' & mor'/'
bQfUln applicanrlis. Babita, Groningre; a. d. -4 April178'r~
Groll. apud H~ Sptu1d(lw. In 4&0. f. m~

vefdjenften van onze Eetiwe otntrefit M
der Genceslnmst zo zeer zoeken· te' verI,
klcinen ais men wil; het blyft, e~er, onbetwistbaar zeker.;\'\m~mee! men de zaak onpartydig onderzoeln J d<lt 'er in
dt:eze ~euw vede ontdekklllgen gedaan zyn, dlC geenen ge...
~JJfen mag de
vcrbe~€ring

J.,..:I.

:i'lngen invlotd op de bevordcring ~er Geneeskunst gehad
hebberl, en waar400r bver verfcheiden dnistere: takkt.ll
det!zer'konst meer licht verfpreid ·i-s.
Van deeien aart is oak de ontsleklzin/; en de, i11eeroere
kennis van dar byzl:lI1dete verniogen 't ""elk wy in de dierlyke Ljgchaamen ontwaar worden, 1en 't welk tha.ns ondet
leevensbeginfd hekend is.' ----- De G~
den naam
:heeskundigen, van de vroegf1:e tyden. hebbefi teeds eelt
i(Joani': w~l'kza1Ul1 v~rm-0gen in 11et dierlyke ugchaam wa~
M tn £
ge,,;

van
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gcnoomen, en zig aIle moeite gegeeven, deszelfs natUUr eu
ondcrfcheiden uitwerkingen na te fpeuren ; dan zy zyn hierin niet gellaagd; de denkbeeiden,. welke zy zich dauvan gevonnd; 'de wyze, op welke zy de verfchynzelen daarvan
verklaard~' en de aany?enqing, welke' zy dnarvan op de Genecskqllde gemaaln hebben, is niet alleen onbepaald en
duister ;, m~ar zomwylen. zeer ongcrymd•.1\7erfcheide beroemde Mannell van latere tyden hebben, weI is waar, deeze
duistere zank een meerder Hcht bygezetj dog het fcheen
voornaa.memlyk voor onzen tyd bcwrl.utd te zyn, om dit
beginiel nader te leeren kennen, derzelver ver[chynfelen en
uitwerkingen duidelyker te ontvouwen, en op den gezon-'
den en zieken toelbnd val! het menschlyke Ligcn.aam toe te
pasfcn. ~ Voornaamemlyk hcbben de Geneesheeren, in
ons Land, zig omtrent deeze zaak verdiend, gema11.kt'} en
dit h~eft denkelyk den Hoogleeliaar G. F. V E it S € H U IIt.oJ
die thans ,met geen g,eri~gen roem , den post als fioogleeraar"
in 'de Gences- en ,Scheldkunde op de Hooge School te
Grollingcn bekleed 'II aan1eiding gegeevcn , by' het aanvaarden
vall Zyn Hoogleeraal'nmpt, deer;e f1:offe tot een onderwerp
van zyne Inwydings-Redenvoering te vel'kiezen; om na"
memlyk de verdienjten deT mluwere Gmeesheerm, en in, 't
byz,Qnder die van om Vaderland, zo wet in het na/peuren der
~lerJch'1l:l:elen en uitwerkingen van di~ leevensbeginzel., 'alSo
ook in derzeh'er Toepasfmg op den ge~onden en zieken toefland: van het 17umschlyke Ligchaam ,aan te to(J1Um.
HOQgleeraar loop!: de gefchiedenisfe der Genceslmnst door., en
toont ons welke lll.<1.nnen zig voorllamentlyk omtrent dit
fiuk hebbeli beroemd gemaakt: hoe vcrr~, zy het in hunne
nafpeuringen gebmgt; tot welke dwaalingcn zyzomwylcn
zyn vervallen; door welke, hindernisfen zommigel1 van den
regtel1 Weg zyn afgedwaald, en hoe zig, vall tyd tot tyd ~
de denkbeelden meer hebben opgehelderd, tot dat wy ein~
delyk door den onvermoeideR yvcr'll en de menigvuldig
IH~rhaalde p'roefneemingen der nieuwere Geneesheeren, byzonder van ons Land., tot cene duidelyke kenl1isfe van
dit byzonder vermogen der dierlyll;e,Ligchaamen zyn gekoomen, en derzelvcr uitwerkingcn en vcrfchynzelen weeten
tc verklaaren.
Vervolgeus gaat de.Hoogleeraar over, om olls:hetgewigt deeze~ mecrdere kennis, en den heilzaamen 1nvloed,
welke dezelve, zo weI op het bdpicgelende, als beoeffclIende
gedee]te der Geneeskunst heeft, met de trdfendf1:e kleurcn
af te fchetzen. - Wy twyffelen geen oO~l1blik, of eeh iedef
die
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die deeze Re.denvoering geleezen heeft, zal met ons cl'kennen, dar dezelve met veel oordeel is opgefreld, en dar de
geleerde Schryver met de denkheelden del' Ouden, omtrent
dit fulk, zeer wel bekend is. - - De hoogachting, welke
!Ie Hoogleeraar voal' de Schryvers ·van vroegere tyden betoont; de Befcheidenhcici met welke hy de dW:lalingen del'
nieuwere voordraagt; he~ Hilzwygen van zync eige ver.d.ienfle hieromtrent, en eindelyk, de gcmaadgdheid, met
welke hy van de groote verdienften, vanzynen grooten Leer...
meester, den Hoogleeraar VAN DQEVEREN, en anderen,
fpreckt. Dit anes doet z;yne wyze van denI{ell niet weinig
.ee-re aan.

L'Astronomie, mife a la portee de tout re Mrmde. Par
PIERltE LE CLERC, dit DE LA PIERl\E, Sotlsdiacre d~
Z' E~life de Rauen, &' Maitre es AI ts de l' U1liverfit~ d~
Paris. II Tomes a,'ec des Figures. A Amfierdam, chez
W. Immink•. Sans Ie Discours prtHminaire fie. 603 pp.
in 8vo~ gr. p.
~

h leeren der Sterl'ekunde gemaklyk te maaken door
fl
derzelver ontvl)uwing op eene wyzenaar de algerneene vatba:trheid gckhikt vaal' te draagen, in deezen
j'S

pd hedoeldc van den Schryver; die zyn: Werk inzonder-

hciJ. opgeHeld heeft, ten dienrte'van cen gemeenzaam on<!erwys der Jellgd, in daar toe .gefchikte Lecrfchoo!cn, en
Collcgien, of verJer in oefengraage Huisgezillnen van aUerIde Sttlat of Rang. Ten dien einde vangt hy ~ na eene
voorafgaande verklaaring van de meestgebruiktf? Wiskundige
fpreekwyz.:;n ~ aan, mer eene antv0uwing van die kundigheden, welken tot het opfiellen en gebruiken van d~n AI..
Jnanach, ais een Tydwyzer, dienen; wanr in hy, weI byzander ten' gevalle del' Zeevaarcnden, ook bepaaldlyk (til
that; op de berekelling van Eb in Vloed; met aanwyzing
van 't geen men bier otntrent, nopens de vaotnaamfrc Zeehavens van Europa, hcefr gade i~ flaall. Verder fchikt hy
het tweede gedeelte van zyn onderwys tot het voordraagen
van de verfchiIlende W41ereldftc]zels; met verdeediging van
't gevoelen van Copernz·cus, zo als bet zelve door het Nituwe Stelzel uitgebreid is, tot cen onnoemelyk gem! van
Waerelden in het onmeetbaare Ruim. En daal'by karnt eene
ophe1dering van '[ geen tat het kennen en gebruiken van de
Spheer behoort; met eene l1ieraan gebegte opgave. van de
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verfchiUende grootte. deL" graad~n van Breedte, ~n del' b~~
l)aa1ill~e van Mylcn., lUzonderheld by. de Europeaanen. De
Heer u Clerc, uus ver '~e kundigheden omvouwd hebben-:
de., die tot de Sterrekunde in 't algern:e<tll blttnekkelyk zyn ~
gaat daarop over tot eene byzondere onderrigthlg van 't
~ecn., omtrent de L\chaamen die het Waereld{telzel uitmaa..
ken., in aaIw~erking komt: het welk hy in twee deelen onderfcheidt, Vitn daar gaat de denie afdeeling van dit Wel'k
over de Vaste Ster~en., en de vierde of la~dl:e over de zo-:
"enaamde 1'1allceten' en C,Omeetcn. - - Onder deeze vier
~iJ,ieelinget:l geeft· de Autheur ee,ll volledig' verflag, van 't
gccn t~r regtmaatige beoefeninge-der Stetrekunde .vereischt
{vordt; hQudende zeer wei -een gefchikten middelweg tusfdlCn een uitvoerig o~derwys ~' en een beknopt berigt; waar
(ioor dit zyu ""erk, dat geregeld en duidelyk voon~uat 11
~lleszil1S ~an zyn bedoeldc in 't opfiellen bcamwoordt.
.
Nu en dan {hat de Heer le Clerc, in zync onderrigtitigen, ftil ,?P deeze ,en .gecnc byzonderhedcn deT Sterrekun~e ~
(j it: by Ultil~k gcichlkt zyn, om de aandagt op Gods Volmaaktheden ;-'in dezelven ten duidelykfle door1traalende, ~e
vcstigcn; en hy be11nit dit zyn Gefcbrift, met aanwyzing
van de GodsdieJ?ftige gevolgen" wcll~en men ~].it de befcbou\vi'ng 'van d:U aUes behooIt af te leiden. Men heeft naamlyk,. en dit i~ iets, 'h,et welk hy weI inzonderheid III agt
Renomen wit ~bben; de Sterrekunde lliet te behandelcn ,
~ncen ai'S e~ne 1?~fpiegelende , maar. weI daadlyk alseene
ten Godsdlenst opwekkende kemus. Ter a••lIfpooringe
hiel' van gaat voor dit Gefchrift ~ eene uitgewerkte Verhallaclin~, welJ\e };1y ni~t ougegrond verzoekt, dat men niet
ne~ts overzie als eene Voorrecle, die vee1al niet geleezen
\VCJ.rdt, maar als behe1zende ecne ontvouwing cn aandrang
v.tn zodanigc kundigheden, die we! ernftig.rer harte genofileH rnOl!ten worden, In _dit lcezenswaardige Stnk hrengt
ons de Anthem ten TIa:druklykfte onder 't OOg'., hoe de Sterlekunde ollS' van ane zyd el1 , Gods Heerlykheid,' el) zyne,
Vo.or 0118 ZO heiJzaem 'wcrkende Eigenfchapp€n; leert op.._
merhn; mitsgaders hoe zullis behoore te ftrekken, om- OilS,
tles Ie leevendiger te noopen '! ~er inagtneemillge van onze:
verpligting te lIemwaards. 'ny die gelegenheid laat hy zig
ten ~l'RWgft~,< rut over den pligt dcn:ulken, aan wien de op\7oed~n~: de~ Jeugd is aanbevolen, om de Jeugd, hun toe..
vcrtrOl-lwd, op te kwceken in de ·Vl'eeze, des Heeren; waar~
too hy de beoefcning del' Sterrekundc ,op' 2jnlk eenc wyze
\,.~h~. .mleM ij.!s ecue der U\migf1;e \Veet:cnCchllp~n aa1'lprys.t.
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En dit doet hem, :ran 't einde deezer Verbandelinge, nog
plaats geeven aan fen Uittrekze1 uit de Schrifren van den
berocmden Rollin; betreffende de, pligten, zo weI der Ou..
deren en Leermeesteren, in de Qpvoeding der Jeugd, als
der Jeugd zeIve, ten einde een recht gebruik te maakel1
van de poogingen, welken aangewend worden, om, met
de befchaavi11g van hun Verlland, tevens hunnen Wil teo
~oede te neigen; en h~n dus te gelyk verftandig en deugd..
zaam te do~n worden.

VerhO/fCdelingm 'ftitgeJ;eeve1t door de Maatfthappy, ter 1i~'r
'Yordering van den Landbouw, 'te A'!Jl~dll'm. lIe Deels,
Ille en 2deStuk. n Am{lf:Tdam'~/J'J C. N. Guerin, 1781.
In gr. oCtavo 184 bladz.
en nutte van den Landbouw maakt de Maatfchappy:t'
T
. in gevolge haarer inrigtinge voor eenigen tyd
(*) hier
het
·bM6nal·
gerneld~

merle gemeen.,
geen haar.
der Drukperfe .waardig fcheen,. uit het haar mc;degedeelde nopens het
Onganr der Schaapen. Te weeten eene uitvoe\'ige Verhan...
deling van Dr. j. Veirac, en eene beknoptere vah Dr. C.

Peertboom, met nog twee byzondere waarneemingen, be~
treffende' dit ondcrwcrp. Stukken, uit we1ken de zodani...
gen, die zig inzonderheid op de SchoophoudtFy: toeleggen"
'Veel nuts kunnen trekken, het 'zy ter verdere Ilafpeurin~e
van den aurt en oorfprong deezer zi~kte, 'of ter op]ettender:
beproevinge van zodanige l11iddelen, .die Ulen oordeelt dat
lfunnell firekken am dezelve te genee~en, 'al~ mede. om tie...
zelve, ten minfie t,rOQtlyk.h voor te kQmen' en te v~r1io>e.,
den. De ov~rweegin,g van dit ondcrwe,rp' is te meef
Eewigt, om dal men deeze ziel,te nuder de Sc1¥tapen, ll~~
t fchynr, veelaI te agtloos behandelt; 't welk zcer nadeelige
£;evol~cn vaor de Scbaapenteelt en de Wolfabriek in oris
Land hecft. - - Wyders beheI~t het' tweede Stllk vaIl'
dit Deel, een aantal van berigten, nQpens de Inenting tTlr.
Kalveren, welken dezelve op eene aanzienlyke wyze begLU1;
1tigen, en tevens verfcheiden onderrigtingen aan de, han~
geeven, nopens de manier hoe, en de ornzigtigheid
welke men daarorntrent te werk behoore t~ gaan >' 'om'Yet
gelukkig$t in te {la3.gen.. B.uiten eenige a.aum~:d~.wYl~' d~~~

van

mer'

t.lWi"

(":) ;ie 41g.
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aang1l,ande, welke by het voordraagen del' berigten', gevoegd
worden, ~eeft. men 'cr nog. in geplaatst cen afzonderlyk fiuk
van den 111 dlt geval by mdlek ervaren Geert Reinders, op
~yne veelvllldige ondervinding gegrond. By voegt in dee.
zen, by zync voorige bekcnde bcfchryving val) de manier
van Inenting, aan welke by zlg houdt, als hebbende tot'
nog geen betere manier gevol1den, eene belmopte onderrig~
ling, ra:l:kende nog eenige byzon derheden, die men in agt
heeti: te ncemen, om zo veel mogelyk de ongclukkcn, weI~
ken' by de Tuenting nit onkunde zouden kunnen voortkomen, tc verhoeden. Volgens ~s Mans opgavc heeft hy teeds
J 0 43 Kaiveren ingeent, waarvan 'er fiegts 54 gellorven zyn.
En zie hier de lyst der Inentingen, welken tot kennis der
Maat[chappy gekomen zyn.
Jaaren.
Inenters.
Ingeent.
1777 GEERT REINDERS.
4519.
JAN BEZUYEN.
38.
BELKO ALTA. 88.
1178 EELKo ALTA.
131.
1779 JANWILLiMSZ. SMIT. 9~6.
EELKO ALTA.
~ CORN. V. d. WELL.
JAN BEZVYEN.
DIRK FONTEIN.

In 't geheel

132.

87.
39.

Geilorvcn. Gebeterd.
z~.

5.
~6.

38.

74.

47 1 •
33·
52.
93~

9 12 .'

of 13.
1I5·
g2.
5.
5. of 6. . 33·
ruim o.
rUlm 40.
17.

40.
------------'-~
~040.
208.
1 83L •

op zyn hoogst.
Ten laatfie behelst dit Stukje nog cen Brief van deb WeI
Ed. Gd1:r. Heel' Mr. R. Paludafius., in welken die Heer
aan de Maatfchappy verl1ag geeft van e~nige trekken van
meer daft gemeene voordeelen, behaald uit bet goedmaaken
van zeer flegte landeryen., met de wyze, hoe zulks in het 'Werk.
gefleld is, door Andries Haneken, thans 1l'oQnagri~ onder
Kalanuoog. Een Man, wiens vlyt en overieg in t goed~
maaken van zt:ef l1egte landeryen, met een ruimc winst
vergolden is;' geworden; en wiens manier van arbeiden, te
gelyk met den gunfiigen uitfiag, de Heel' en Mr. Paludallus
op'~nlyk aankondigt,. of ook het bckend worden hier van
anderen Lieden ten platten Lande tot een prikkel van navolging mogte firekken, om, naar het vool'heeid van Haneken ~
negte en zelfs zeer fiegte Landerycn te verbeteren; zo tOt
hun eigen prOfyt, als tot voordeel van het Gemecnc Land.
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Werken van de MaatfchapP1 der Nederland]clte Let~erkurz
de te Leyden. Vyjde Dell. Te Leyden, b'l P. v. d.
Eyk en D. Vygh, 178l. B~lIalven het VODr'Werk ~8S
bladz. in gr. quarto.
hoeveelheid, maar het gewigt der Stukken
N ictmaaktde die
Vyfde Deel, by uitfiek, rnerkwaardig, als
t

behelzende flegts drie onderwerpen; doch'van zodanig een
aart·, en op zulk eene wyze behandeld, dat ze den weetgierigen en oordeelkundigen Leezer in den hdt>gl1:ell trall
kunnen voldoen.
Het eerfte onderwerp is Heer NICOLAES, Heef van Puttm_
en Str)'en, een Man, die, uit hoofde zyner roemwaardig~
bedryven, ten nutre van den Lande, weI verdiend bad by
den nakomeling recbt bckend gebleeven te zyn; dan waar",
011ltrcnt men verre te kart gefchooten is; gemerkt onze
Historiefchryvers verzuimd hebben cen behoorelyk vernag
van "s Mans verrigtingen te \boek te ilellen. Ben verzuim,
dar in deezen, zo veel mogelyk zy, vergoed wordt, door
den arbeidzaamen Oudbeidkundigen Mr. H. van Wyn; die
de moeite genomen beeft van na te fpoorell, wat by nopens
dcezcllJ Heer Nic,laes konde ontdekken; 'to welk de Lief;,
hibbers van Nederlands Gefchiedenisfen hem ongetwyfeld'
d;mkIyk zullen erkennen. Zyn Ed. verleent ons desaangaande eerst eeoe fchetze van het Jeeven en bedryf van
Heer N2'colaei; en voorts van bet Praalgraf van dien Heer,
en deszelfs Gemalinne Aleida; Vrouwe van Stryen, geplaatst
in het chaor der Kerke van Geer'Y1M, in den Ian de van
Putte; van welk praaIgraf tevens eene naauwkeurige afbeel...
ding in Plaat vertoond wordt (*). H~t eerstgemelde ont...
vouwt ons 's Mans afk-ornst zo ver dezelve te ontdekken
zy; en het reemwaardig deeI, dat hy, inzonderheid ~eder~
het jaar 12959 tot op zynen dood in den jaare I3II, ill
's Lands Gefchied~nisfc!1 gehad heeft. Men leert hem, ge'Ivk de Heel' en Mr. van Wyn, ons dit ten flot aan de hand
gli:cft., hier uit kenuen, als een \ der edeHlen en magtigfren
van zynen tyd, een bloedllerwant van Grave Willem vall
HollaIll1; als iemand, dlen de Vlaamfche Schryvers zelven,
hoe...
(*) By de daartoe betrekkelyke Plaaten is oak nog-gevoegd
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hoewel by bunnen Landsgenooten zeer veel nadeels toege;
bragt had, en een geesfel der Brabanders geweest wure t
ten 'dapper Man noemcn.
" Aen ~ijnen arm J dus vervolgt onze SchrYver, hadt.
.geht:e1 Zuid-Holland 0 toeJ1 de ketenen der llavernij reed~
voor hacr geklonken waren, de vriJl1eid weder te danken;
en wien is 't bekend, hoe'veele onheilen de volgende tijden
zouden hebben uitgebroeid,- ZOQ putten derzelver beg1l1fe~
len niet hadt weeten te fmooren" Uitmuntend, {choon nie~
~ltijd even gelukkig, Ct geen van ~~ lot. niet van den man 1;rlbangt ,) in oorlog en in, vrede, fchcrpte hij zijn zwaer4
Opl den vijand, en zijn v~rnuft op ;t uitbreiden van's lands.
lleering en welvaeren, en bezat zo weI met eer een aenzienlijken floel ill den raed, als. cen moedig paerd in 't veld~
~ijn 'La~dyorst is door hem 11 zo de gefchiedenisfen getui""
gen, altiJd, ten kQste zelfs van bloedverwanten en goede~
ren, bijgeftaen, tot op het einde zijns leevens; en ,Willem.
de Goede, fchoon eelts, dQor arc},\waen misleid gewordel'
zynde, (*) heeft d~zen bijftand" zedert, zoo haag ge"t
rehat, dat hij,. nog vijftie~ jaren na Puttens dood, de in
woonderen van Putten el1 Strijen tolvrij verklaerde, bij-.
~onder, " omme ghoeden ghetrouwen dienm, die ons, (t
zijn de wooedcn van q~n Grave,) Here Nyclais, heic van
Puttc ~nde van Striene voirmael, ghedaen hevet ~t). Zijne:
Wedu~e, overleefde 'hem ellige jll:r~n. (§) Hij liet bij ha,tr.
geen zoonen., maer dochteren na ~ en 't lactile lllanlijk oirvan -het· doorluchtig huis van P'ltttcn zOlJk met hem in het
graf. De zorgvuldige historielmnde heeft zijn naem en glorij tot ohs overgebragt, en in tOt boek der heIden, hoe zeer
t~ bekrompen, aeng~fchrev~n~ Hadt hij te Athenen ot' te
Rome geleefd, hem was" bij 't leeven, zeker een heerlijk
i1;andbeelel, en meer dan ene burgerkrooll ten deel geval-.
leQ. Nu wardt zijne gedaente, ooeh enigzins Wn minfte "
met die zijner ~emalinne, bewaerd op zijne tombe te Geervliet."
Het Wai den Reer en Mr. "a~ Wyn n,iet mogelijk deeze
w

,Leo-

(*) -Men hield hem .naamryk v~rdagt van deel te hebben ill
e~ne zamehzweering tegen den Graaf. dot:b zyIJe on[chul~ werd

blykbaar.
(t) Mu:us Oharterbtlek 2 ~D. f. 4SS op IS Mery I3~8.
(§:) Zy ov~deQd, lIaar uitwyzen van 't Gl'affthrift, in 't,
131'laS
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¥~nsichetre van Heer Nicolb.es behoorelyk uit te wer~
~ert,.

zonder tevens fban te blyven op de aanmerkelyld1:e
ge1cbiedenisfen van ons Vaderland in die dagen,; en 'zulk~
teeft' hem meermaals gelegenheid, om eeJ;lig~ duisterhetlen
van die ,tydsomf1:anaigheden' op te helderen; 't we}~ zyn
Gefchrift des te nuttiger maakt. Efrwen zo is ~t gefield 'met het tweede gedeelte, of de fchetze van het Qpgemelde Praalgraf. Dczelve b'ehelst niet flegts eene befcUry~
ving van de tombe , de daarop liggende beelden, en de op:
dezclve flaande graffchriften; maar dit aUes wordt oJ? zoda~
riig ecne wyze voorgedraagen~' dat het te geIyk diene, om
eell oudheidkundig licht te verfpreiden over etlyke' byzORderheden; vooral over zoqanigen, ~i~ t01:l de Ridde~Jyke
Itleeding v,an deezen tyd betrekking hebben; des dellJBeminnaars vaH het' Oudheidkundige ook daaromtrent, buiten
het algemeene, in dit gedeeltc voldoening kunnen vit;Iden.
Op dit tweeledige Stuk voIgt wyders eene Befchouwirig
van den ouden gebreklyken en zedert Jyerbeterden tr~nt on.,
zer Nederduitfche Verzen; waarin' de Heel: P. Huijinga
Bakke,- ons zyne onderzoekingen ·deswegens, met veel ~p.
letterldNeid en oorded uitgevoerd, J;l1cdedeelt. - - Hy
"\rangt zyne befchouwing aan met Metis Stoke en Lodewyi:.
van 'Velthem, die, vomal de laatfie, weinig meer dap ge-rymd hehben; des hunne Schriften, a}s dichtfiukken, w~i.
nig in aanmerking komen. Bepaalder overweeging'vorderen
vervalgells anze Rederykers; doch hy kan niet afzyn v~
'(rooTaf nog gewag' te maaken, van Anna B:;ns, geestIyk'e
~ogter en fchoolmatres te Antwerpen, .fchryv~nde qmtren.
de jnaren .I5'lO tot 154Q • In de fchnften dier geestlyke
dogter vcitoont zig de NodcJ;duitfche. Dkhtkunde in haare
kindsheid; men omdekt in dezelven een dichtgecst, en befpeurt in de rymregelen een zekeren zang of cadons. Waren.
ae Rederykers op baar voetfpoor voortge~aan, men had
veelligt al vroeg groote vorderingen in de kunst gemmikt;
~an, 't is weI vcr van daar., gelyk de Heer 'Bakker verval...
gens toont; onder hen nam de Imnst eel' :If dan toe. ~Tan_
neer men de ftukl,cn der Vlaamfche en Brabandfche Knmel'$
uagaat, vindt men allerwe?:en, dat het hun nier aIleen ont...
I;lrak aan iuiverheH van tnal en aartigheid van gedagten 11
maar ook, dat in deezen bo~enal in aanmer~ing komt, aaa
dai mechanisch kunfiige in maat en trant; hunne rymen zyB.
gemeenlyk elendig fle~t, en gaan op een rnanken draf•• ':BeIer maakten het zel,erlvk onze Vaderlandfche KamenSfeB\
\loo..1'a1 de Amfierdamfc'hen;' dan hunae .sctniften ®ell 'OD~
~t't
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duidelyk zien, dat ze mede' nag niet ingewyd waren
edeHle gebeimen der zangryke Dic,htl-:unst, en dat ze
llOg te onkundig bleeven, om de waare cadans, den .zangryken toon, aan hunne Rymen t~ verleenen. - - " Onze
~, eerne, en zelfs onze Jaetere Am11:erdamfche Rederijkers .,'"
zegt Oilze opmcrk;laame Schryver, " wat;ren nag te weinig
" bedreeven ift die eigcnfchap hunner taele" welke zy, als
" rijmers, niet ombeeren mop:ten: zy hadden DOg geene.,
" of, ten minfl:en, eene onvolmaekte kennis aell het hooge
" en laege onzcr lettergreepen; en dat bygevolg het wet
~, plaetzen vun dezelvcn, zang en trant in hunne rijrnen
" brengell moest: ook kenden zy den eigenlijken aeft on..
~, zer Nederdl1itfche voetmact in de verren niet. De rijm" klanken, en oak zekere woordverplaetilng onderfcheidden
~, hunne rijmen van proJa: en dit fchijnt het gehccle ge·
" heim hunner kunst geweest te zijn: zy fchijnen alleen d~
" greepen van hunne rijmen by de vingcni Jangs geteld te
" hebben, om .een overeenkomend getal, 't zy groot of
" klein, te vinden, zouder. tc denkcll aen ene maet van
" vocten." De Heer Bakker dit breeder ontvollwende, en·
de gegrondheid deczer aanmerkingen tooncnde, &et ons
tevens oprnerken, hoe nogtans, van tyd tot tyd, deezen en
geellell zulks begonden gade te fla:m; inzollderheid om en
;Ian het jaar I58o;~ dach dat de'waare 'cadam der v~rzen ~
uit hoo~e en laagc lcttcrgreepcn gevotlnd, eerst recht.in
trein be~on te geraaken, met den aanvang del; zeventiendl}
Eeuwe; toen Pieter Cfrnelis'loon Hooft de gebreklyke Versmaakkunde., welke tot dien tyd groodyks fiand gehouden
had, deed eindigen, en van hem der2;elver befchaaving een
aanvang na111.
Deezc naamlyk alleszills beroemde Man, in den jaar~
1598, naar Frankryk en Italie gereisd zynde, heeft deeze
kunst in Italie ~eleerd; en gaf daarvRll reeds blyken in 't
jaal' 1601 , in eellen brief, welken hy , uit Florence, aan zynff
Amfierdamfche Kunstbroederen fchreef. "Ny ziet," ge1yk de Heel' Bakker zig ~itdrllkt, ".den Italiae:tt de kunst
" af: past liet toe op ZlJn Nederdmtsch. Toen ontdekt
,lI hy de Cadans, het hooge en laege del' lettergreepen kun, fiig byeengeplaetst: v(]orts de maet, de rust, de filCde.,
, ,.del1 trant, 'den dans en de rnuzijk in zijne vaderlandfche
:, verten, en keert met deeze kundigheden 11aer huis. ~l
" bier deelt~hij zijne kunstbroederen zijne ontdekking, op, merking en gedagten mede; en fchrijft Zangen en Min...
;, nedichten naer den trant en aertigheden der Italiaener:."
egt~r
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Ter dier oorzaake heeft men, naar uitwyzen vall 't
geen de Beer Bakker bybrcngt, den aanvang der zevemiende eeuw, van 160 1, toen Hoof~ uit Italic t'huis kwam ,
tot 1620 of 1625, het tydpcrk tc uoemen, waarin de Nedcrduitfche verzen hUlmc bevalligheid; en den tegenwoordigen trllnt 'en taon verkreegen' hebben: waarv:m men, den
aanvang en eerften voorrgang aIleen aan HooJt te danken
heeft; wien Vondel eerlang met vasten tred op de hielea
-volgde; waarom~rent zyn E-d. nog het volgende aanmcrkt.
" De Drosfaert; fe~ert 40,-:r zijn gew:igt~~ aIJ~pt onledjgcr,
" en thans QP de beoeflening der l-lIstoncn vallende, be"
"handhaefde met mindcr drift de Dichtkunst, lieE aerf
" Vondel de loopb~ene over, en verbcterde dus Olinder dan
" deeze de' nag ovcrgebleeven ruwhedcll,: hy geraektc niet
" tot die volkomene ~ zagte, zingcndc, en bcvalHgkliuken" de verfificatie" waertoe Vcnqel het gebragt, hccft; welke
" zig van nu 4f aen geheel clIer kunfte toewlJddc. Had!;
" de DroSL'lert zijn tijd, gelijk.-de ,,\grippiner dceclt;, ai:ll
" dee~e oeffeninge te koste gelegrt, hy zou het waerfchijJ!.-;
" lijk nog verdeI' dan Vondel gebrdgt hebben: want H~ofe
" was, buiten kijf, geleerder; en, i!t denk, ook vemufti~
"ger." Hier uft ueemt onze Dichtkundige nafpoorer wyders' aanleiding, am jonge Dichters te Hoopen, tot eene
naarfiige beoefening del' Schriften van den Drosfaari, die
maar al te veel vClWaarloosd wordt; terwyl hy tevens,~ ali
in >f voorbygaan, eene aanmerking mededeelt over het fchikken onzer verzen naar de Latynfche voetmaat ~ en het navolgen der Latynfche Dichters in 't fchryven van rymloQze
v.erten. Zyn Ed. wil de onderneemingcn van dezulken,
die 'er zig op toeleggen., niet volfirekt wraakeu; ,dan hy
moedigt dezelven rJict aaI1. Guze Taal is vooral, ten aanzien van de vcrfchillende voetmaatcn del' Latynfche Dichte~
ren, 'er niet zeer toe gefchikr; aDze Pl'ofodie Zr0l! dan ook
eerst nog tot zekerer en vaster regeIs gebragt moeten wor~
dell. ,., En, zegt by, als wy tot die volmaektere Profodie" kennis zullen gekomen zijn. dan zal 'er nug een gewig",:
" tiger hindcrnis, zo 't my toefchijnt, nit den weg moef~n
" geruimd worden., de transpr{ttie of willekeurige plaetziog
" der woordcn; want, zonder die vrijheid. mecn ik., dat
" de Romeinfchc Dichtcrs zclven hunne maet en, tranten
" bezwaerlyk zouden hebbcll klJl1Uen vinden." - Laatstlyk maakt de Heel' Bakker oak nag gewag van den vermaar~
den Staatsman en Dichter C'J[lrob Cats, die, gc1yktydig

met den Ridder BODJt, onze Rymkunst befcl1aafd en verbe.
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beterd beef\:, voora:l omler- zyne-laol{'" ell' ty-dgenooteirtrl:

ZeeIni1d. Zyn Ed. He.It ons als hoogs.t' ,,~'aj1rfchYl1-lyk~ voor j
d:,lt de Zeeuwfche l;)lchter br de. Amnerd\llnfche, P6eeten ;
vooral by Hooft, de' verbetermg '1'n -de' ma-l1'r'tler'V~rZell op.J.
gemerkt, en gevoegd heeft. by he! -g~en hy "efielf van wist.;
brengt ons het onderfcheid ·tusfchen die twee Dicliters oor~
tleelkundig onder het oog ~ en -100nt duidelyk dat Cats ~
fehaon- beneden Hooft, zyne weezenfyke verdiepften hebbe;
dat hem doet zeggen: " Welk verlchil 'er oo.k by deeze
~, twee pichters gev~nderi mage W~}f(len,~ ze verd~eflen e~~
;, ter- belden onze agung ~ ,'beoeffe.nmg' err na~rvolgll,1~: bet4.
" den:-hebben ze on~e ~ederdU1t.fche Tael -en, Poezy het
~, [poor van befcbaefClheld opgeleld-, en het ouae ruwe en
,~ barbaerfche agter den' bank geworpen,"
By deeze Oudheid- en Dichtkund4ge Gefchriftel'l komt
elndelyk"in dit decl nog eene weluitgewerkte Verhandeling
over' de' 'vereischten 'in eene LofredGri; of een Al1tw~o.rd op
tIe: Vraag der Maatfchappye, 'Welke zijn de vereischten'Van
ten Lofr-eden~ Deeze door de Maatft;happy hekroonde V 8F"
:bandeling ziet hier' het licht 0) ZO aI's" ze in 'r-"Latyn opge'
field-is; door den -\Vel Ed,. Heer Rie1'(mimo de Bosch, met
eeoc nevensgaandc Nederduitfche Vertanlihg van den 'Vc-l
~cl:w. Heel' Pieter van den Br>sclll ..-..- De geagte Opfrellcl:
tleezer'Verhandclinge, by manier van ltileiding, de nuttrg..
heid ~er Lofredenen aangeweezen ~ebbende" v~rl~digt zig
tie eerne plaats tot eehe befchonwmg van de Lofredenen in
liet . algemeen; by welke gelegenbeid hy een oordeelkundi-ge
verklaaring gecft van 't gcen Cicen~,. in het tweede Bock.
(lver den Redenaar, onder den perfoon,van-Antonius, hier
omtrent ~ aangevcierd heeft~ Daarop gaat hy' over tot eene
nadere ontwikkeling van zyn oncterwerp: handelt eerst ~
over de natum en den aart der Lofredencn ; dan ov~r derzel~
wr einde en post; vervolgens over derzelvcr fiQffe errvorm ~
mitsgaders over de wyze, ,op welke Lofredenen behooren
gerchreeven te worden, waarby hy ten laatll:e no'g: eenige
bedenkingen voegt, die den Lofredenaal' zelven betre1fen~
I~der"gedeelte behelst cen aantal van leerzaame voorfchri~
ten, die de herhaalde 9verweeging del' zulken vorderen',
welken zig op het fchryven Of voordraageh van Lofredenen
toeleggen; eene oefening, welke onder onze Natie weI :lan:.
gemoedigd mag \vorden. ,,'II!ant onze je{!gd" , gelyk de Heer
ile Rosch by den aanv:l.llg van deeze l.Ylle Verhallde1ing op'merkt, ".krijgt. lesfen. ge!?'oeg, maar het ontl]reekt haar
j , aan voorbeelden..
Ult ellen hoofde, Qordeelllc, het teh
" hoo~~

in
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\, hoogfte: mmig de gedagtcriis van' uitmuntende Mannen
~, der"nakGmelingW~a.P: aan t,~ pry¥::en,~, en r.;ofre~ne~ ~·'te.
~, voefen om, nen., dIe, het, zy . donr;-hu~.ne les~en ~ bet
'!l" 'zy door lntnn~, zeden; Ina ?~~ellsc.hl~i:k.-geflllgt·nrige,.;
, meetle voordeelen toebl.';lgtert.; vooral- mdlen mpl-Jtewrts
'~, ,aanwijst, 'Van .we1ken leertra:llll'zy :Zi~h voomamidijk' bel.
" diendcil, en door welke. konfhm zy, geholpen 'We~~nl'~
" om tot dien hoogon top van tOfm te 'fiygen, d-at'~y U4?ft
" eenparlgelll lof van aile braven veiworv~m hebben,; en in,
" dien men telkens inboeze.mt, dat dezelfde 'zegea:lryke ~
" tevens aangenaame wcg nog hed,en opel! flant; en, dat
" Romeros ons den wensch van· Hdtr;,. nte~ zonder~"
" merk heeft ove.rgetevel'd ('\<).
" Dat ik niet ongenoemd, niet als eel] bJoodaart l1erve.
.. MaRr Ioem by it nageflagt door heldendacll verwerve.
' i Welke woorden. van die ~ragt zyn, dat zy ~He re,gt.
" geaarde menfchcn, door het" vooruitzi§! of roem', tetl
" fterkfie tot verhevene daden aanfporen.'
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,Aenmerkingen lI"er de Verklaering· der Unie van ·Utrefht.
door f41!. W#l Ed. Heer, en Mr. P. PJ\-ULUS, in 'V'Jfi,Brie:yep. Aetl! een Reer. w.m Regeering geJchreven, tf.Do1. f F",,-,
ADR..·(VAN·~~·KEM'"
y. D. M .. Te Leydm~ by,L~ Hq,..
dingh, 1781. Behlllvcn hit Vforwerk t 2.69 blatl'l.. I,n":g,r,,
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oen wy van de one eer£l:e Brievcn , weltcen tot oit Srulc.
je beh~oFen, gewag maakten, hebbeu wy reeds aangeduid, dat del'zehfer Schryver, onzes oordeels, geen zvmariga.
beid behoefde te mnaken van zynen namfl te rnelden; eJ)
thuns heeft men het gendegen van openlyk gemeld te vin-den., dat de kundige I'an der Kemp dcrzelver Schryver is'.
De twee Brieven, welken nu vervolgens in dit Stukje nog
gevonden worden, dienen, ter nadere ophelderinge en bevestiginge van 't geen zyn Ed. in zyne twee eerfte llrieven
beweerd heeft t nopens de bepaaldhei~ cler Militaire JfJri~
flietie, en de vryheid of verpligting der Bondgenooten in ~t

iuwllligen der eeus vaitgefielde Q.,uctq. Her :en en 't ander
011-
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Qnderwerp behandelt onze Schryver hier eenigzins 0P nieuw ,
ter beantwoordinge d~r nadere bedellkingen van den Heer
en Mr.' Paulus, met die oplette.ndheid en befcheidenheid,
welke. hy in zyne voorige Brieven in agt grnomen heeft;
wanr do~r de Leezer in ftaat gefl:eld word om de verrchiLlende denkwyzen ,Over deeze fiukkcn, en de. wederzydrche
bewyzen, des te- beter na te gaan. De zaak zelve is zeker
van weezenlyk gewigt, en naar welke zyde men oak overhelle, zal men gereedlyk erkennen, dar de Heer 'Van der
Kemp hier ver[cheiden fiukken bygebragt heeft; die zyn
gevoelen dermaate Q.egunfrigen, dat ze ten minfie weI ern.
fiig overwoogen verdienea te worden.

Vrymoedige Aanm~rkingen over d~ Militair~ Jurisdiftie. Alom te bekome1l. Behalven de Voorreden 58 bladz.. In gr.
iJftayo.

.

oogmerk des Schryvers deezer Aanmerkingen
H etis,groote
te toonen, " dat het Placq,at yan Keit:.er Karel van

" den jaare 1547, (dat claar de voorfia.nders en tegenf1:ree~
vers der tegensll100rdige Militaire ')fI,risdiClie als de grand
aangemerkt wordt, waarop genoemde .rurisdiCtie zoude

"
-"
"
"
"
"
"
"
"
"
."

zyn gebouwd ,) e.ven zo min gefehikt is om den Militairen
Rechter buiten aIle Rechtspl~eging van civiele of gemee~
ne burgerlyke Hoofdmisdaden (delifta communia ,) door
Militairen geple~, te ltellen, als om een willekeurige
Militaire Jurisditl:ie in te voeren. - - En dat , hyaldien de gronden, in dat Placaat vervat, agtervolgd
wierden, geen enkel lid van dit Gemeenebest" het zy
vrye Burgers en Ingezetenen, het zy Militaire Penoonen, reden zoude hebben, zig over de aldaar ~cmaakte
" fcQikkingcn· en voorfchriftcn tc bcklagen."
Het
komt hem voor., dat men, in dit gefchil, het opgemelde
Placaat, noeh aan de eenc, noeh aan de andere zyde, recht
verfiaan hebbe; en hy waagt het eene, zo vee! hem bekend
is, nieuwe verklaaring van het zelve te gceven; naar welke
de algemecne inhoud van 't Placaat, ten aanzien van het gezag van den Militairen en den Civielcn Regter, hier op.
uitkomt.
H De Wetgever zegt aan .den Militairen Rechter: Gy
zult ::tHe civie1e Misdaden, dat gecn Hoofdmisdaden zyn,
by uwe onder hcbbende Militniren geplecgd, Hraffcn. Dan
wat de Hoofdmisdaden aanbelangt, dit moogt gy niet door

uwe
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,fWe privative Rechtbank I1raffen; neen .. maar hiervan moet
gy kelll1is geven aan den Civialen of Burgerlyken Redner
van de plaatze '. of 'het naast by gelegen arm qe plaatze,
waar gy u bevmdt., omIDe by U AD vrs en ten uwm
tJverjlaan, doch in zyn naam., die Hoofdmisdaad te fh'affen,
dOlt 'er de DOlJd na voIgt. (*)
." Altn den Civielen of Burgerlykell Rechter heeft by gezegd., gy zult kennis .llcmcn van aIle gcrnccne, dat is, valt
aIle civieha HOQfdmisdaden, die door Militai~n, welke zig
onder uw Re.gtsgebied bevinden, zullen worden gepleegd.
Gy zult die Hoofdrnisdadal1., na de confritutie en RC'chten
van den Land~,. waat· Qver gy 3:1s Rachters gefieid zyt oj
met ADVT S vate de Hoofdofficieren en Capitaintn van de
Delinquanten, met de Dood I1raffen. Hebben dan de De.
linquant('n, volgcns de 'Vetten van den Lande, en volgens
de Militd.ire Wetten, den Dood verdiend, als dan zulr gy
ze op uw NAAlH , en met ADVYS van hunne Militaire Boofd...
officieren, REyHT DO~NJ?E, den ,Scherprechter ovcl'leveren.
,Maar is het advys van {len Militair.en Rechtet colltfarie,
als dan zult gy gehoudcll zyu'I alvorens (naar uw mening)
recht te doen, ons van de zaak in questie Renois te geven ,:
op dat wy, volgens de algemeene rcchten van den Lande '"
en in cas deze over de Zo'lak in questie mogten zwygen, o~
niet dnideIyk genoeg zyn, wy ais dan'l (enniet eerdcr,)
volgens de opperHe macht, die ons tocvertrouwd is'l uitfpraak doell.
" Hier ziet men duidelyk dat de Wetgever lllet gewild
beeft, dat de Militaire Rechter in het vonn4'>fen over CivielCj Hoofdmisdadcl1 gehcc1 uitgefloten zoude zy. Hy wiI
1l1leeri, uit cen ten hoogst prysbarc vQorziclJtigheid; dat her
aan Den MiHtairen Rechter Iliet gegev.en zy., om Mer die
lVli5dadell privatelyk recht te doell. Hy wyst 'hem na;'/r,
(in deten opzigte,) hogcl'en rechtbank, en hy mit~eere
tetfens het vermogen van dien Rechtbank, daar by wil ..
dat zy nier bevoegd is, om zander ~ of tcgell , 'Ilet Advys
van den Militairen R~chtcr, tc vonnisfen; terwyl by tevens
bO'l
(ill)

Wie ziec bier nice. dat ingeV'aJ de Mifitaire Rechtet een

MiJit3ir perfoon aan de I1nrgerlyke Recbthank had over~e1everd.
welke perfoon naderhand niet fcbuldig (lan ceo Hoofdmisdaacf
bevonden wierd I dat als dan de Burgerlyke Rechter gebouden
zou zyo. deezel1 perf.'oon tHan zynen competelJeen l ilat! Qen MIIitairen Recheer. ee rug te geven?
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bevecIt, dat ze als dan, na ingenomen advyr van den Mi.
litairen Rechter, in haar naarn zal vOTIni,sfen."
In de verdere aanmerkh~ell' over dit onderwerp, en de
nadere verklaaring van dit Placaat? fielt de Autheur zytlC!
gedagtcn met zo veel juiSitheid voor, dat ze, ZO' al niet
volf'rrekt overtuigend, ten minfre niet geheel verwerpelyk
geagt roogen worden, en dus weI een nader onderzoek
waardig zyn. Het denkbeeld, dat, naar het algemeene ge'"
voe1en, onze 'tegenwoordige Militaire discipline en gemeene
Recfttspleeging uzt dit PLacaat zoude voortvlceien, heeft hem
inzoncft:Jrheid tot het naamvkeuriger onderzoeken van. dit
Stuk aangezet; en voorts bewoogen, om deszelfs gronden t
als goed en cler navolginge waariiig, voortedraagen. " Be" wys ik 11U, zegt hy ~ dat de gronden, (waar nit gezegd
" wordt dar de ]urisdictie gefprooten is ,) goed in zig zelfs
" zyn; dan zo voIgt, dat het geen daar uit gefprooten is,
" ook goed moet wezen, of dat heS van zyn oorfprong is
" ontaart, en dus tot zync voorige gefteldheid knn en moet
" gebracht worden." En omtrent het geen hy ten bewyze
bier van aangedrongen heeft, is hy van gedagten, dat het
genoeg is, om onbevooroordeelde Leezers te overtuigen,
dat, ingevolge de gronden daarin vervat, cen genoegzaam
volledig Codex of "Verboek , (de tyden en omrtandigheden
in agt neemende ,) vervaardigd zau kunnen worden; waar
op hy zyn Gefchrift met dit vooritel beOuit.
" De vraag is hier juist niet, of zulks nodig zoude zyn;
daar men voomnderH:ellen mag, dat de tegenwoordige Miliraire ]tlrisdiC1ie, eertyds aan den Raad van Staten toeverrrouw(t, niet'dermatc van de graD den, in dit Placaat gelegd,
zonde verwyderd wezen , dat, door de ingcHopene mis..
bruiken 1:Iit den weg te ruirnen en tegen te gaan, (indiell
zodanig iets plants heeft,) zy niet ais voldoende zoude
mogen gehoudell worden. Edoeh dat 'er misbruiken
moeten ingefiopcn zyn, dit zon men byna als zeker maetel1
fi"elJen, voomarnentlyk daarom, dar het tegenswool'dig aan
.fv1ilitairen, zoo Officierell als Soldaren, fchynt gegeeven te
{\rezen, 0111 overa!, W:laf zy zig bevind~n, (als naamlyk"
in ptaatzen waar gun Militair Guarnizoen is ,) een Burger
of ander Ingezctcne voor den Ordinaris Rechter tc aEtioneren, zander dat de ,Burger of een ander Ingezetene, door
cen Milituir beleedigd of benadeeld zynde, het verrnagen
zoude hebben, zig by zynCt1 Cornpetenten Rcchter. Recht
eft Gerechtighiid te ciocn wedervaren: neman dat hy zourle
sehouden zyn, om zo een Militair, (en die het veeltyds
en",
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enkeT by Naame is ,) aan den Hoogen Kfysraad te lnoeten

aanld~gen! ~-

Voor 't tcgcnwoordigc me.erder omcrent die
poinCi::te zeggen, zullen wy ,nJet doen. Wy laaten ann
~Ue welulcnende voorftanders en tege,nftreevers der Heden~
d:lagfche Militaire Jurisdictie over, te bepalen, in floe velTe
dit 'Auk met den zin' en de meening van 'tPlacaat van Keizer Karel, (welk Placaat zy beide als den grond aunmer"
ken, waat op de tegenswoordige Milit~irc Jurisditl:ie' ge...
bouwd is ,) zoude overeenkowfiig, zyn, naar den zin en
meenillg, welke wy aan het zelve , (en zo wy vertrouwen
op goede wonden ,) toegefchreeven. hebben.'1
I
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Ott het P'ra'lscn fan len !lee'"
Te ..4mflmlam, by W. Holtrop 178t.• , Belialyen het f/oorwerk IS2 btadz. ilt gr. OElaYo.
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verfchil, tusfchen Engela8d 'eo deszelfs VoJkplalltingen in
H etNoord·
Amerika OIlt{1;aan, is, door desz{:Ifs wyduitgefirektq

gevolgen teen gewigtig onderwerp van Staatkundige Berpiegelin~
gen geworden. l~it dien hoofde kao het lJiemand vrcemd vQor.
komen, dat .de Abt Rtl'Jnal, na 't voltrekken zyner Wysge~rige
en Staat/(und1ge befcnouwingen van beide de ludicn, nogma21s
zyn oog byzondir op de Jotgevallen van die Gewest, ell bet daal~
omtlenf gebeurde in Europa get1aagen beeft. 's Mins Yerrlienfle,~
His een fchrander Staatlmndige, (wat men ook voor 't overlie van
zyne hyzondere denkwyze hebbc te oordeeIen.) nit het voorge.
Illelde overbekend. is wyders zeer wei gefchikt, om den Leezel:
een g!lnftig denkbeeId, Dopens dll bebande!illg van die onderwerpdoor dicn Schryver t in te boezemen; en wy fchroornen, op het
doorbladeren van dit Gefchrift, niet, te zeggelf, dat de uitvoering
a11~9zins aan die verwagting beatltwoordt. De Abc Raynal
geeft in het 2:elve eeo Gefchied. en Staalkundig verOag. van deezlJ
:tanmerkelyke gebeurrenis, doorvIogwn met wet' oVfIl\al:tte voor·
fiellingen, die ter ophelderinge van vcrfcheidene by:ronderhedet~
fhekkcn; tClwyl ze ODS tevens de rcgten dec Vorften en der 00derdaanen IeeTen gacle {laaD.
By den aanvang ontvouwt hy ons Engelands bekrompen fiaat in
den jaare 1763; die de Regecring als noodzaakte. om de Volk·
plantingen, cot hulp van het, door den Oorlog, uitgeputte Moe·
derland in te roepen. Dit was, zegt by, veri1:aodig en regtvaar·
dig. Maar de w~ze. op welke men d.,arorntrelJt te werk ging.
was, gclyk hy ,vervolgr;ns toont, verre van daar; til juist ge(chikt,
om de VoIkplantil1gen regen bet ,Moed~tj;l!ld op.re hit~e!t, Ook
had bet. mar 't beloop der verdete gefchiedt'llisft:n" tot ceo gOo
valli r dat twaalf troviucicm, (waarhy zig eerlang \log cen dertien-
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de V'oegde ,) zig ~ z.amen vereenigden, en; in Herf'stmaand de'
jaars 1774, afg~vaardigden tl3ar Philadelphia zonden, met last, om
haare voorregten en belangen te h'mdh:lann. Onze Autheur den
trapswyzen voortgan& der dWII'l/!;landfche maatregelen' van 't Parle~
ment van Engeland, In deezen. die op een openbaarenJuyg tlon'"
den \lit te loopen, welke oak fpoedig volgde, voorgearaagen beltbende. tragt wyders. op?cttelyk re [ClOnen , dOlt de Volkplantingen.
zelfs buiten het geval Van misnoegen, regt hadden, om zig 1'30
het. Moeqerland af te zondcren. Zulks Jeidt hem tet eebe overweeging van de vrede be,vorderende :zyde. welke Eng.eland ge·
koozen IDoest hebben. toen het de gisting der Volltplantingen bemerkte; toonende teVellS, hoe onbezonnen en enregtma~tig 4e
Regeering in tegendeel het beGuit nam, om de Volkplantingen door
gewetd te onder te brcllgen. Een beOuit, het wetk natuurlyl~ te
wege bragt. dat deezen aIle de banden verbraken, wei ken haar
tot nog met het Moederhmd vereenigdell: 20 dat zy, den vierdell
van Houimaand des j:l3tS 1776. op cen algemeen Congres. de on·
afbanglyaheid openlyk afkoncjigdem; geevende te gelyk een Mani·
fest in 't licht, waarin zv de beweegredenen van hun gedrag veor
de aogen der Naden bloot leiden. De Abt Ra'JrlCll den v<lornaame11
inhoud van dit Manifest opgegeeven hebbende, laat zig daarop.
over de gefteldhcid van dell Reget:rin~svoim der vereenigde Valko
plantingetl, in deezer voege uit.
"Reo flap, die aile de handen, door het bloed, door den
Godsdienst, en door de gewoonte toegchaatd, verbrak , moest door
eelle groote eensgezindheid van ntigingen, door verftandige ell
kragtdalldige maatregels, onderfchraagd wordeb. De Vereeniget-e
Staaten van Amcrika bezorgden zich zelven eene bondgel1(1olfchap-pelyke Regeeringswyze, wdke met de inwc:ndige voordeelen eeller
Gemeenehestregceringe I aJl~ de uitwendige fierkte van eene Mo·
narchie paarde.
leder Provincie hadt een" Vergadering I belbande uit de Afgevaardlgden cler onderfcheidene gewesten, in well,e de wetgeevenae magt belustte. De Prefident dier Vergaderinge h;ldt de uitvoerende Il1tlgt: 2yne regtcn en pligten waren. aile bJlr:;ers te hoonn; dezelve by:een tc roepen, wanneer de omfl:andigheden zulks
verderden; te zorgen veor ~ uitrusting en het onderhoud det
troepen. en, nevens de opPlilrhoofden derzelver verrigtmgen te
beraatnffl. Hy wierdt gtficld aan het hoofd van Gevolmagtigden,
die geduurige gemeen[c:h:tp moesten onderhf1uden met het algemeen~
COngres. De tydt zyner bedienillge wierdt g.efteld op twee jaa.
Jen; maar de wetten gaven vrybeid, om dien tyd te verlengen.
De Provincien waren niet verpligt rekenfcbap te geeven vnn
haar be,ftuur aan den grooten R~ad der Natre, hoewel zamenge·
field, uit de Afgev~ardigden van alle 'Graaf[chappen. De meerder·
lleid vall het algerneen Congres. over de byzonc1ere Congl'esfen.
~pllalde zii tot zaaken, de Staatktmde en den OOllog benetfcnde.
I
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Zommigcn zyn van gcd~gten, dat de inriiting van dit licba~m
l1ict zo vollwmen was als de wet~eeving der Provinden.. 't Schynt.
ill de daad, dae bondgenoodfchflplyke Staatel1, die d~n ftand Y<1n
onderdaanen verlaoten hebben, am zich tot dien der ona{hangelyk,
heid te verbcffen, nict zonder gevaar iu hand~n hunner Afgevaardigden kutmen vertmuwen, de onbel"aalde nJagt van Oorlog,ell
Vrede. Want, indien zy trQuwloos of nietzeer kundil:: zyn, kUDo
nen zy del] geheelell Staat doen wederkeeren tot d~ flaavetny.
welke dezelve zoekt te omworO:elen. 't Schynt dat in deeze oogenblikken van fiaatsnmwentelingcn de algemeene wil njet te duidelyk
bekend ZYll kan, en niet te letterlyk kan worden uitgeorukt. On·
geewyfeld. zegt men. is het noodzaaklyk, dat aI!e de ftappen.
aile de ve~rigtingell, welke ter algemeem;~ verdeediging medewer.:
ken, moeteo beraamd worden, door cle algemeene Afgevaardigden
des Iichaams van den Staat; maar dat de voortduuring van den
Oorlog en de .voorwaarden van den Vrede moeten overleid en be·
flist worden in ieder Provincie; en dat eindelyk vim deeze uad.
pleegingen verflag geJaan worde aan het algemecn Congres door
de Afgevallrdjgd~n, welke het gevoelen hunner Provillcie san de
meerderheid. zouden ollderwerpen. Men voegt 'er nevens, dat.
indien bet in geveseigtle heerfchappyen heilzaam zy, dat het Volk
zich met een \'o!komtln vertroLlwen verlaate oJ> de wysbeid VaD
zynell R8rtd, in' eebeo Staat daarentegen I welb Regeeringsform
~erst gevestigd wordt, ill welken het Yolk, tot nog toe onzeker
orptrent zyn lot. zyne vryheid gewllpeudcrhand' te nrgge elscht.
alle. burgers ziCb geduurig moeten bevinden in den Raad • in bet
Leger en in de 1I1gemeene Vergaderplaatzell, en 'de oC\gen altyd
gevestigd houden op de Afgevaarnigden, wien zy bUll lot beb.
ben aallbevolen.
Hoewel deeze beginzels tin 't algemeen, gegrpnd zyn, Zl'>U men.
egter, kunnen antwoorden, dat zy. misfchien, bezwaarlyk zouden
Intnnen locgcpast worden op het tlieuw Gemeenebest. 't wc:Ik door de
.Amerikaanen wferdt opgericht. Bet is t*t dit GemeeneQest niet evencens gelegen, als met de verbondcne Repul>lyken. welke wy,. met
'er d~ad, in I!~uropa gevestigd zlen; ik bedocl de Repuhlyken der
Netlerlanden en ZWitferlaQd, die e~me. niet zeer grOOte uugf;:breid.
heid beflaan, ell daar de 'Provlncien zeer fpoedig met elkallder in
onderhand,eling kunneu treaden. Bet zelfde kan viln de bOllag,Jloo~fchappen van oud Griekenland geze,gtl worden. Op een klelnen, afftand' waren deeze Staaten val) elkander gelcgen; binnen de
{!;renzen van Peloponneflls, of binllen den omvang van een kleinen
Archipel, waren zy genoegfaam opgcllooten. Mallr de vereenigde
Seaacen van AUlerikil, langs eell wyduitgeftrekt vast land verfpreid;
in de nieuwe waereld eene uit~ebreidheid Van bykanS' vyfti.en giaa.
den bell 'Iande ; door -wildernisfen, bergen, zeeboezems, .en \\Yyd·
u~tgefirek.te ku'ten van een gefcheiden zynde; kunnen zy .geene
zo fpoedlge geOlecnfcb:tp onderhouden. Iodiee bet Congres gee·
nerlci uitfpraat kan' dool1 in de ftaatkundige belangen) buiteJl' de
N II 3
by-

RAYNAL

Sfr)

byzondere r;:ladpJcegingen, van ied~r provil1cie; i1,dien, by ieder
gelegwheid van eenig g~'3,j'gt, by ieder onvooIzlene g~beuttenis.
de Afgev,lOlrdigden nieuwc; bevelen, en, ..om zo re fpreeken. eeoCl
11ieuI'Ve magt noodig hadden, dit lichaam zon gelled werkloo! hly.
Yen. De over~roote affl:an,ien! d,e vertraJgingen en de menlK~
der overlegg[ngeQ zouden te dlkmaals ::tall het ulgemeene w~lzyn
nadeelig wee zen.
" Daarenboven, in de opkomst e6ner hilerrchappye, en te midden
'Van gewcldige ~isringen def vryheid heef, men nimmer Ie 'vreezcn •
oat cen lic'laam \'an Afgev:lardigden, duor oll'llcoop;ng of uit zwak~
held, tie bdangen, hun tLlevertrOUw ~, zal verraaden. 't Is vedeer
zulk eCln hchaam, waarin de- geest v;m algemeel'ebesrgezinclhE:ld
zidl verhcfc en VUlif 'lat. Hier huisvest, in z)'ne volle kragt, he~
vuur der Natie. Verlwozen door de agting hunner medeburgerfm.
v:erlmozen in etlnen tyd> in welken alto openbaare bediening ge·
va:lrlyk, en het rtgt van ftemmen eene eer is, geplaat~t 3aD hee
hoofd van hun, welke voor altoos dien }erm~arden !l'\reopagus zul-r
len uitmaaken. en zelf daardoor genelgd, om de algerneene vry·
held als hun welk te befchouwell, moeten zy bcziel'd zyn, met ,Ie
geestdrift van grondle~gers, die her hunnen weill aglcn. dat hun
naam eeuwcn lang gegraveerd zyn, in den voorgcvel vall bet door.
Juchtig gebouw, 't waik .thans uit ricn grolld opryst. Ongegl on~
is. derlialven, ,de vreeze der voorfl:anderen van het tegenQverge·
field ontw~rp. dit onderwerp betreffende~
.. lk zal Dog verder gaan. 't Zou kunnt,u gebcuren, dar eeo
'Volk, 't welk vom zyne vryheid ftrydt, velrho~iQ..zy~de·door een
Jangduurcnd en afmattend ~ornelen, en klagtig\:r ,gettoffen van de
tegenwotlrdlge gevaaren dan Van het toekOin~l1de gellll> , zynen
moed voelde verOappen, en, misfcbien in de verzoe!~lrig wierdt
gebragt, om~ ten eenigen d'age, de lifbankfykheid en den vrede
te fchatren. boven cene onl1:uimige onafhanglykheid, die 'ge\'aare~
en bloed kost. In dat geval zou het voordcelig ~yn VO(}t het 'volk 2
zich ontdaao' te hebben 'Jan ~e magt Hom den "tede- met ~yne on.
derdrukkers te lluiten, en dit legt te hehben overgedraagen ib dt:
handen van den Raad, wetken het ver~oozen llecft tot -een werk.
tuig van zynefi wi!. indlen deeze wit vry, grootmoe'iHg ,en dappeF
zy. In het oog~nblik <lIs l1et Yolk dee zen R:md aanftelde, l)loge1l
wy ODS verbeelden. dat her dien' ahtlJs heeft aangefprooken. I~
plant den ftandaill't des Oorlogs regen myne dWingeliIll.den: Indien
het gebeurde', d~t myn arm vermoeid ,,,ierd van ftryden. indien i1~
my ZQ verre kon vetla~gen, dat ik aanzoek deed om uit te' rusteD.
ondet11:eun my \'1 In teg~ll myne zw;al,heid. Hoar van my geene
Oll\Vaardi~e geloften, wdke ik VOOtshands verzaak; ell noem het
woord Vrede niet, dan wanneer 'rnyne ketens zuUen vcrbroken
I
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In de daad, indien men mef de gefchiedenisfen der Gemeene.
besten to made gaa, zal men lJevinden, dat d~ gewefpige aandra~'
en gcmoedsdrift del menigte Oe/tts ceo oogenblik duurt; maar dar ,.
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by een klein getal llitg;eleezene mannen. bekwaam om als opper·
botj'den te werken, di: bellendige lin kragtdaad~ge bdluiten moe~
,ten gezogt worden, die :dlet vasta en kloekm.oedige fC,hre\ien nil
.een 'bepa"ld doclwit ,fireeven. nimmer w:mkelell, eo di ~amjJrroe.
den. de fertuin en de mcnfcben hardlJckk,ig bellryden."
Verder verleent ons de Abt Raynal cen bcknopevf!rflag, van de
toemnaalige krygsverrigtingen, waaromtrent hy ten flot 'ailnm8Ikt"
dat de wederzydfche tQeftand der dingen, lla dde jaaren ftry.deO$,.
verwoestensen moordens niet verfchilde, van 't, geen dezelve,
:veertien dagen na het pieegen der eerfte vyandlykheden, in den
jaare In 4. geweest was. Dceze zo vreeml:Jluid¢nde byzonderbeid geeft hem aanJeiding, om de oorza~ken bicI, van na te {poq.
ren I en te ,onderzoe~en, waarol~1 het, aan 4e '~eue zyde', den
'EngelCcben, toen n~t gelukt zy, fie Vereen..igdePrflvindeb, te 6~
der te brengen; en hoe het • ,aan ge andere zyde 1 bykome, da! d,
Vereenigde Pwvinden dicstyds de Engel(chcn ri~( nit het vasl~
Land van .Am~rika verdrecven hebben. Auo diJ: 'onderzoeK' heg,t
.by wyders eene befcbouwing van't gllqrag van '~ Franfcbe Hor,
.dat, in den jaare 17]8, de onafbanglykbeid der Vereenigde St~ate.n
erkende. ell met dezelven eell Verbond van vriendfchap en ko0p'handel floot; waalOp een oorlog tusfchen Engel:md "en Fr~llkry'k:
clltllond, in welkenook Spanje. na dat by vrLlgtloos gepoogd had
die ttvee M0t:endheden onderling te bel'fedig~n, deel nam •. dQqr
zig met Ft:mkryk ,tegen ;Enger/md. te vereenigen. Ooze Authellr,
deeze gedaane ftappen beoordeeld bebbende, bepaalt 'fig vervol,.gens nog ter overweeginge van d~ Staatkllnde ~ die het buis. van
Dourboll moet volgen, indiep het de o:verwinning, beha:lle. BV
dit alles komt ten la:nile eeoe omvouW'ing \Tan bet denkbeeld'~ q~t
,men zig, zynes oordeels, van de den len V~eenigde ProV'll'l,dC'ft
heeft te \Tormen; waar(lmtrent hy, zO ten aanz.icn van den Lan4.
bouw, als' deJ~ daaruit voortvloeiendcn Koophandel)u butten, min
gunftige gedagten voedt, dan me,n 'er gemeiinlyk: van fchynt. '({,
hebben. '> 'Ret zal," zegt hy op z~ne gegeeven berchryvlti~:;
" veel' 'zyn. ludien tien lDi[Jioeneri 'menfchell immer in deeze 'Pro" vincien cen vast beftaan vindcll. In dat gel/a] zullen de te ver·
tl zendlme g,oederen weinig of 'niets bedraagen; maar de 'binner,'!' landfcbe nyverheid zal de plaats d~r bLl,itenlandfthe vervangen:" Na ,enoeg, zal het lalld op zichzelve klllillen beftaan; lTIids de
~~ lallllz'aaten de kunst verfta:m, am· met fpaarzaamheid en il1 een
.,' middelbaaren fiaat gelukkig te lee\'en." Zulks dot:t henJ dft zyn
Gefchrift, met de volgende aanfpraak aan de ,A.meri~a;men. Ouiten.
" Inwooners vall Noord-Amerika! laat het voorbeeld van aI1c
Natien. welke u zyn \Toorgegaan en vooral Jaat het vOorbeeld
vall' het Moederland II leeren. Vreest VoOr den toevloed van bet
gou14, welk, nevellS de weelde, het zedenbedcrf en de veragting
der wetten medevoert; vrecst vOor eene al te ongelyke verdeeling
der rykdommell, welke cen klein getal vap burgers ryk m<lakt,
en een~ menigte arm en elendig lant; he.t gevolg hier van is de
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toomlooze losbandIgheid 'van de eeoe en de Ia:lgkrllipende verf-leiJe.
,-ilJg van de ancjere. :Behoedt u tegen den geest der verovelliJge:
De rus~ der heerfcbappye neemt af, naar gelange zy uitgebreider
worde. Hebt wapens om u te verdeedigen; maar hebt 'cr geene
pm aan te JTalLn. Zoekt onbekrompenhdd en gezondheid in den
arbeid I de vporfpoed in het bebouwen van !anderyen, en in de
werkplaatzen der nyverheid; de llerkte ~p magt in de goede zeden
en de deugd. Doe~ de kunften en \veete1lfchappen bloeien, weI.
ke' den befchaafden van den wilden ell woes ten mensch onder..
fcheiden. Draagt vootal zotge voor de 0pl7'oedfng uwer kinderen.
Vit de openbaare rchoolen tW}'"ffelt daat niet aan, lwomen verlichte Overheden, geoeffel1de en dappere Krygslicden, goede'Vadel's; ,braave Echtgenooten, goede Broeders, goede Vrienden}
deugdtaame Menfchell. Overal} dallr men de Jetlgd, ziet verbasteren, t1eigt d(l 'N:ttie tot haaren onderg:mg. Laat de Vryheid eell
onwankelbaaren gwndllag bebhen in de wysheid uwer In1l:ellingen.
en laat dezelve de 0nlosmaak!yke hand zyn, welke uwe PrQvincien
:t~menbilldt. Laat cte cene Gezinte boven de anael e niet door lie
Wet ~egtln1Hgd worden. Laat dus, indien het Z}'11 kan, UWC
voor~duuting niet dan m~t di~ der waereld eindigen."
I

pe tegetlJ!'oliwdij!t fl"at van Rusland. Te Amflerdrlfn, by A. Bor~hefs. Behalven het l/oor'werle r06 bladz. in oetava.

\::. c~oon men iLMst niet :?;eggen !\runne, dat dit Gefchr ift vee] by.
~ ZOlld~rs h€eft, ddt. fIlen niet in d,e laatere Scbriften nopen\!

dft Rlk gemeTd vimlt, mag men 't ~gtet :tallmerken als eene gere~
llelde bYC::~1JzalIleling van 't merk,?,aardigl1:e, bet,eff~nd~ de voor·
,naamfte zaakcll, die omlrellt dit Ryk in aanl1letlilng kornen; des bet
vry ge[chikc zy, om 'er zig een algemeen denkb.:cld V30 te vormcn.
En claar de Schryver zig voordoct, als iemand die zig ruim zes jaaren
~n Rtlsland opgehuuden, en ald::tar eelJ~ genoegzaam uitgebreid~
verkeering gehad heeft, ZO komt by in deeze en' geene opzigten
,$lIs een .~oggetuigen voor, da.~ in eenige byzonderheden ler vtrze·
keringe dient. als lkIar is. onder' anderen, de pragtige Hofiloet
haarer R,llskeizerlyke Majell:eit, waar \Tan nlt:n gewoonlyk ved opgeefc, en 'c welk deeze Schryver) als een ooggctuigen door zyn
volgend, verilag bevestigt•
.. 't Is, becuigt hy , gene grob~fpra3k, wanneer men dell luister.
pra'ht en rykheld (r;m dien Hofftoet by die van Ve1f:lllles verge.
!ykt, W'aar ;Ian bet Ruskei~er1yk Hof) volgens 't ~enparig toefielnmen van lUi-dell, wclk~ beilJe gczien hebb~n, '( naastt: komt. Pc.
"ler I ~eedt iu een bmgercb,\is, bebbeude een kamellleer) toeu
noch de'iifick gi;lJaamd! aehtcr op. Nu heeft' de gel ingfie hofbe_
~iende, (la~eIJen cnz..a!!ct:n uitgezunderd) tytuig. Alles Wilt meg
pp cen fc:estllg zie't, kOlJdigt rykdolll en praC1Jt aan. III '[ pakis
zelve ene ry ven groHfen r,yken 'zalen J met hQnderdeu van wasch:
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verlicbt, die het vCl'gulde lofwerk van aile kantetn d'ocn

(chitteren; een gewoel van groteri. aile om firyd op '11 ,glanzend.
fte 'uitgedost·; een menigte van hofbedienden, lIlaarfchallten. ka·

merheeren. ~amerjonkers, pages en hoflakeijen, welke tweelaatfi.e
in eeri gro(tJlJe en rode uniform, op aile de niden met in 't goud
gebordourde arenden belegq, gekleed zyn; de gnrde del' keizerin''1
de kern en p:ieH del' reeds zo fraaije Rtlsfifche armee,. maar·· b~
venal de chevalier~arde. Ik ween niet of diergelyk een corpsaan
enig ~mder bdf gevonden wordt. Zy zyn voorde keizerin, wat de
~3rdes du corps VOOI' onzen Stadhouder zyn. Runne urJifornl '.is
tiie del' ruitery', van vorell en achter bebben 2'1 een znver>~uira,l:<~
\Vaal' op 't ryksW"<lpen in 't gaud en zwart uitgewerkt is. Hti~
hoafd den cen zilveren helm, oak met vergulde adelaars blin~ep.~
de, van welke een vederhoscb pra,htig afhangt, dat hun' een
edelen zwier geeft. HUI:\ne armeo ,overdekken tot onderen toe
zihreren banden, door. kettingjes . beweeglyk; hunne zabets pron..
ken door cen ryk zilver geve'st, waar VlIll de f(hede ook fyt
Jllet he~ zeIve ~taaI l?eOagen is. Ieder uniform I,ost', 1.0 a15' my
verzekert is. der kelzerin meer dan duizend guldens. Het geheeJe
corps, Waarvan de keizerin zelve "pitein is, en haate eerfte gttnfielin~n en vertrouwden.be\1elhebbers zyn, is honderd lnan fierJv.
illle luiden van 2anzien, en der fthoonfte lyfgeflaite. die 'de v,er·
beelding z{ch kan fchilderen. leder chevaliergarde is weinigftens
Iuitenant hy de armee, enz. Twee derzelven houden altoos wacbt>.
onmidcldyk voor de, kamers der Monarchin, wallr VlIJl. de J;Ileer
verwyderde toegangen met wachtep uit onclerofficierenen .geme~
'nen, uit de ordinaire regimenten.,;~rden, bezet 2YO. Ken geheele
kompagnic" van e~nder drie garoe- resimenten 'houdt altoos de
wacht in baar p:lleis.
" Het aanzien Vlln de gemelde kompagllie chevaliers, aUe op
pr~chtige en ~r:lch~ig uir/?ed.oscllte. paerden gez~ten, is een~er
bnllandfie gezlchten, dat 1k Immerzag J en 'r geen men mis[chlen
ergens; in deze zoort, zien kant
" AaD 't hoofd 'des talryken hbffl:aats is ile Overhofmaarfchalk.
Aan hem volgen de Ovt'rfialmecster I Overhofmeeser. Overjaget·
meest~r, Overceremoniemeester,· een aantal vaq werkelyke en
titulaire hmerheeren, kamerjopkets, pages enz. Tot den hofftaat
behooren no~ t·w-ee Iyfartzen, twee Iyfchirurgyns., ettelylte !lofdoctoreo en chirnrgyns. Bier' uit is de trein, welke bet hef voIgt.
gemeenelyk zamvoge-fidd:'

Perna'll der Reize un Z. M. den Keiter JOSEPH II. in Hollan£(.
Benevens een aanhangul '!Ian geveufteniifen. getrokken 1sft d~
Reize VG1t Z. M. in de Oostenrykfthe Nederlanden. Te A'ffIIo
flerdam, by J. F. Ro[art eo' Comp, 71 bladz. in gr. o8ava~
deelt ons in dit Gerchrift mede, een aaneengefchakeld Ver~
haal van de meM'Waardigfte ontmoeringen zyner Keiletl~ke
Majefieit, geduur~tloe deszelfs reistogr in Holland; met eeoe ne.
ycnsgaallde aetntckening vall eenige byzonderhcden) hem betref.
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fende in de Oostemykfche Nederlanden; die aIle te falMnJoopeo;
om eenelJ kder hoogagting voor zyn driorll1gtigen PCrfOOll in tet
boezemen; als iema~d die zyne bekwaamheden lulster byzet door
:.yn menschlievclld character. Bet geell mell hi~r en daar deawegens in de Nieuwspapieren verfpreid ge'Tonden heeft, villdt Dlell
des in dit Stukje, met meldlnge van andere narigtep, byeen ver,.,.
2alIlcld; en de Autheur viegt lJU en dan, in zyn verhaal. eenim
aanmerkingen, nopens den invloed van d~s Keiz~r~ 'rei;-.e" op bet
Staatknndige, en VOl)ta{ oJ) den Koophandel en Zeevaart, ~ls cen
t3K van '5 LanJs welweezen, dien de Keizer veelligt in 'zyne trt,.
1:lnden zal pongen ~:ln re kweeken, 't welk voor Hollam! ~iet ~
ders dan nadeellg zou kunnen weezen; en waarloe, ZQ zOlJJmigen
~illen, het Ellgelfche Hof den Keizer aangez£;t zou hebben. Wat
};ller van zy. [choon hy, bit.d!2 oIllilandigheden van tyden cn zaa,ken, niet g~mG:ig oordeelc ()'Jer 's Holl:m~s ft:f\ ,t ten deezen opzig, ,
toe, is hy ebter ver van te denken, dar de K~lz~r zig door 't En~
gelfcbe Hof zan laatell o\Terhaalen, tot bet doen \'ao ~enigen fi:ap!l
die zyne kiefche regtvaardigneid zou kwetzen. door l aanwenden
van ongeobtlofde middelen. Hier v<'n {bekt ons,. mag men weI
zeggen, eenigzins ten waarborge, 's Kcizers gedrag, nopens he.t
verzoelt der Stad Antwerpen , we~ens het openen der.Schelde, 't
welk Z. M. van de hand geweez;en heeft , ,als tegen drJ Traflaaten)
en gevoJglyk niet regt'Yaardig; \faar over onzeSchryver zig ver·
der aldus uitlaat.

.. Deeze trek van Grootmoedigheid en Regtvaardig.heid mQet on·
uitwis.cbbaar zyn in aller h-arten, maar vooral in die, wel~en by
'het naaste betreft: hy is het fchoonae gerlenkleken waardig tClt
Dllvolging der Vorften, en tot bewondering der Nakoomdingfchap.
~ Het beOuit vall Z. M. am de Schelde te laaroD o!}enen.•
werClt Qlltmtlyk uitgegeevcll, en ais waarfl:bynelyk en nally ~ynde.
~angenoomen.
De voordef!:len, welke de' bcr!l:ellillg van die
ScheepV'aarr onfeilbaar aan de Oostenrykfcbe Nededanden zoud~
bezorgd 'hehben; de tegenwoordige gel1:elqheid van den, Koophandel in Europa; de ricbting db! dezelve neemt, en teo min(l:e
dUUTcnoo dee zen OorlOI!; \Tolgen zal; de geltlakkelyk~eid, waarmede d~ze opening wa:lff,;hyn~lyk zoude hebben kunnco Uitg~
voerd wnrden, maakte l!ezclve noodzaakelyk. IllCterda:ld was het
Hor val) Weenm, toen het aan deez~~ afftand. hGJcwel ecn weinig
,hard, onderfchreef, ~lyna in denzelfden toe[l;;md, lJls HrrUr.md nLl
is, en het was niet beter in {hat om te weigeren, .als dit nu zy~
zoude om te belctten. E~n Vorst , die minder rechtvaerdig W;lS,
minrler gemoeddyk en kiesch, dan JOsu fl de UOOlluchtige, zQ,U
zeggen: Itt kan geen borg zyn voor de zothedi:n van myne Voor.
2aaten, noch hUtllle misfiagen your heiJig houden; it< moet ~eeleer
aan myue Onderdaullell de vOOideelen geeven, waarvatl zy hen
beroofd hebben. Door deeze en nog andere aanmerkingen kon
mell in de grootfle ongerusrheid oger dit 'bnderwerp geraakt Zyl};
maar de grootmoedigheid des Keizers Het hem niet toe, de Verbin~.t·
tenisfen zyner Voorouderen te verbreeken, door eenen fiap te doen ,
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e;nkel door bet recbt van den !1:erkf1:&t" tezyn I welke de ;!;wakf4:
ni.et zoude bebbell kunnen frulten {n ~ynen voortgang. W.ant at,
hoewel Holland meester van den' ultgang der Rivi~rs: zy. zQude
het [Oeb waarfchynlyk zeer'i1J twyfel gefi:aan hebben. o~ ze dt'lor
geweld te verdeedigen; en zoude de veiligheid dcezer Provirl,tien'.
in pc: cegenwoordige ~elleldbeid van zaakcn J buiten twyfel niet
blaoc gef1:eId hebben voor de aanuadering van eene Armee I aan
welke bet minder in 11:aar was I den ingan~ in zyne St3ctten te be·
twbten ,dan aa~l <Ie Oostenrykfcbe Vlag dien van de Schel*: Onderc!Js[chen zelde men nooit. niettegenfl:aande aile die geruchten.
en de waarfchynlykheid zelfs I die men aall deeze ge\vigtige Ct1
v<Wr de ltepubliek zoo ernfiige onderneeflling konde geeven, 'dat
de Keizer zich naa Zeeland zoude, begeeven; het welk by eehtei'
niet zoude hebben kul1nen mlaaten te doen, jnelien' het ooit in he):
ollderwerp zyner lledryven ill de Nederlnnden was ingevloeid. de
Vaal t der Schelde te herfl:ellen, welker kennis voor hem van
veel belang geweest Z011 zfn, om zich niet van Antwerpen naa
Vlisilngeri, en op de Rede van RammekelJ5 te doen brengen.
wdke den mond van clie Kivier uitmaaken; en welke hem d~aren
bO\ren andere gelegenpeden zoudeu vertoond hebbell, die zyne
aan~cht tot zicb moesten trekk.en len dit moest allen gerust ftet.
len, die vaor deeze anderneemUlg vreesden; hoewel Z. M. da;u'
(De verzocht ware."
,
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01t:hiedverhatJl van de- Vuur' en W'tersnof,d, de se..,d Edam,
meer-matlls J dDg byzonder 24 Febr. ,1602 en 5 Maatt 1699 {tver:"
gekDmefJ; neveflS tent korte beJchr'Jving van elez/!llleStatJ I opge.
fldd dOf)r ..... A. T. Kl':UYTHOFF, (in leven) Predikant u Edam';.
met atmtektmlngm en 'byvoegftli vermeerdertl en -vcrbtterd., door

Mr. J. LEONINU'I Ouli Schepen der gemelde StlJd. Te Edam~
ter drukkerye van A. 'folk. BehaJveIZ hee Voor'W'f:rk I 89 bJadz.
in gr- ~tia'\lO·
e Eerwnarde Kruythoff gaf dit Stukje in den jaare 1756 in ~t
licht. byzonder ten, dicnft,e van Edamfche Leeraaren. en
verder van de Gemeellte aldaar, pm 'er ~en nuttig gehrulk van t~
Jnaaken, by den jaarlykfChen Dankdag J welke men gewoonlyk daar
ter Stede viert, tel' erkemenisfe .,an Gods.redqende It-'lnd. in de,
onheilen, die de Stad zo janllnerlyk getroffcn hebben. 't Is dlestyds ,en vervolgens I aIs eene bekoopre byeen~ameling van 't ll1erk·
waardigfte dafrollltr~1lt ontvangen ; dan de Heer LEoNINUS het ze'.
ve :zo naauwkeurig niet vlndende. als 't weI te wenfcben ware.•
heeft daarop de hand aall 't werk gefJaagell, en dit St'ukje, met zy·
.ne bygevoegde aamekeningen I niet aHeen vermeerderd J maar ook
I)ier en daar weezenlylt verbeterd. 'Voo~s heeft me!:!, zO als by
ons f<:hynt aan te duiden. door dell tyd, eene ultvOertge bef€ht~.
ving van Edam uit zyoe hand tc verwagteo; welke; aaogezien
'i Mans oplenendheid. 'nog 31 eenige weecenswaardige hyzonder.
lleden ten opzigte van 't Noordet Kwartier J ZOU ]mIlnen behelzeQ_
GQ-
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Gifch'C'Ilk "OOr Tooneeldichters e'} Too1leeljpeelers, bij de opening
'Van den AfIl{leldamJchen Schouwburg, des jaars 17'r. Te Amjtddam, bf.j M. Schalekamp, 1781. In oflavo 66 blad:l.
en aantal van lesfen. dienende am de Tooneeldichters -en
Tooneelfpeelers te doen opmerken, wat 'er vall hun vereischt
wOldt, om aan 'de Tooneelkunst ha,lIren recbten luis~er te geeven j
om zo in 't opftellen als in '[ Qitvoeren der Tooneehlukken wei te
flaagen. Deeze leslien worden bier veelal by manier van' korte
teerfpreuken voorgedraagen; in welken de Sc.hryver deeze en
£Cene I;:ebreken te keer gaat, of voortreflykheden aanpryst. EO;venal vordert hy van de'TlJimeeldichters, dat ze, niet'dan leerzaOlme fiukken opfiellende J die de goode zeden, of althan~ den goe·
den fmaak bel/'orderen, Reeds III agt neemen. dat-de Speeler zync:
kun~t daadlyli: kunne oefeneQ; en van de TOlmetlf,e~lefs. dat ze
niet ilegts huntle rol opzeggen. maar in de ultvoering befiendig de
natuur in 't oog houden, ell waarlyk de ral fpeelen) ,die t ze ,op zig
genornen hebben. Bier toe behooren, onder ahd6l't1n, de volgende
'Leerfpreuken, die WJ in deezen nog zullen overneemen.
" Ik beldaag elk Tooneelfpeeler J die in een ll:uk [peelt. dat geen
caraCter beeft, of waarin dezelven valscb ge[ekend ~yn.
'1 Wllt zal de TooneelfjJeeler van eene rol maaken, waarvag de
Dichter niets wist te maaken) of van waar zal pij de ziel (oepen~
dir: itl zijne rol niet is ~
" ,Om niet werkt d(l TOOlll;!eldichter. voor T(¥:Jneelfpeelers "di.~
.geeQ~ zijn, die het eoele bunner kunst niet kennen. 13 ze1fs niet
.rlroomen. d:lt hunne Kunst eeDe fchoone kunst is, welke\vcel meer
yerdi~nge haare Rubbe1ifen en Corregios te hebbeD, dan de h~~ven~
Iooze fchilderkunst. Maar ook Om niet wer}lt de Tooneelfpeeler
VOOf Tooneeldichters •. die ill hunnt: flukken niets meer weeten to
,plaa:tzen dal;l - - w~rk.
" Toonet:lfp.eelers die fJegts fpeelen als menfchen. ~ie dat, ~at
in ,hunne rol lhat, , ~etrQuwelyk opzeggen, fpeelen flegt; maar
zi}, die gevo~ien dat zij die geenen zelf zijn, die ze voorfl:~lIen,.
~lj .die hun zdfbedrog tot ~el1e. heete gewaarw(lrding weeten te
r1rijv~U ~- 'er is geen fijmI'atl1ic meer" uf de aan"fclJouwer ge~
100ft meer in hem te zien dan een Tooneelfpeeler,
u De gro(;tfte lof voar cen Tooneell.tuk is. :lIS; de ,\unfchouwer.
door de '\icelne~rnifJg del' door kunst te weeg gebrag[e gewaarworuingen, zijne eigene VCl'geet i gebeuncnisfen, en geen fpel, haD·
delende menrchen, en geene fpeelende Jlerfoonen;- \1'Oor zich ziet;
in 't :kort, door het fchijnbaare aile v-ergenoegingen van 't wezen·
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Als de toehqorder zegt: [k heb di[ of dar fluk reeds gezien:
£\ukken eischt, dewijl ijder na de eerne ver·
tooriing oud is t. zoo is dit een zeker bewijs, da[ of de Toon~l.
dich!er Qiet veel van zijnJuiet wist te maaken, of dat de kunst ck:r
Tooneelfpeelers zoo bepaald is t dat een p.1ar [choenen altoos maar
fen paar [cho~nen zijn."
, I
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Brief yom A. DEREN. In's Graavenllaage. qy J. v. Cleef, liBr.
In groot mavo 13 bladz.
oor eenigen tyd zyn 'er Lieden geweest, die Mejuffr9uw Eli~·
Jllbetll Wolff, gebooren &kker, verdagt hieldcn van de Sduyr.
fter der Engelfche en Schotfchi CatechislIlusJen te zyn; mell he'efc
deeze verdenking lJerrpreid, ell ze won veld. Dit bewoog haar
zig hierteget1, op meer dan eenerleie wyze, ten fierkl1:e en ten
ermtigl1:e, openlyk te verklaaren. Niettegenfiallilde dat, fchyncn
fer geweest te zyn , die ele eenmaal opgeworpen verdenkin~ fbands
gehouden, of op nieuw verleevcndign hebhen. Gemerkt dit eene
verdere verdenking van h:l3Te onoprechtheid, in haare verkl~aring,
was; uit welk~ hoofde alle haare verdere betuigingen daaromtrent
vrugtloos waren; ;;:0 het:ft zy bcst geoordeeld deswegens te zwy'
gen, en de mmgewreeven hlaam op haare onfchuld te doell afftuiten. Haare Vriendin Mejufftouw Ag<ltlul Deken begrypc ook, dat
Mejllff'rouw ~Volff niet beter l{an cioen: dan, driar 'er gcvonaen
worden, die eene nadere verdeediging als ejfchen, zo bdluit zy
zelvc, (oordeelende door den pligt der Vriendfchap daar toe verboucle" te zyn ,) de pen op te vatten, om de onfchuld hJalCr
Vriendinne in 't heldel fie daglicht te fieHen; waartoe deeze Brief.
die, ze ten hriUgfle hetuigt zelve gefchreeven te bebben, op hec
nadruklykl1:e dient. Terwyl ze de bronwel onrdekt, uit we:ke deeze:
en geene haatlylte behandelillgen haaler Vriendinne aangedaao,
vooltvloeien,' en waaruit d:lll ook deeze verdcnking vourrkomt,
beweert zy die MejuffrDww Rckl,er en T:aare gevoelens kent, 30
'WeI als ie71Ulncl oait een ander kendlf, en die ha6lr ag t , om dat %":1
haar kent, dat haar verfiantl en hnt te edcl is, am eenig aandee[
jn zull{ [oort van Scl11 ift~n te nel.Jben. Zy, die getftige is, "lin
aUes ,vat 3y fchryft, oJ1tko;nt rondlyk dat ha~re Vllendm dezeh'en
gefchrecven !leeft. En zy, die gewige is ~an ailes wat MejuJftauw
Bekker lust, die haare gedagten oVe'r dagely!cs uitkirnende Gefchri/ten, illdien zy ill haartii<ler hawlen kul1Jen, hoort, zegt met lilt·
drukl\clyke woarden: " Deeze verachtelyke plUlien hebben wy
" ook maar onlan~ gezien I [de brief is gedatcerd 14 Augl1stl(';l
" en dat weI toevallig; maar wy vanden die zoo benild~n :lUes
" wat geest (If hetaamelykheid is, dOlt wy ze met vcr8gtil1g neer~
" gooiden, het oo~enb!Jlt bekba~(;nde door ons befieed OlIl die ill
" Ie z!(;n!' Men vindt alomme in deezen llrief de laal en den
11:)11 van een rcc./lt gevoelig b"rt, d::lt ovenlligd is van de goedheid
rlcr verdeedi~de z:wk; ell de Brief hoewel door eene VlOuweh::md
f,e[c!Jrcf;:ven, Illidt vol!wmen m:mlyk. Ook is het fiuk hitr mede
zo wei 2fgcdaan, dat Mejuffrouw Deken Olet ten onregte ha3rel]
Rrief aldu3 ten cilhle vreDl;e. "Noch myne Vriendin Iloch ik.
" zllllen voort:lJn OllS \'erledigell, am iets, wat de Bo'sheid ook
" aanf]eepe, 'er regen te zq;g'.cn: dewyl bet dan aan haat zoude
II fta311, ons zoo v~el tyd le ontflee1en I al$ 'lY !ioed \'(md; iets
" d~t ons lliet behaagt. II{ zal dt'~len in gcfchl ife a~n orzen Doek~
II ver!w,)per beZ(\r~8fl, op dat hy, algslTlcen ~detztn werdende t
t, eell vooroordcel kiln tegen ga:m. d~t, tot lIcyne ~'erwondering J
~, by veelen heeft (1;,ll1d gegteepen, docb dat Si;heel ell t~n vollen
Ecrr
" onge~rond i>."
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Beonomifche Liedj~s-. uit¥egeven door E. BRICKER. We~. A. WOLF.
~ln A. DE KEN. Tweede Ded. In 's Gr~avenhaage I 111 J.' van
tleef. 1781. Behall1en het Yoorwerk 262 bladz. in gr"o(!Ja'llo.
de eerstgemaakte Stoffen, welker deugdz33mheid w'I
V ermits
c:mlarigs aankondigden (*) een goeden afrrek' gehad hebben
I

2

is het Weef~etouw aan den ~ang gebleeven; van \Vaar den Kooperen than:; weder nieuwe Stoffen, naar andere Patroonen, niet min
kcurig en fraai dan de voorigen, aangeboodeJl worden; des 'oezetven de Koopers lutuurlyk maeren uitJokken. Lang' dien wag ont~
vangt men eene lweede verzameJing vap Economifche Liedjes.
welke de eerfte evenaart, en dezel~1e aanpr~'z,ng verdiel'lt. De
t oen!T!3alige aanmerking I nopens de al te groote lengte veeler
Liedjes, zou aok nog weder. fcboon 'er nu even wei meer kOrter
under zyn, eenigzins plaats hebben; dan 't is onzen Noordhollandfchen Dicbteresfen niet wei mogelyk geweest,olll van die aanmerking by tyds gehrulk te maaken; als blykt uit het geen zy, op
den raad haarer wyze Overtieden. (men zau bykans rr&Sch worden
op zulk een heusch compliment van verftandige Dames!) betuigen 2
zeggende.
't Tweede fluk was afgc1veven t
't Ecrfte bynaar uitverkogt.
1Vy deeden I)ns 'Yoordeel
Met hunnen' raad,
CAts ook met hun oordeel,)
Was 't niet te laat.
Men kan zig uu. voorts van hunne weluitgedagte raadgeeving
hedienen; zo lang zmgen als men lust, en het overige fpeelen of
leezenj of ook weI dar gedeelte 'er uitkippen, 'r geen meest be·
haagt. VOC?rts geev~n .ze nog te ~ennent. hoe z~ niet ongentgen
21yJl, om zIg ook b:enn naar de ztnlykheld dCiS h.oopers te fchik·
tel!, daar ze zig desaangaande in deezer v~ge tot hunne Kalan.

ten Diten.

Zo 1f'J ecltter nog

Wl'langm

Naar '\Vat korur Lie~ies hebt,
Coed, mm zal ze u dten ontvangen,
Zo dra gy 'er weer van rept.
Koopers te genoef!:en ,
II! onze wen.rch :
lJTy willen mlS graag vocgen,
Naar yder mensch.
Houdt gy finS (ius aan !Jet wcvcn ,
Dan za zullcn W~ 1twW Jmaalf. ,
Hoopen wy, genoegen gevcn,
Ell vcrb8teren. met vermaak.

Dit
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nit zaI dan venier afhangen van den algemeencn fmaak der\ Kogpers, d!e .veeni~t nog al gree[i~ genoeg zal zY,n'voor eene volgende vertlenn~~ waarvan men, rilt zd zynda, weI bet!gt ll;al krygen
aan 't WeefcomptQir j daar mel) midde'lerwyl, 't zy aan wlit' korter
of aan langer Stukies, Olll verfchillende Kalanten te kunnen bedie.
nen, met dezelfde oplettendheid, lmmf onder de hand zou
magen voortwer~en, Zie hier, intusCclien, hit deeze'tweede aRe..
vering, nog een proefftukjc, dat wy vah eeoe welvoegelyke lengte voor eell Liedje oordeelen, 't wclk den ,nlllllD draagt van
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Weg is de dafj! hue fiaauw kan men OntaeUet:,
Ret gem 7Wg flraks ,onS aanbllmk in 't ~ezickt;
Hoe zagtjes volgt de jcheeml'ing op hat licht:
Z() ~ien we"allengs DIne oogen 't licltt onttrekken.
Zie, de awmd valt, 'f gewoel begeeJt de fll'aaten;
D~ 'll'erkmcm treedt ZYll warm/! 'WQr/ing in i
Zeer wet te vreen met eerlyk klein I[c'Win,
Tracht hy naar Jchat, lloch lJoogverheven flaattm.

By's TIloede en mat; hoe aangenafIm is 't rusten!
H'J !teelt 3yn hagt niet yoor 't gezin gefpaart
Zie hoe hy dut in 't hockje van den haart ,
lYaal'voor zick vrouw en kinderen verlusten.
De RClopman, 'nUl!. van c'jfferen en fchryven,
SpMt cen Piquetje, en drinkt een glaasje 'W'jn;
~t Heertje der mode, IIm'ook nog iets te 2O,n,
Knoopt Beurrjes, om zyn tyd di"S te verdryven.,
De 1;raave Vfoml' zuit ge in haar 'kamer ')linden;
Ze ontkleed een kind, dat zy in 't wlegje leUt,
Tef'Wyl hat lacllt, en fPeelt, en flreelt, en vleid:;
En Z'j 't vertoont aan lzaCJren welbemil'lden.
Dees Vader zit, nog ou~ver'Wets vim zeden,
By vrouwtje en killd, met em boek' in de hand;
Of leest 'IJoor haltr een maandfchrift of courant,
Terwyl ~y breidt at luistrend naar zyn' reden. .
De Phil(J~;opf zit eenzaam in gedagtl!rl :
Eet denken is zyn' liiffle bezigheid;
Als hy tot nut Win 't menschdom zicll bereidl ~
Dan zal ik hem, dit eischt de reden, achten.
De vriend der Deugd befleedt zyn kostlyke U'uren
Steeds aan iets nut, iets aangenaam, iets goed;
. En daar hy dus, ats mensch, zyn plicht vClldoet,
Smaakt hy een vreugd, die't kv,n kan verduure1i.
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Dt -wu!te knaap ~ t'ervoert door zyne lusten 1
Sluipt nu reeds in het jllood verblyf der Jehand ~
Verkwist zyn goed, p;ezondheid en verfland ;
Mogt niet te kat; 't geweten hem ontrusten!

Bet Jujfertje ::it met de naald of boeken ~
Of zin{;t en Jpeelt; met een' vriendin of vier,
Een VaderJands Uedje op haar fraai Clawier;
Zy hoeft haar vreugd niet buiten's huis j:e zoeken.
Zo wordt veelal de o,'Vond tach gefleten,
Tot dat hy 'Wordt vervangen 'Vall den nagt.
Gelukkig hy, die t' aUer tyd betracht
Ret germ worde goed gekeurt van ;yn geweten.

• • • . , • . • Door twee 'PaderlanrJ{che rrienden.
Utrecht, by de Wed.
tavo i I 1J~allz.
zeld~n

J.

T~

v. TerV'een en Zoon, 1781. In oc·

be~

Autheur veel moeite, een hem regt
NietvoldoendenkostTytel menig
voor zyn Gefchrift nit te denken; dan

Qeeze twee Vaderlandfche Vrienden [chynen zig deeze moeite ge·
fpaard te hebben, daar ze drt Stukje, zonder tytel, am de be,te
Nederlanders opdraagli:n t Jaatende het aan bUllae onpartydigheid
over, om dit Bookje een 'lanmtje j:e geven. Wat bier vn.n verder
ook zy en welk naamtje het zelve zoude moge!l verkrygen, het
be11:aat uit eene verzameliftg lTan die foore van rymlooze lierdicht·
jeSt me~ welke manier van opltcUen zommigen thans veel or heb·
ben. Tot nog valt die Dichttrant niet zeer in den [maak def Na·
tie; en't kDmt ons niet voor. dat de twee ,Vaderlandfcbe Vrtenden
denzdven door deezen bunnen arbeid bevallig zullen rnaaken: ego
ter willen we wei erkennen, dat ze de Toonmeetiag, daar 't hier
byzonder op aan kornt, vry weI .in ~gt genomen hebben. Men
Jpeze, tot een voorheeJd. het volgende kleene Dichtftul~je, over
"e duurzaamheiti der FrirmdJchap.
J

GeUjk het hart der blDemen
Zig aan het fleeltjen vasthoudt,
Na dat de blaadjes bl'ij1Zcnd
Rondom zijn afgevaUe1'l;
Zo '1Iwet het hart der Yrienden
De fmerten 'Van die leven,
IDe bitterfle ()nge11oegens,
Dc dood zelfs oyerie'J.'IJn.
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LETTER-OEFENINGEN.
Voorbereid'l;elen tot verHaarinf{, en eene jclletswyzt opheldering van SALOMONS Prediker, door G. BONl\'ET, Dr.
en pro der H. Gadgel. en Akademie-Pl ediker te Utrecht.
Te Utrecht, by A. V. Pflddenburg, 1781. Behalven.
me korte Voorreden, ~.l-2. Mad'!). zn gr. 0&a1'0.
maeh de Hoogleeraer een aenvang van de
H iermede
vervullillgc .zyner helofte, wegens her mededeelen van

zynen arbeid tot bet weI verfl:aen en nuttig gcbruikeo van
her Bybelboek, bekend onder den naem van Sa/omons Prediker. In de Vootrede geeft hy ons te kcnnen, dar ltY'
zich, nopens de wyze del' uitvoeringe, bepaeld heeft, tot
het geven " eener doorgaande uitlegging, gepaard rneteene
" zedekllndig~ uithl'eiding ,.; doch dar het hem raegzaem
gcfchenen h.ud, " alvool'cns, benevells eenige voorbereid" zelcn tot de verldaaring vau dit hoek, cene ophdderende
" fchets van het zelve te geeven;" welke in dir ferfte'
Stuk, thans gemecn gcm:lckt, voortloopt van den beginne
des Bocks tot op Hoofd!tuk VIL 12, en die zyn 'Hoogeerwaerde., in her vq>lgende Stuk, ten einde !tact te breng'en.
- - In de afwadltinge van dit Iwecde Stuk., ,zullen wY:t
voor tegenwoordig , ons niet byzondcr met decze Ontledend~
Schets ophouden, als tot welker gew:lg., wy nag wei nader
gelcgenheid zullen krygen; maer wat byzonderer den inhoud
der Voorbereidzelen opgcven. Dezelven verlenen ons eell
doorOaend bewys van des Hoogleeraers welwikkend oordee~; 't welk OIlS doet zicn, dat liYl}. Hpog~crwaerde dezeJ!.
arbeid met opzet ondernomcn heeft., 9ffi denzelven ten
naeuwkeurigfte te voJtrekken; dat de gunfr.ige gedaelnelJ.
van's Mans verklaring van dit Bybelboek niet weinig vel'fterkt.
In deeerfie plaetze komt hier in aenmerking., wie de
Schryver van dit Roek zy; en desaengaende is her getuigenis der Oudheid zo eenparig, dllt ]oodell en Christenen 'er
gcnoegzaem in ovel'eenfteOlmen., om bet aen Koning SALOMON toe te wyzen.
El1e ov€reellfiemming') die en door het
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opfchrift, el'1 door verfcheidcn b'yzonderheden, daeriD voor.
lwmende, dermate geweuigd wotd, dat men, getyk de
Hooglceraer met regt aenmerkt,. gewigtige redenen moer
hebben, als men dit gevoelen verwerpt. Nadien 'cr nu
gevonden w0rden, die menen , dat zel zulke redcnen kun·
mil bybrengen, zo verledigt zich 'de Hoogleeracr am dezeIyen te toetzen, en toont ten dllidelyld1:e, dat ze van een
alloi zyn , ~t welk den teets niet door kan {!raen. Btriten andere
bedenkiugen van mindet gewigt, gaet hy weI inzonder'heid
na, 't gevoelen van hun, die be\'tferen, dat men reden hebbe, om den fC,hryftyd van dit Bock te brengen, tot de
dagen na de Babylonifche gey:\ngenisfe; ais ware het zelve
onder den naem van Salomon gefchreven, en hy dus [pre·
kende .ingevoerd, om dns te berer cne [cbets te geven van
alles, waerin menfchen gemcenlyk., hoewel te vergeefsch,
hun geluk en vergenoeging zoeken. De Hoogleeraer overweegt met o1(lettendheid dit byzonder gevoelcn; en £Oont
met befcheidenheid, dat het op vcrrc na niet van die Dondigheid zy, dat het ons zou dringen, om van ~t ~ewoone
gevoelen af te wyken, en tc denken am enen anderen
Schryver dan Salomon, die daerin van' zichzelven" en zyne
bedryven, een naeuwkeurig verDag dopt. - - Wat w8ders
de vraeg betreit, of Salomon het ze1f gefchreven, dan of
een ander het uit zynen mond te boek gdl:elct hebbe,. dezelvc is van geen gewigt, en ~t fiuk, zegt hy, is niet te
bef1isfen.
Dit dan vastfraende, dat men dit Bock :len Salomon hehbe toe te kennen, is 't weI del' mocite w:terdig zyne aendugt op enige byzonderheden, rakende dien Komng)ykcn
Schryver, te vestigen. Hy fiact bekcnd, niet cukel als
een Koning, maer als een Vorst van uitfiekende Wysheid.
Zulks beeft 'zommigen aenleiding gegeven, om het tot den
lloogstmogelyken trap van Menschlyke Wysbeid 01> te voeIcn; wa,erdoor andercn veeHigt gelloopt _zyn, omzyne
\Vysheid te eng te beperken, binnen de palen V{ln het beoefcnend deel der Wysgeerte, en de 'gelukkige Benuuring
van zyn volk. - - Onze opmlrkzame Schryver leert ons
hier den midde1we,g houdf;l1; en tOOHt, hoe men Salomonr
Wysheid hebbe te fchatten , naer de gefteldheid del' weeten·
fchappen in dien tyd, en vooral naer zynen {laet aI" Koning;
wanneer hy, aIles behoorlyk gadeflagen zynde, met regt
den naem mag dragen, van wyzer geweestte zyn dpn aile
'IJlenfclzen, I Kon. IV. 3f, By zyne Wysheid kW:lUl
yoorts een verbazende R:;kdom; en de.zen beiden gingen
ver·

OvER. SALOMONS PlUl:DIKER.

yergezeld van de' Eer; daer de,roem van zulk een verfiandig
en magtig Vorst zich illomme verfprcidde.
Op deze befchollwing van Salomons luistcr lact de Hooglceraer wyders volgen ene ov~rweging van '$ Vorflen diep
Verval. Schoon zyn Huwelyk met Phara6s docht!:r, op
de waerfchynlyke vooronderllelling, dat die Vorfi:in den
Jooofchell Godsclienst omhe1sd hebbe, te verdeedlgcll zy,
is hy echter onveriChoQnlyk- wegens zyne buirenfpoorige
veelwyvery; die hem, tcrwyI by tevens te zeer gezet was
op rykdom en weidfche prael, in de firikken del' zinntlooze
dwaesheid verw:ll'dc: in ZQ verrc zeU's, dat deze vrouwen
he.m, in zynen oud'cn nag, door hare rnode tlr.:ken, overllaeldcn, om den Afgadcndienst, zo niet zelf mede te pIegen, ,t(~nminne te bcgunfligen. - - De Hoogleeraer, het
haetlyke hiervan beknoprlyk voorgefteld hebbende, ko~t
daerop natuurlyk tot de· vracg.: is ,'alomon in dezc zync Ollgeregtigheid geftorven, of heeft by zich voor zyncll dood
bekeerd? Het fI:lizwygen del' Heilige Schryvercn ten dezcn
opzichte, zegt by, bellist 11ier; en vde redenen ter Ilavinge van's Vorlten brkeermg komcn hem op zichzdven
niet gcwigrig voor; echtcr is hy van glrdagtf'n, dat de
voornaemnen, die by kortlyk opgeeft, te zamen genomell
zynde, grands geno('g verlel1en, om zyne bckeering waerfchYlllyk te ftelIen; maer 't beste bewys hier voor ~et'elt
OilS, zyncs 9chtcns, de inhoud'van dit Boek. - - Edoch,
hierop vale de vraeg; 11ceft Salomon dit Bock vroeger, of later gcfchreven? Naer 11itwyzen' van deszclfs mhoud, zegt
de Hooglceraer, ongctwyfeld na zyne verleiding. De
Vorst fpreekt allerwegc aIs iernand van ondervindillg, _cn
van Ene veranderde denkwyze. Ja,,, hy kamt hier voor,
" ais een, die, wegens zyne gevorderde jaaren, bedacht
" is op llervcn, en zich bekornmcrt over zynen erfge" naam, van wien hy zich, met zekerheid, niees goeds
" .kan belooven, en welken hy reeds befch<;tUwt als cen
" ongelukkigen Vorst, wegens den tocleg van Jerobeam,
;, en de gezindheid van veele grooten onder Israel, die
" naar verandering haakten; gelyk hy in het flat des vier.
" {len Hoofdftuks, vcrs 13-16, niet onduJdelyk te ken" nen geefr." - - En is die, dat ,"alomon nus, na zyne
verlciding, dit Gefchrift opgefl:eld heeft, dan verll:rekt het,
gelyk de Hoog1eeraer vervolgt, " ten ·onwraekbaer bewys,
"dar hy, [chaDn zeer ven-e afgedwaeld, eehter, door
" Gods genade, wederom is te regt gebragt."
Dus verre 'r gccn den Vorstlyken Schryver bctreft. 'Vat
Ooz
~
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nu verder het Boek zelve aengaet ~ bier omtrlmt·vordenrt

nog enige byzonderheden opmerking, en we], voar eerst~
deszelfs Hebreellwlchc benaming Koheleth, gcmeenlyk1door
bet woord Predihr vertaeld. Rakende dc'ze benaming deelt
ons de Hoogleeraer verfchillende gedachten van Taelkundi.
gen mede ~ die hy oordeelkundig nagaet; (ian het twyfel.
agtige in dit alles daet hem ~ met anderen ~ in de gewoone
"ertaling van Prediker berusten; 'te meer daer' Salomon ~
wat dan ook de bellaming andel's zau roogen aenduiden,
zich in dit Boek als een }Jredikcr openbacr maekt ~ en gevoIglyk, naer het gewoon gebruik, met reg£ dus betyteid
word. Dat hy in 't openbaer geprcdikt zouhebb~n, of
dOlt dit Gefchrift, nit zynen nacm openlyk aen de verga·
derde Gemeente voorgelezen zon zyn, is niet meel' dan ene
bloote gisfing; 't is genoeg, zegt de Hoogleeraer, " dat
" hy predikt in ~efchrift, om verdoolde fiervelingen te
" regt te brengen.'
'Vyders Itomt bier in overwe....
ging de Godlykheid' van dit Boek, wael'omtrent de HOOl~
leeraer ~ich niet zo zeer grond op innerIyke bewyzen, al~
weI, gelyk ~lY zich uitdrukt, " op het vool'naam, en te" vens voldoend bewys, voal' deszelfs regclmaatig gczag.,
" ten onzen opzichte, dat de oude Joodfche KCJlk her ge" had hebbe, in die verzumeling der ,H. Schrifrer.., q,an
,., ~elke van Christus en zyne Aposrelcn eel1l godl-yk ge~ag
,., is toegekend." - - - Zommigen, 't is waer, hebben
hier tegep weI in bedenking gebragt, etlykc Stellingen "
die in dir &lek ~evonden worden, w(!lk~n tegen al1e Godsdienftige beginzels als ar.:nloopen. Dan,'t is intusfchen nit
den' gaqfchen inhoud en 't oogmerk van 't Bock blykbaer,.
.dat de Schryver niet bedoeld heeft zulke bcginzela- te be·
g\.mfiigen, maer veeleer derzelver invloed tegen te gaen.
En derhalven vraegt men, hoe Yoorfle"llen van die natuur
.in dit Boek voorkorrfen, of hoe zulks met het lJedoelde
van den Schryver over cen te brengen zy? De Hoogteeracr
kan niet ben15ren in 'c gevoelen van hun., die dit alles tot
ene ingevoerde tael van. Vrygeesten brcngen, welke de
Prediker wederle~t; noeh zyne toe{1:emrnin~ geven aen 't
clenkbedd ~ dat de Pl'ediker daermede aenduidt ~ de on~e
rymde gevolgen, die nit de ftelling del' Vrygeesten, dat
~l1eg zich binnen dit tydlyk lcvcn bcpaelt, voorrvloeien ~
zander dezelven, aTs handta~telyk ongerymd, te wederleggen. Het kornt hem aennemelyker vonr, her e::1mlche Boek
te befchouw~n, als cnc doorl1;nende redeneel'ing van Sale..
11:011 zelvfn; en het zal, gelyk hy ve.rttouwt, \lit zyne nade.-
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ule,re verklaring van die roort van morl1.eUen, genoegzaem
.blyken ~ " dat eene behourlyke overweegillg' van d~n za" m'cnhang, waaf ill de moeijelyk~e pla-atzen voorkOi!len.,
" gelyk ook van bet meer bepaala oogmerk des Prechkers
." in dezel,:e, zal genol's 1:yn, a'? ans' te ovenuigen', dat
'~'J ongelooVlgen en weHtlstlgen 'J In den Schryver 'deezes
'? bocks, te onregt, eenen voorfland.er 'van hunne gevoe-~, lens en leevenswyze mecuen gev<mden re hehhel1. H
Hierop kornt dan, ten aenzien van dit Boek, :verde"r in
.ovel'weging, de Hoofdbedoeiing des Schryvers, en Y Retl~nbeJeid door hem dael' in gebol.1deq. . Met terzyde!temnge
~an het denkb~cld, da~ de hoofdzaek zoude zyn, het betoogen der zedelyke zekerheid van 'een toekomendeif Huet
.en oordeel, met' de dael' uit voortvloeicnde noodzaeR1yk~
heid def' gDcde werken; vercl:nigt ~ich de Hoogtceraer hier
met hetvry algemeen aengeu()men gevoelen, dat des Pre.d.ikers HfJojdbedoelingzy, " den mensth af te trekken van
~, het ondermaanfche, en op te wekken 'tot de bctragting
," van den waaren Godsdienst, aIs dell 12cnigen weg'ter ge,; lukzaligheid leidende; terwyl hy teveDS heilzatne lesfen
" VOOl'fchryft, welker betragting het tydlyk '1eeven kan
" vcraangenaamen, en de rampfpoeden van het' zelvc draa",
!I~ gelyk maaken." De Hoogleeraer helden dit door elli.ge hedenkingen ,Dader op; en beroept zich deswegells
~vyders op zyne Ontiedende Schets, die te gelyk ·gefcbiki·i$ 't
'Om ons bet Redenbeleid teolItvolJwcn, 'r welk de Predl.
leer, om dit tyn gewigtig oogmerk te bereiken,' itt ,agr ge.
llOmen heeft; waeromtrent de Hooglecraer hler nog -drie
aenmc'rkingell, die men - in 't algemeen gade moet {fuen ~
mededeelt. ,..,.....-- " (1,) De Predikcr geeft, ten betoog
'" van aller <Hogen ydelheid en \Tan de vcrdrietelykbedcn.
" des menfchdyken leevens, verichcidenerlei gevaHcn zoo
~., op, dat hy, of zyn onderwys vDaraf laar gaan, en dan
,,, door een 'of andcr ~oorbeeld opheldcrt en bev~stigt; of',
" dat by het, na zeker voorbeeld opgegeven te l1ebben'~
:, volgen laat, om zyncn leezer te docn den ~ wat men
" uit zoodanig een geval te leeren hebbe" en hoe men
.,~ zich ~ ter bevordcring, immers tot bewa2ring van rust
" en genoegen, daaromtrent behoare te gedraagen. (2.)
" War de voorbeelden van fchadclyke en veel kweIlin~
." veroorzaakende ondeugden betreft, hy fchildcrt -dezelven
" doorgaans met de ftcrkfte koleul'ell, om hier door,-at
" wat ter verfchooning van menfchelyke dWll.asheid en
" boosheid zou kunllcn ing:ebracht worden, af (c {hyden.
00 3
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(3.) Wy moeten ons den Prediker., in bel: be100p van
dit nuk, voorilellen, :lIs nu, na zyne bekeering., bezig in
de befpiegcling van vccle zaaken, welke hem de herJenking van zynen voorigen kevensloop koude vertegenwoordigen;, en hy gevolg., dat hy niet zoo zeer berigt gceft
van ZYlle befpiegelingen in vroegeren leeftyd" ais wel.,
hoe hy un, in ~yne eenzaamhcid, zich die din~en hCbbe vertegenwoordigd, om 'er, (ook ten nut van zyne
medcID,enfchcll ,) cen regtmaatig oordeel over te vellen.
Die fpreekwyzen derhalven, welke wy meermaal nan...
treffen; Ik ieide in myn harte, Doe wcrzdde ik'my,
" 'Doe zag ik, - - lk keerde my om, enz. ,leerell
" 'ons nie't, hoe hy te vooren van het een tot het ander.,
" in zyne befchouwing was voortgegaan, als weI, hoc hy
" n~/in zyne overpeinzingen, dQor een leevendige herinne..
" ring van't gene hy voorhecn gedaan., gezien, verno:,
" men ,Cll' olldervOllden had, dat alles met een bedaard
,~ oOl:dceI _beproet~1e, om 'er 7.ulk eeu onderwys uit' af te
" leiden, 't welk hy voor de Israelitifche Kerk nuttig OOf" deeld-e."
Laetstlyk hecht de Hoogleeraer aen dit alles, nag ene
aenpryzende belchouwing van het Huttig gebruik dezes
Bpeks., welks onderwyzing door aBe rYden voor gewigtig
gehQuden moet worden.· Het hoofdonderwt::rp is zekerlyk
v!ln grobt :lenbelang, en de byzondere les{en zyn van die
natuur,- dat ze den menfchen niet te dikwerf ooch tc crnfiiQ; herinnerd kunnen worden. Daerby kamt dat in dezen
een Man, van ohdet\!'inding fpreekt. Veclligt wraekt l11en
vermaningen van dien aert, welken ons dezcn en genen
voordragen, Om dat ze, onzes agtens, de vereischte ondervinding niet. hebben; en zegt weI eens; ja, was de
Man in onzen, flaet of omftandigheden, hy zou anders over
de zaek oordee]ell! Dan- dcze uirvlugt is hier gehed en a.l
verydeld. ,,'Vat zal men tach ~ gelyk de Hoogleeracr
" zegt., 'er tegen inbrengen., als een magtig, een wys
II' Vorst, die, meer dan eenig mensch, de bQkwaamheid
" en gelegenheid had, om van aIles" wat de weerelrl heeft
" en geeft, de proef te neemcn ~ dit getuigenis afl~gt.,
" yde?heid der ydellzeden, het is al ydellzeid J en het zelve
" door een reeks van proeyen zoo bevestii!;t, dat aIle Hit"vlllgten afgefneden, aHe tegenbedenkingen kragtcloos
" gemaakt zyu?" Hierop grond de Hoogleeraer verder zy~
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ne aeillnaning om een behoorlyk gebruik van dit Bock tc
rna-

OVEn. SALolrONs PllEDIKER.

maken, ,en zyn gedrag naer de lesfen van den wyzen Pre~
diker te re.gel~h, het welk hy aendringt ais een pligt, dien
de zorg voor 0118 waer bcl:mg van ons afvordert. Zegt
men, dat men 'er zelf de proef van wi! nemen, of alles wet
%0 'Ydel zy; by toont duidelyk, dat men Qan niet aIleen eue
onnodige, maer oak elle ongeoorloofde tack op zich neemr,
die qaerenbovcn ten hoogften gevaerlyk. ZCtU zyn. En einde..
'1yk gaet by bet misbruik tegen, dat men, van dit Bock zou
kunnen makcn, door zicb in den wacn tc brengen, oat
men zich, am Godsdienllig te leven, van aile tydlyke genietingcn, uitzichten en betrachtingen behoOft te 6ntdoen;
waerover hy ten flat nog d~ze leerzarne Iesfe gecft.
" Niets ,is fhydiger ,met den Godsdienst, en met de be~
-fiemming van den mensch, 'aangemerkt, als een bew-ooner
dcczer aarde, -;en ais een lid cler maatfd;1apPY , 'dan zoodanig een~ verlochening del' onderma,anfche dingen; verloche~
ping, welke ons jegens God ondankbaar, en voor OTIze
medemenfchell anmit maakt. En wei. verre van daar, dat
,Salomon, in dit boek, tot zulke buitenfpoorige befiuiren
eenige aanleiding zou geev:en; de le&fen) met welke zyne
verhandeIing, van aller dingcn ydelheid, -als'doorzaaid is,
y~rftrekkel1 tot waarborgen van het tegendeel. Wei voor~
z~llde, dat men van zyn hoofdbet~og zHlk een mis~
bruik zon ,kun.nen maaken ~ lunt ny met na, by gepa~te
zelegenheden, a:m te wyzen, wat men te vermyden,
war men te betragten hcbhe,. om, met de minfte fioorni$, het goede, deezes .Ieevens te gen!cten, en in het
werk, waar toe men zlch geroepen vmdt,_ getrouw tc
zyn; met erinnering tevens van zulke waarheden '" die eenen godzaligen in aIles, wat hem rnenig~aal ontrust en
bedrocft, den besten troost kunnen oplcveren. Hy, der~
halven, die, overeenkomtlig het oogmerk deezes boeks,
de ,Iesfen,· daarin voorkomende, zorgvuldig betrngt, zal
het goede deezes leevens met dankbaare blydfchap genieten, het kwaade, dat by ziet en ondervindt, met 1l:iite ge1aatenheid vel'draagen; het werk, dat hem op de hand is
,gekgd, met· lust en yve-r uitvoeren; omtrent het toekomel1de Moch zorgetoos J.1och angstvallig zyn; en, 't geen
_de hoofdzaak is, zyn waar, zyn beftendig geluk in G04
zoeken, ell deszelfs voltooijing, in eenen toekomenden
fiaat, naar de bdofte, aan de Kerk, van de vroegfie tydeS1
~f, geda,m, gerustelyk verwagten."
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De ZWijgende Christen, bij ,het graf 'van eene Godvrezende
DogtJr. Door J. v. LOO, Predikant te OlJtm'arJum. Te
utrecht, by A. v. Paddenburg en M. v. Vloten, 1781.

Er:halven de VO(Jrrede 56, b.lad.... in gr. oElavo.

.kortlillgS de Overdcnkingen van den Eerwae.rT oenden wy
van Loo, by het Graf zyllcr jongi= Vrielldinl1e
(*)~

befchouwdell, hebben wy dar Gelchrift voorgedragen, als
llitgevoerd op cne treffende wyze; g~).llerkt hetzelve de tael
van 't Hart behelsde; die imusfchen 1.0 wel door het V ~r
Hand bdl:uurd werd, dat zy te gelyk hartroerend en leerzaelU - ware. Even dit zeIfde moeten vJy oak van deze
Leerreden zeggen, di~ tot het e.igenfie Voorwerp betrekking
beeft; weshalven derzelver lezmg allen hen te pryzen zy;
inzonderheid denzl\lken'l die teer bemillde panden door
den (tood verlooren hcbbe~. - - D~t zy, na.'t afloop~n
van de eerne Herke aendoenmgcn der Natuure, dll Gefchnfr:
in handcll nen\en, het met oplettendbeid Jezen; en zy zvllen, zo ze maer voor enige vel'frandigl¢ overdenking vatbaer
zyn, tot ene milldere of meerdere bedaerdheid,komt:lo. -Ene nadere overweging zal hen de kracht van's Mans voorftc1lingell doeD. gevoelen; zy zullen getroost, opgebeurd ell
bewoog en worden, om zich verll:andig, om.-zich Christlyk ~
te gedragen-. Zo ooit een Gefchrift natuurlyk gefchikt zy ,
om die uitwerkillg te wegc tc brengen, 't is deze Leerredell, die te gelyk tot het Hart en tot het Verfiand fprcekt.
De Eerwaerde van LQO neemt tot een Tekst het kart,
doch veel beduidend bCl'icht van Aarons gedrag, op het
j.ammerlyk omkomen zyncr twee Zoonen, Nadab en Abjhu,
en de tael van Mop:es by die gel~genheid tot hem,: op elit
;lUeS, zegt de Tekst, Jweeg Aaron jUl. Tel' ontvouwlnge
nu, in de eerf1:e plaetze, en voorts tel' aenpl'yzinge van dir
voorbeeld, om het zelve l1a te volgen, is deze I.eerrcden
tweeledig. In het ~er!le Lid fchetst on!> de Le-craer, uit
ene korte opgave del' omftandigheden van deze ~ebeurtenis,
de voortrefiykheid van AiiHms gedrag: waer -m by tevens
Gods gefuenge oordecl over-Aiirons heiligfehendende. Zoonen
billykt. ' En hierop deht hy zyl1e aenfpl'aek, ten tw~de "
wel byzonder tot het adelyke O'uderpllcr. in diepe rouw
gedompellt, op bet overlyden vandcszelfs Dochter, de
llooggeborene Freule, Jeannette" Sophic, Adelaide, Gra-

en

1

",in~

(*) Zie boven bI. 396.

DE .ZWYOli:NUE CHltISTEN.

~'an Heiden HompesclJ. Zyn Eerwaerde fidt dicn Ouderen., welke een gl'ievend verlies in den dood yan d:lt hUll
kind gelcdcl1 hebben, dit voorbeeld van Aaron tern:lvol·
ginge voor; welk. hy met etly]{e drangredeqen tl;'l1 erufiigfie
aenpryst . - - ' Ene vergelyking van hun 19t, met dat ,vall
Aaron, ~heIlt, om hen te doeu opmerkell, dat het hUll
veel gernaklykcr zy, dan 't Aiir,on m91!!st vallen, ,om tich,

'J.tz"rlne

g~voclig getroffell

,niet flechts met een llilzwygenden mond.,

maeI' ook, waer in het d.eugdzame hier 'weI byzondefb~~
fiaet, met een fiilzwygend bart aen den Godlyken 'Vii '~
onderwerpen. . .Tot een verdercn aendrang ,hier van, toont
hr. wyders, ;hoe fierke re~enen 'cr zyn ~ om. l).Cu tot die
fhlzwygen ,te verplichten; eil hoe gcllllddg het zy, dar die
redellen tevens aengemerkt mogel1 worden, als de hronneu
van den allerbesten troost; ,~t welk by in de volgende ,byZQuderheden, voorfielt. "Gy moet, zegt hy, f1:ilzwij,gen,
" om dat het God is, die U dit verlies doet, Iijden ~ ult
" wijze en goe~I;' redenen. Om dat zij niet ov.ervallen
~, is Vllll den dood in cen onbereid uur ~ wanr hem g.elo.vig
8' verwagtendeoverwonnen heeft~, eer dat xij merf. J
" 01'11 dar zij vrocg. in den Hemel is ingegaan, en ein~
" delyk, tim dat haar lighaam fiegts flaapt, am eens been.
~, Hjker te ontwaken." - - Ieder deller byzillldedll~den
ontvouwt de Leeraer met den- vereischteu nadrpk, en hecht
voorts aen dit aHes ene gcpaste Slotvermalling tet inachtne~
minge van 'r gemgde. Dc Ouders opgewekt hebbende mit
dil; troostgm~lden te oyerpeinzen, hun revens onder 't oOg'
brengende hoe gelukkig zy in dit, gevalzyn, boven ande·
ren, l1en wicn deze bronncn van traost ontbreken., leid hy
zyncToehoordersin 'r algemeen op', tot een gevoelig hezef
van Inmne fiervelykJ1eid., en daeraen verkllochte verplich...
ting tot e€11 godsdieniligen w:tl1del~ En eindelyk debt hy
zyne aenfptaek nog weI byzouder tot .longe lieden, ben 'len.
fpoorende., om wys te worden, en hUl1ne hekeerino- niet
tot een onzeker uur tc vcrfchuiven; om., by het-gra('zyne'r
jonge Vriendinfl;;-, de waerdc van het leveR tegen het fteiven
te leeren fcfuatten., en te wandelen in die geloofsdcugden ..
welken zyne 'znligt.: Vriendil1 in leven en in fierveu vergez~ld
heb'hen.
i
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Lyk:reden., teT gedachunisJe 'Van den roemruchtigen do()d des
Wet Ed. Hoaggeb. en Grootm. BARON W. J. BENTINCK,
Schout by Nacht van Holl. en WestYr. em:. enz~ Naar het
oorJpronkelyk Fransch HandJchrift "Jan den Schryver ge·
YQlgd. Te .(1mJttldam, by J. F. Rofart en Compo i78I.
In gr. oCtavo., 41 bladz.
eze Lykreden ., welke voorkomt als uitgefproken door een
D
Vrywilliger op 'sLands Vloot ., die zich
tekenr
en dezelve opdraegt aen zyne heldbaftige Medemakkers en
A. R. G.

~

dierbare Landsgenooten, is ene welingerigte Krygsmarts Re·
denvoering, gaende over de vyf volgende Hoofdzaken.
" f. De voortrcffe1ykheid van den vrygeborcn Soldaat ,
of., dien, die de wapenen ter verdediging van .zyn Vader.
land; voor zich zclve; zyne bezittiilgen, ~f uit andere
krachtige drangredenen., aangord. ,
" 11. Zyne hoedanigheden en plkhten•
.,f TIl. Deze alIeen vervullen zyn hart; zyne dierbaarJle
zielvermogens zyn aan dtzelve t~egewyd, en moeten bem,
veretnigd ann de krachtige en wettige beweegredenen, welke
in bern werken., tot een Held vormen •
.,., IV. Aanmoediging .. om zynen roemruchtigen loopbaa-n
te vcrvolgen., vergezeld door de eer en een goeden uitOag.
" V. De voordeelen .. welke zyne hoedal1~hedell en ge~
drag, aan bet Vaderland en aan het- Nagellacht, verfchaffen.. ,.
Ooze Redenaer ,.behandelt ieder dezer Art~kelen., op ene
geregelde en aenmoedigende wyze voor alle dezulken., die
tot den Krygsdienst gefchikt zyn; met ene gepaste invlechtinge vap zulke trekken, die tot lof van den roemruchtigen
Bentinck dienen; welk~n by ·zyne Krygsgenooten als een
loflyk voorbeeld ter navolginge doet befchouwen.

Lykreden ter gedachtenisfe 'Van den Haog Welgeb. Beere J
lien Heert: w. J. G. MRON EENl:INCK., met des'Uljs Ge:'
jlachtrcf{isur .. he! voorgevallene in den Zeejlag dm 5 Aug.
1781 ., en ~yne met Krygsmans EeT uitmunterrde L'Jkftati~.
Te Amflerdam., by D. Schuurman. In gr. oCtavo 85 bladz.
moet ze.er gefl:eld wezen.. op den mew van L.''ik.
Menieden,
om een Gefchrift, van die natuur als dit is.,

elle Lykreden te noemell. De eerfie 451 bladzyden van 't
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zelve behelzen, behalvcn het Tytelblad, en cell Treurdicbt;
'Diet eue korte aenwY2ing, d~t de beroemde -Bertt~nck cell
waerdiger Perfoon geweest is, dan de. Koning van Engeland
im'mer kan of zal worden, een uitvoerig b.ericht 'vall. 't
hoogadelyk en lofwaerdig Geflacht, waal' uit onze zedIcld
voortgefprooten is. Hieraen voIgt ene VerhandeHItg vall
'17, blad'l.yden, die zeel' oppervlakkig en te gelyk langctradig
is, over he~ yoorflel<van Salomo, Pred. VII•.1.• De Dag''fi&!
-Doods is beter· dan de Dag der Geboorte. dte volgens den.
-Tytel eigenlyk de Lykrede uitmaekt. Dit, Stuk afgehande1~
zyhde, brengi de ,A"utheur het eerfte gedeelte van ~t op~
nleIde Tekstvers, betu is een g()ede Naam dan goede at,
over op onzen Zeeheld, en toont door, de' opgave'vat)
's Mans character, zyn gedrag in 't algemeen, eR weI by).
zonder in den Zeeflag van 5 A\lg., waer van hy cue h.e,.
kuopte befchryying geeft, dat zyn Hoog WeI Gebooren ,een.
.goed.en Naem ,gehad en nagelaten heeft, betel'· dan goed;
Oly; met welken hy ook ten, Grave gebragr is, {lnder 't
geleitfe van' ene hem voegende Lykfl:atie, welker rangfchik"
king onze Schryver ppgee~t. En eindelyk komt op ,bla~
82 en 83 de overbrenging van den Tekst, De dag des D_
is beter dan lie Dag der Geboorte, op onzcn ,Zeeheld, '\lit
overweging zyner reeht Christelyke GemoedsgeflaJte.:, "t
welk hem dan ook de woorden vers z. Het is beter ~e.gae1l
in 'f Klaeghuis, dan te gam in 't Huis der Maellyi, zeer:
gefchikt doet vinden op de Hoog-1\delyke Famille. Voorts
verrnaent de Schry.ver Nederlands Officieren 's Mans' Godvruchtig voetfp0l"r na te treclen: onderrigt OIlS dat zyn
Hoog WeI Gebooren, in den Hernel zynde" als op Aerde
.herleeft, in zyns, Brocders Zoon, den I Sept. 17SI. ge..
booren, en naer ,zyn Groorvaderen Oom, Berend Hendrii
Waiter 'Jan geheeten, welke jonge Spruit hy met een Yers~
je verwelkomt; waer op hy ten laetffe deze zyne Harfen~
vrugt, insgelyks met een Versje, opdraegt, aan de Hoag
Ed. Hooggeb. Vrouwe Bonne Elizabeth Jurriana du Tertre ~
Douariere Bentinck, Maeder, van d€n overleden Held. Het
beste van dit Gefchrift is de opgave wn het Gel1achtregis..
ter; het Godgeleerde is eigenlyk'des Schryvers zaek niet',
en zo als 't bier ,inkomt zegt het niet byzonders; het ave..
rige behdst de reeds alom bekende berichten.

I •. DEKKER EN A. DEJCEIf

Onderw'j'l.end GeJprek over het Gelooj t'fl, de Zedenleer deT
Utristenen. Door E. BEKKER, Wed. 0011. A. WOLFF en
A. DEKEN.. In's' Graavenhaage, by J. v. Cleef, 17th.
Be.halven het Voorbericht 346 btad'l.. in gr. oCtavo.
eet~raeg,

een Arbeidsgezel, wiens hart good is, maer
die tot nbg de, vereischte opleiding niet gehll-d heeft,
om duidelyke en geregelde denkbeelden van den Godsdienst
te vormen, word hier, door Onderw,zer bedeeld, met zuij{e kundigheden van .den Christlyken Godsdiepst, als deze
agt aengekondigd te zyn, in de Euangelieleere, ter erlan.ginge ,van Gods g'unst in tyd en eeuwigheid door Jezus
Christus. De Onderwyzer legt den inhoud dier Leere, naer
zyn inzien, voor Leergraeg open, in enige achtervolgende
ge1prekken, op zodanig ene manier, als by oordeelt best
gefchikt teo wezen naer de .bevatting van den gemenen Man.
-_. Onder deze voordfagt, gev,ell twee D.ames, . wi.e,r
pennell, nll' door ernst dan _door boert, reeds meermaels
:vile- Lezers ver~aekt of gefrlcht he~ben, hun vedlag van
het Geloof en de. Zedenle.er def Christenen, in negen-en..
twintig I"esfen. De drie eerfle' Lesfen zyn ingericht, om
God te leeren kennen als den Schepper en Regeerder van.'t
Heela!., die een belooner is der genen, die hem zoeken; en
Jezus 'Cht;istus aL., van God gtzonden, om den menfcheu
Gods Zaligmakende' Genade te openbaren, en hen, door
zynen dood, .met Gode te verzoenen. Achttien daeraen
\'olgende Lesfen gaen o.ver de Zedeleer; waermede voorts
Dog vier Lesfen v~rknocht zyn, ,die inzonderheid den ui..
terlyken Eerdienst, en het recht gebruik van Gods.Woord,
betreffen. Hierop ontvouwt de zes ",en -twintigf1:e Les de
Godlyke onderlleuning ter oozei' plichrsbetrachtinge; terwyl
~e tevens client, om: zW:Jermoedige bedenkingen., uit het
fliet weI verf1:aen der Schriftuurlyke uitdrukkingen van den
RC'iligen Gees! te bedroeven, en den Geest der e:enade fmaed.
lzeid acn te doen, geboorell, tegen te gaen. Even zo worden, ter 'weeringe van foortgelyke bekommeringen., in de'
twee volgenl,ie Lesfen, enige Schriftuurplaetzen, rakende
de al of niet vergeeflykheid van zommige Zonden, overwogen; 't 'wdk dan verder aenleiding geeft tot ene ontvou..
wing der leere J- dat God den Zondaer, door Jezus Christus als Middelacr, de Vergeving der Zonden aenbied. En
eindelyk gaet de laedre of negen-en-t\lVintigf1:e Les over de
Opftanding der dooden, met het daeraen verlJollden laetf1:e
Oar-
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Oordeel, ter .zaligheid of ter verdoetntnisfe, na.er:~ehs ie...
gdyks wel"k: wa~raenn.og gehecht is een Beiluit van dit
ondcrwyzend Gefprek "dlt'l1ende ten aendrang van verplich.
ting'} om de verkregen kennis wei t~ beleven; ll1itsgaders
tef meldinge van de reden, waerom de verfchiUlukken der
Christenen in dit Gefchrift niet behandeld zyn.
Mejuffrouw Bekker en Mejuffrouw Deken, naemlyk, heb·
ben het verbundelen vall verfchilfiukken niet aIleen overtollig geagt, 'maer zulks ook in dit haer Werk tef zyde geHeld, om dat het tegen haer bedoelde inliep: 't welk Was OJ
" een Huisboek op te fiellen, dat in aUe welgeregelde
" Huisgezinnen, welke byzondere gevoelens zy dan ook
" roogen zyn toegedaan, gebruikt' zon kunnen worden."
Dit Plan vorderde zekerlyk zodanig ene wyze van voordragt;
overeenkomfiig daer mede hebben ODze Schryffiers ook
ftceds met aUe omzichtigheid zulke fpreekwyzen ofmanieren
van voorfiellen gefchuwd, die, aen deze of gene party cler
verfchillende Gezindheden in 't byzonder, 'aenfiootelyk
20uden kunnen zyn: en is het, dat zy hier of daer enige
<ienkbeclden aen de hand geven, die haer als byzonder eigen zyn, ze dragen dezelven gemeenlyk niet fiellig VOO! '"
maer als onderwerpen ter nadcre overweginge. Haer
onderwyzend Gefprek 1& des, ten deien opzichte, ten dienl1e
van aUe Christenen in 't algemecn; en zo is het ook, ten
aenzien der uitvoeringe, op zodanig elle . wyze ingericht.,
ciat en min of ,meet geoefende Christenen beiden het zel\!,e
met leerzatne frichting kunnen nagaen; gemerkt de leertrant, zonder in het lage te vervallen, van die natuur is 9
dat hy de acndacht van meeT geoefenden gaende houde.
terwyl hy tevens de min geoefenden, naer hunne vatbaer-.
Mid, te gemoet korot. Men vind hier hetcharaCl:er van
een Leergrage~ en dat ,?,an een Onderwyzer, die zodanig
iemand weet Ult te lokken, te onderfcheppen en te onderrichten, op Ene marlier, gelyk in dezen weI byzonder hew
doeld word, die ook gefch(~t is naer ce bevatting van den
gemeenen Man, zcer wei gnde genagen. - - Uit hoofde
Vln dat alles kome dit Gefchrift, in' beantwoording aen 't
oogmerk da OpfteHers, wezenlyk vaar aIs een. nuttig
Huisboek, dat gefchikt is, om den leden van een Huisgezin, niet de Twist-G0dgeleerdheld, (welke weinig~
menfcben hehoeven te doorgronden,) maer zodanige kundigheden van den Godsdienst in tc boczemen, die daedlyk op de betrachting uitloopen; en hen te' leeren opm.er-

k-en, wat zy in hunne
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bunnen plicht hebben te handcn; als mede hoe fierke
drangreden- hen noopen, om 'er hun gedrag naer te regeTot eue proeve van des Onderwyzers Ieertrullt,
lell. dienen de volgende bcdenkingen over de mogelykheid der

Liefd? tot de Vyanden.
Na cne vool'afgaende aenmerking over den plicht der
Liefde tot de Vyanden, en wei over onze verplichting,
om hen zo lief te hebben, dat wy Gqd voor hun biddm;
en dus God tot getu,igcn durven llemen van' onze Hefde
te hunwaerds; na. de omvouwillg, dat dit iets meer zegt ,
dan hUll aIleen weI te doen, nit hoedanigc inzichten oak;
ell dat zulks daedlyk ene werkzaemheid des harren jcgens
den Vyand illiluit, vcrvolgt het Gefprck nidus.
ONDER WY ZER.

,.,' Zoudt gy my nu kunnen zeggen, wanneer wy onze
v~'anden lief hebbcll ?
LEE RGRAA G.

" Ja, dat zie ik nu. Als wy hen een goed hart toedragen; maar wat is dat evenwel moeilyk, luyn Heel',
my dunkt het is haast niet tc doen.
ONDER WYZER.

" Voorzigtig Jacob! God weet irnmcrs zeet weI, wat wy
zwakke menlchen kunnen doen; Hy weet immers dat 'W)I

leeme Jlutten be71'Onen, wier gfondjlagen in het flof zyn.
Hy zal ons, want hy is Ol1ze goedertieren Val'ler niets af:'
eifchen, dat wy lliet doen kunnen. By gebied ons dit
c:chtcl' door zynen Zoon en Gezant JESUS CHRISTUS; wy
!boeten' het dan ook zeker kunnen doen. Maar korn aan,
willen wy eens zien, of die pligt weI zo moeilyk is, 'als
JDen doorgaans denkt?
LEE R G R A A G.

6 Zeer gaarn; want dir komt my zo moeilyk voor!
ON DER W~ZER.

De zaken krygen, al naar dat wy die nit een zeker pogpunt befchauwen, een uitwendig voorkomen. Dit weet gy?
Als ik 'by my zelf denk; die man, die ik nooit beleedigd
heb, en altoos wel deed, heeft my zo veel nadeel toegebrn~t a15' by kon, zo weI in myn goeden naam aIs in myne
beztttingen; dan zwelt myn hart; ik ')Joel dat ik het tegendeel v~n hem verdien. Ik kan hem 11iet zien dan als een
laage £Churk, die my heaft ~oekell venl.~t ell behoeftig te
111a-
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maken. 6, Hoe gaarn zou ik hem flraffen! Ik lees da,arQp
dat JESUS my de wraak ten ilrengflen verbied"; en, dar Hy
my 'beveelt myne vyand~n lief rc hebben. Ik bedaar wat.
Myn vyand komt in ongelegenheid,' jk help hem: maar
geduurig welt myne gevoeligheid weder op! Ik word gedmi..
rig, als ik van heni ~oor., of hem zie, woedend; en ik fiel,
wyl ik hem toch met hef kan hebben, myn geweeten met
deeze wO(lrden gerust : ,,' Ik doe hem geen kwaad; ik:
" veragt hem, maar weiger niet hem te helpen.·' Is't zo
niet Jacob"
LEERGRAAG.

Ja myn Heer, zo is het; maar verder kan ik het niet brengen.
ONDERWY.ZER.

Niet zo haastig, myn Vriend! Wy weten niet, wat wy,
zo wy het hartlyk willen, docn kUl1nen,' en zo wy GOD
om zyne hulp fmeken! Ais iemand, die gy, uit Hefde en
deernis, in uw huis had opgevoedt, u uw gded ontilool,
zoudt gy .fchrikkelyk boos worden: niet zo? en, ais by
in banden van het Gerecht raakte, zoudt gy blyde zyn.
Maar! als die eerf1:e aandoening over was, dan zoudt gy
weI heel andel'S kunnen denkcn. Gy zouat mooglyk zeggen.
" \i\l el licve Heel,', zal die jongman. fierven rnoeten, om
" dat hy my befroolen heeft. Hy is misfchlen hier toe
" verleidt; by pIau zo kwaad niet te zyn. Wat heb ik
" hem. toen hy cen arm veriaten kind was, lief gehadt;
" hoe gehoorzaam was hy altyd: wat heb ik veele aan:'
" geuaame avonden met hem gehad! WeI, kon ik zyn Iee" yen koopen, ik deed het vast. Morgen is hy al ge~
" recht; en ik zal hem nooir weer zien!"
f, E ERG R. A A G.

d, Myn Heel', wat kent gy my weI! ja, zo zoude het zyn.
ON DE R WY Z ER.

Goed; dat fiemt gy my dan toe 1
LEERGRAAG.

\-Vel zeker! want zo is het; zo

ZOQ.

ik doen, en fpreken.

ON D E R W Y Z E R.

Gy zoudt dan reeds eene liefde des medelydens (*)
vaor
(*) De Onderwyzer heeft Leergraeg voorheen onderrigt, dat

mell meest altooil' drieSrhande foonen van liefde

to agt neelDt;

die

r.
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V90r hem gevoelen? Denk rlll eens aldus ov~ruwen vyand:
,., Hy 'beef[ my gehoont. ) gela~;tert, beledigi, benadeelt;
~, ik heb hem altoos weI en oprl'cht behandelt. Hy weet,
"
"
"
"
"
"

want zyn geweeten k.an dit niet zwygen, hy weet, ciat
hy zich zecr omtrend my bezondigt heeft. 'WeI, hpe
bitter moeten zyne overdenkingen zyn; hoe moet zyn
geweeten hem benaanwen; wie weet, welk I cen firyd
hy heeft, met. zylle trotsc~heid, di~ hem beleL, zyne
fchuldbekentems te doen, 111 weerwll van zyne overtui" ging dat dit zyn pligt is. Hy heeft de geboden van
" GOD overtreden. Hy kan aile oogenblik !1:crven, en ge" rocpen worden, om zynen Rechter te antwoorden; by
" kan veroordeeld worden." Als gy dus denk~, kunt gy
dan weI nalaatcn.., om GOD voor hem om vergevmg te bidden? Is' l.lW geheelhart nict verVl.llt met medelydeHde

licfdC ?
LEERGRAAG.

Waarlyk, myn Beer J ik zan dat zo ernilig dQell, als
of ik voor my zelf om vcrgeving bad. Het denkbeeld, dat
by ongelukkig zal wezer~, doet aUes by my af.
ON D E It. WYZE R.
Laaten wy dllS ons best doen, om altoos onze vyal1den in dat lieht te befchollwen ; dan zullen wy hen niet
alleen met medelyden lief hebben, lt1l1.ar wy zullen oak
voot hen bidden. Dan zuBen wy ook hem, in deezen .,
riavolgen, die zo wcl ons Voorbeeld is, als ODze Wet.ever!
die des medcIydens die der goedkeurine en hoog.gting. en die
der. "ef"ewiging. Dc eeTtle fl:rt:kt zieh, volgens het verder on·
derwys, tot allen, en zeJfs tot (]echle menfchen uit; de tweede
gaet over menfchen, die wy, op een goeden grand ODze haog.
agting waerdig keuren; en de laetfie bellaet in de vricridfchap I
welker gronr111ag de deugd is I en die, door I!elykheid in den ken
en gent'genheid I a!leen· m:ler verfl:erkt word; waer~evells de
Buwlyksliefde, als de allervolmaektfte vrfendfchap, te gelyk in
aenmerking komt. De eerfle, of de Iiefde des "medelydens, hier
inzonderheid bedoetd. befiaet volgens LeerlJraeg. en de toeftemming V~n d~n OnSIIf"W'Y38r, hier in: ,.; dRt men bedroeft is
,t over de dwaasheid en verkeertheid van zynen €venmensch;
" om, dat zy bem in GODS Oj1gunst brengen, en gevolglyk ramp" zalig mak en; terwyl men tefFens alles poogt te doeti, wat
" hem zou kunllen verhctercn. en dus gelukkig maken."
I

I

'ONbERWYZEND Cr:sPR:EIi.
I. ERR G R A A G.

bat is myn oprecht voornemcn. TI.: ben nn. reeds llict

~o

gcfiool't meeI op iematld, die my bcnyd, dat gy zo
veel werk van my rnaakt; en die my, by mynen Baas, al
mcermaal hecft zockcn in kleinagting te brcngen. lk zaI
rnoroeil reeds beprocvell, of ik hem niet k:m ovenuigen.,.
dat 11Y my negt behandelt, en dar hy tegen GOD zOl1digt,.
die niet wil- d:tt wy goed met kwaad, maar kwaau met
goed, vcrgelden; en, wat dit ook uitwerke', ik zal 'GODvaol' hem, :tIs Vaal' my zelf, bidden, op dat hy, illQicn
hy eens onvcrwagt kwam te Hcrvcll, niet ongelLlkkig worde in cene toekomcndc wacrcld.
ONDERWYZEIl.

Doe fO, en gy doet wel; zeg hem ook, dat ik med~
zyn vricl1d wil zyn, en dat gy hem wel by my \-vHt brcn..

gen."
.~~.~------------=='''''''------

Het eilfll1d der Hoopeuden; eene Gelykenis van J. J. HESZ.
U~t 1m Hoogduitsch )'erraald, door c. GROENEVELD..
Te Amflerda1~ by A. D. SelliChop en .P. Huart) 1781.
in gr. o[tayo 60 bla.dz.

Eellvoortgal1g
zint1ebeeltlig. voorfiel Vftt1 Gods Koningt'yk, of dell
del' Goctlyke Openbaringe, zints de Schep...
ping tot op de ver[chyning van JClUS Chrisms; flrckken'"
de tel' voordragte van de wegen del' Godlykc VOOl'Ziellig..
heid dael'in gehondtn, met dCl'zclval' volzalige gef"olgen in
de eCl1wigheid. De Eerwaerde Hesz. fielt hier, in ene
doorloopcndc Allegoric of Byfpra3k, den hoofdzaeldyken
inboud van zync llitgebrcidc Verhandeling over Gods Ko..
lliJJgryk vaal'; dat op zicbzelvc zync nmtighcid kim hcb...
hen; Cll zondcrling den zod:migen van dicnst kan wezcn ~
die zich het algel1l~ne beloop -del' opgemcJde Verhande1ill'"
ge, op ene gcmaklyke wyzc, bcgeren te herinncren.
Het Eilnnd der hoopenden is de tegenwDol'dige 'Va~~
rcld; in tcgeno\'erlrelling van 't Vaste Land, of 'de toeko~
mende Eenw, gefdlikt ter verkryginge ener ccmvig vol~
-mackte Gelukzalighcid, vaal' alle die genen, wLlk~ll ziclt
op bet Eiland bevlytigen tel' betrachtinge vall hllnncn
plicht, in dl: hoop van op het Vaste Land in dien GclukHaet te lullen dec len ; wacr lian de Inwooncrs trapswy-le cue fierkere verz~kel'ing verlccnd is gcwonlen; met eTl~
IU.DiEL.ALG.L~rr.No,I~lo
Pp
m:..
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HESZ HEr EILAND DER HOOPENDEN.

nevcnsgaende onderrichting vall 't rampzalig lot derzulker,
die', hunnell plicht verwaerloozen. Onder dir zinnebeeJdig
voorl1el ontvouwt zyn Eerw. hoe de Vader der Menfchen
zyn wi! qn welbehagen, met toezegginge zyper gllnfte aen
aIle de zoClanigen, die hun gedrag 'er naer poogen in te rigten, van tyd tot tyd duidelyker heeft bekend gemaekt; tot
dat hy eindelyk door zynen Zoon, Jezus Chl'istus, dat ailes in het klaeille daglicnt geneld heefr. Tevens gaet by na,
11et gedrag der menfchell, 'ftaende die verfchinende bedeelingcll der Godlyke Openbaringe, tot op den tegenwoordigCI1 dag; met aenwyziug hoe fchandelyk het Menschdom
vee1al, door aIle tyclen, die Openbadng verwaerloosd, ja
weI eens berpot heeft; terwyl 'er ecbtel' nag gefladig oolc
zulken onder gevonden worden, die 'er een recht gebruik
van maekren; het welk ook nag heden plaets heefr. - Bet gant[che be]oop dezer Gelykenisfe is leerzaem, en opweklyk, om een ieder te noopen tot het leiden van zulk een
gedrag, dat hy behoore, tot het getal van hun, wier grootfte pooging, terwyl zy zich op het Eiland der Hoopenden
bevindell., is ell bJyft., het woonen op het Yuste Land hoe
Janger hoe wael'diger te ma]{en: dat is., buiten Leenfpreuke.,
zich te bevlytigen tel' Deugsbctrachtinge., en volkomcnlyk
te hoopen op de genade, die denzulken toegebragt. zal war,
dC{l, in de openbaringe van onzen Zaligmaker Jezus Chris·
I:us.

Apotheek der Ooflenrykfclt! Staatm., op bevel van Hunne
Keizerly( e, Konirl{{lyke en Apo$tolifclie Majefteiten. Opgefleld door ie Hooggeleerde en IfTydberoemde Heeren A.
BARON VAN STORK, N. J. DE JACQUIN, en J. J. DE WELL,
naar den T'Weeden Druk uit bet Latyn vertaald. Te Rotterdam., by R. Arrellberg., 1781. In groat oCtavo 309
biadz.
eeze ApotlJeek., die eigentlyk voor het Platte Land geD
fchikt is, en voar een uittrekzel nit de Weener A'poiheek k:m gehouden worden, koornt ons voar rot het ooglIlerk, waartoe gefchikt, een weinig wydlbopig te zyn. De beroemde Schryvers zeggen, in de Voorrede dat deeze
kleine Land-Apotheek niets dan alleenlyk goede, I1Llttige,
en meest eenvoudige middelen zaude bevattcn; en wy willen ook. geenzfnts ontkennen, dat wy' ;er zeer vcele goede

eu eenvoudi~e

Voo~'fch,riften

in gevondcn hebben; dog, onzeli
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kun.:.
nen ageer laatcn ~ die eigentl~il: op ket Plat,te Laud 2ettr wt:l te
ontheerea zYlh, It1 ceDe ApOthe.itk :voor,1Hr Platte Lllnd'bet!oordeo"l·tJUr OM inzien., geent Qnder~ Voer(~hri£t&I1 ger1a<ttst ',w.. women," (Jan de3uiken; die niet allun' zeeJP:een'voudiW ~; ma{\r die ook tot un bepaald oogmerk kunnen
geblfzigd' \Vorden~
liet Werk zelve is intusfchctt
in de OoStenrykfche t.andeh met zeer veel genoegen outvangen, el1'wy t\vyfelen oak geen6nt~!l tlf het kan van, algemeell
nut zyn.,
~n het Eerfie IDeel worden de eenvoudige
~neesmlddel~n ~fgebandeld; nnmentlyk, ;0;0 wei die tot
de bereiding van deeze Apotoo~k moeten dit!llen, als die
tot algemeen gebruik bewaard worden~ Bier ,agter voigt ee'"
ne verkhtaring dcl',Schcikundigc Charatteren, .der Apothee"
kers gewigt\n -en maaten , vo~>rts eene bepaaling v~n den tyd ~
om. de planten, :en derzelver de~letl, te vergaderen, bene..
vens de wyze om dezelve te droogen en te bewaaren; en
dan e!pdelyi:, eene verldaaring v~n. fomrnige Konstw!>orden..
Het 1 \vcede De'el bevat, de Bereldmge ¥lerCeneesmlddelen.
•
Wy hebQen de Vertaa!iDg met het, (lorfprOng~ ..
Jyke vergelcckcn, en vinden dat het WCl'k zeer weI veto-

ftS ,bedimkem,.padde men Mg zeer veele Voorfcllriften

,aald i~.

Nedsrlandjcll8 InJeCten ') befchrw:e'1l en a.JgebeeU cno()r o~
SEPP. IV St. ·XIV Verh. t1vee Piaaten'J en VI'St. Vil.
FrITh. Une Plap,t. In quarto.
breil~t on~
't

H~t

ddet~l

et deete afgtfte
de
Sepp een
van
M
. Rupfen Gl1der oog, dIe, van iMIare.geboorre iut
Ey, tot haare verandering in
VJinder, naar
~en

he~

gewoo~tl:

llaauwkeurig befchreeven, en met de natuurIyke ,kolaured
juist afgem~,ald zyn, 20 dar ze deezer verzamelinge' op
nieuw tot cictra:1d fll"Ckk.ell. Vatl l!¢ue,deezer, welkefVlinder Wapendraager genoetnd wordf, melrlt hy eete- '!ifzon...
derheid die derzelver .long gtbroed eigen tchyt'lt: t~ w~Z6n .en vuoraf geCft hy nog eene tweeledi~e aanrnerldng ,iwewe ~
tec deezer gelegenheid, insgelyI\s ZUllCll mededeell!u.- ~
Men wordt mccrtnaaIs g~waat, dat de Vlinders hunlle Eije.
ten aan de onderzyde der bladerCll leggen, cn dat de
jQnge Rupsjes, egter niet aan die onder-, maar op de
bovenzydc del' bladercn hun voedzel zoeken. Zulks
beeft ook in dit geval plaats; 'en onte opmerkzaame befl;'houwer leidt ons op tot de gedagtcn, dat bet eertle gePp 2
fchiedt
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fchiedt veiligbcidshalve; op dat de .Eij~ren. minder gevaat
loope» 'Van dpor den Regen ofI?auw losgeweekt'te worden ~
en dU8 van derBladeren af te vallell. Wat het tweede 'be..
treft, hy gist niet otnvaarfchynlyk, dat .:Zul'ks ontftaat OJ tet
oorzaake Vln de meerdere'rui~te of wolagtigheid der bladeren aan de' onderz~de, die fie tedere klaauwtjes van de
pootjes der jonge, Rupsjes belemmert; en dat ie daarom ge·
t.lrceven worden, tot ,het zoeken van hun voedfcl op de bovcnzyde der bladerren, die gcmeenlyk cene etfener opper.
vlakte lieeEt. Dan, buiten dat algemeene, heeft dit Jonge
broedzel, dat llegrs w~inig tyds in 't Ey vertoeft, zyq.tie
elf dagen, na tt leggen ,der Eijeren, reeds voor den dag gckamen, iets byzonrlers in hunne manier van graazen op de
door hen betrokken weide, dat voor het gezigt zeer aar·
tig is.
" lk hebbe het, zegt onze Autheur, onder anderen, aan
-:en School Eieren, aan de onderzyde van een breed Willi..
~cn Blad gelegtl., d~zerwyze waarge!J0men. "Het getal der
jonge Rupfen Ult du School was rmm 60; wanneer dezen
:.nu in mst waren, zaten zy zander eenige Orde, op de bowenzyde van het Blad, als op en over elkander op een Hoop..
je tel' neder; maar, wanneer zy aan 't eeten zoudcu ga~m ..
llleef 'er geen cen ten agteren, maar zy f~haarden zich,
'Doogsgewys allen naast malkander, met de Staartjes om
hoog getild, en graasden dus, re«ht voor :dch heenell, het
()ppervlak des BIads in de rondte af, laatende het tusfchellvlies van 't BIad onbefchadigd. Wann~er zy dan verzadigd
waren ~ trokken zy zic1't allen weder te rug in 't midden vaIl
!t' Biad, zynl1e als '. ware hunne Rustptaat5; daar zy a.au
weder over en \l4as~aIkander zander orde op eenen Hoop
lagen., Doell deze h\Inne aardige Eigenfchap duurde maar
,zo lang, tot dat zy voor de eertle,maal vcrveld war~n, 't
,WI:lkach~ dagen nn h~~ komen uit derzelVer Eieren gefchicdde;' als wanneer zy nlet langer op de vlakke zyden ·der Bla.
den graaiden, maar weI aan derzelver kamen begoonen te
vreeten, zo als anderszints de matig van grootte en'volwa$~
rene Rupfen doen."

c.
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Natuurlyke en naar 't leeven naauwkeurig gekleurde afbeel~
dingen en beJchryvingen tier Cicaden en Wan,zen, in aile
de vier WaereldsdeeJen huishoudende, byeerwerzameld en
befthreevBn, door c. STOLL., In 't Fransch en Neder.
duitsch. Te Amflf1'darn by J. Ch. Sepp, 1781. In
gr. quarto.
eezc afleveriug behetst wcderom eene groote verfchei·
D
denheid van Infccren, die tot de Hemigterr.s, de Half·
Jchildigen of Half(childvleugeiigen behooren; 'Y:1aruit blykt
~

dat. dit Werk (*) met d"ezelfde oplettendheld voortgezet
wordt, als men 't aangevangen hedt; des de L iefhcbbers
reden hebhen om 'er over voldaan Ie zyn.
l"') Zie A/gem. VaderJ. Letteroef. 11. D. bi. 471.
j

c
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SEJlAL)~}! JUSTJN£' BRT!GJI,IANS- Lithotogia GroningaTIlt;. cum
:figtlfls ::eneis 01 pubhce ~fenfa, cum fummos III Phtlofo..

pbia Honares in Academia Groningo-Omlandica confequeretllr. Gronill~re aplld P. Doekema ~t it. Mltller.,
1781. Absqlle Pref. 120 l?P. hl f. m..

onderzoek heeft den jongen Hcer Brugmans
Eenal oplettend
vr6eg in fbat gefteld, om de beoefening van dat ge-

deelte del' Natllurlyke Historic? 'r welk men de Litholagia
of Steenkunde noemt? bepaaldlyk over te brengen? op het
Gewest, door hem bewoond? de Provincie van Groninge'1£
en de Ommelal1den; en by die gc1egenheid een oordeelkundig berigt van zyne deswegens ged~ane Waarneemingen
openlyk jn den di1g te fiellen. De Liefhcbbers del' Natuurlyke Historie, vooral van ons ·Vaderlo.nd? zullen hem zeker zyn0 genomen mneite d:mklyk erkcnnen; nadi.enpy vcrfcheiden byzonderheden daarom.trent tc herde brcngt, welJ;en men voorbeen, ten minHe uiet zo opzetlyk en naauwkellrig, gadegeflaagen heefr. Ter geregeldcJ7 voordragte
hicrvan voIgt hy, in dit Gcfchrift, de bekende RalJ!!.ft:hik..
king van den beroemden WaUerius, met overnccmillg def'"
beu::Iamingen door hem gebruikt, llevens tIaar-by voegende
de gelykluidende benaamingen, door de deskundi-ge Lillfli1!u£
en Cronfledius gcbezigd. Naar oeen inri!!ting- geeft zyn
F:d. eene gcrc2;clde verklaal'ing van ieder Geflacht, en voorts.
van iedere roan claar onder bctrokkclJ; waardoor di1: Sttlkje
-.ot cene alge.m,ccne bandleiding in )t beocfcnell del: Steenkun-.
PP3
~
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de kan dienell; als behelzende eene beknopte byeenzamelir.g
.Jer voornaamUe kundigheden, -hier toe behoorende. Onder
~t voorfl:ellen hier van tekent onze Autheur dan telkens aan,
wat de grond van G1'oningen erJ, de Ommelanden, VOl§CllS
zyne waarneemingen, oplevert; waal'van hy cen naauwkeLlrig bCl'igt geeft, dat mct eene koperen Plaat vergezeld gaat,
die OilS etlyke Afbeeldingeh van zonderlinge ilukken vertoont.
------- Het is aanmerkelyk dat de Heer Brugmans, de in~
rigting van WaUerius, met bctrek,k~{lg tot de Steellkunde i~
ode Noordfche Gewestcn volgen(\e ~ maar zeer zc1den die4
geleide heeft moeten verlaaten ~ of zig genoodzaakt gevdn.
den, om de door hem ontdekte [oorten met cene andere henaaming te 'nocrnen; het wdk in dit geval cene groote overt:cnkomst aanduidt. En \ is 'er, gelYK zyn Ed. zegt, ('t
welk ook zyne bygebmgte waarneemingen in veele op~igtcn
uitwyzen,) indcrdaad zo me de gelegen, dat de fteenen,
(lapzaes,) en fteenklompen, (Jaca ~) af, anders "gezegd ,
enkelwmdige en gemengde {leenen, it' Groningen en d~ Otn~
melanden, juist van dezdfdo lllltulir ~yn~' \lIs die ~ vvelken
in de Nool'dfchc Gewesten, hyinl1dcr in' Noorwegen 2 DC41ek,arlia, Wt:stmannia, enz., daarzc natuurlyk t'huis hOOTen,
gevondeq worden; en die dON de beroemde Steenkuudigen
Linnceus en Walleril~S keurig befchrcevcn zyll.
1\ls
mede -dat men in deeze Provinde die fteenen niet ontmoet,
well:;:en aIleen in de Zuidel' Gewestcn natuurIyk voorkomen.
-~ Bier benevens merlet de Heel' Brugmans nog op, dat
decze ficenen, 20 niet allen, tell minfie meerendee~s, cehc
rondagtige gelb.lte hcbhen, welke zig niet zeldzaam ~ls glad
:afgefchaafd vertoont: dat een vry natuurlyk kenmerk oplc~
"Vert, van de wryving; ell fchuuring, die 7.y voortyds op
den, grand der Zee on derga:1.11 hcbbco 1 En dit a1Ies loopt,
vervolgt hy , tc zamCl1, om ecn g-rooten trap van wnlll'fch.ynly!):hcid. te gceven, aan de gi'sling, da; die ftecncn niet natll\.lrlyk eigen zyn aan deeze Provincie, maar" door de Zee,.
nit de Noordfche Gewcsten herwaards gevoerd zuBen wee7-Cll. Eene verderc naFpooring van dit ondcrwerp zalligtld.:
kunncn dienen tel" volleI:' ftaavinge van dat denkbeeld; 't
welk des SchryllCI"S g.cagte Vader,. de Hoogleeraar lJrug7n'1.nS, vom' eenigcn tyd beweerd heeft,. in zyne Verhandcling, de Monumentis variarum. ffltltmionum, quas Belgii FaJderati Jolum aliquando pas/un: !uit, " over ,de gedenktckcHS
der veclVl1Idige veranderingen ,die Ol1ze Vaderlandfche grand
eertyds onder~a:m heeft" ; well< Oefchrift des Vaders, nevens
dh van den Zoon, taakende dit onderwerp, weI verdiend
gclcc:zen tc worden.
Vcr~
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17erzameling van, onuitgegee'lJene., StukkefZ, tot opheldering
der VdderlrmdJche Historie, .opgezogt, Jb'j'tengeuragt, en
met e'enige aamnerkingen opglheJderd, door lY-lr. P. BONDAM, ,p.,.()jr. 111' de J!.~chterrte., Uttecht .en HistodeJchl'Y'Yer 'Van Gelderland. Vierde Deel. Te UtrechJ, by B.
\Vild., l78'I.· Behalven -'jUt VQorberigt en den Inhoud ~
375 hZ.' in gr. o{Jtavo.
dlt Dee!: oTIuiqregeeven Stukken hehaoreQ tot cen
D e'in
zeer
tYl'Htip in anze Vaderlandfche Ge<~~mmed(clyk,

fchkdenisfen, al~ g<1ande, in gevolge .der voorigen, over
de daadlyke' aanftelllng' van den' Aartshertog Matthias, tot
algemeenen ' Landvoogd; ,na .dat men Don 'Jan openlyk
voor 's Lands Vyand verklaard, en hem plegtig afgezwooJen had; ~ls mede het daadlyk aanvaarden van dat Ampt,
door den AmsheJ1tog, en deszelfs benoeming van Oranje
tot zynen Stedel1oncter. Bet d:eswegens gebeurde, tnet andere vool'VQllen ''van dien tyd, zints het afloopcn van de
ma-aud frCl:ober ],577, tot op het einde van January 1578 ~
ontvangt uit deeze ,Papicren , in verfcheiden byzonderheden,.
een nieuw '(J)f 'eel) ,duidelyker lic.ht; daar 't ons etlyke Staatshandelingell vall dicn tyd, onderfcheideniyk, in derze1ver
verband ,~n voortgang doet zien. :Daar benevens firekken
deeze Stukken, I ill N'eel~rleie opzigteir" ten' onwederfptrcekelyken bewyze, d:tt 'sL1mds Staatcn ~i by de afzw~ering vall
Don Jan,,~eenzi.ns bedoe1d hebben ,zig des Konings heerfchappy; 'tc ,onwekJ{cll, maar dntegendeeI zig -nag als .getrouwe Onderdam\en altn hem verbonden hieldeiI; en dat
men, op een :r~gt inzien van het voorgevalle.ne in dien tyd
en vervolgens, op goedcll grond beweert, dat men Philips
niet eerdep, dan III -ISSI, van de regeering over deeze Landen kan rekeneli~,., ,vervallen te Z.yll. -Ben en ander deezer
Stukken ~~at, iVQlgens de nreevmaals gemelde 'illiigrin~ vaIl
£lit Werk" tretge-z,eld Van des g~en Vcvzamehlars ophel...
derende aa11tekenin~en,' die; zo,' ten' aanzien der Stukkel1
zelven, als' ten 'Opzigte van deeze en geene byzondere voor..
vallen ,'haare nuttigheid hebben• .,.;..- Nademaal we l1U reeds
een en anderwilpf,' nit dat f00rt V<mJaantekeningen, byge..
bragt hebben, 't geen de Heer en, '1I1r. ,Bondam voorf1:elt,
llopens de vmeg'ere poogingen van Oro'l?je, ter hewerking
eener nader-e Unie, (*). en 'er 011S in dit Stuk \veder eene
(*)

Zie 'boven ;b~, Us.
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van dien aart voorkomt, zal 't niet oneigen zyn , aan deeze
alhicr nog plaats te geeven., .:.w:y ,ddel1 ·zulk:s "Oak ,'t~ eerder.
daar ze tel' bevestiginge' dient-., V:iIl' ~t ~een zyn E.d~ ~n ,z.yne
Redenvoering over de arne, Ql. 98 gezegd heeft., raakende
zekel' Voodlel van ,de Gelderfcbe Gedeputeel'den tel' Generalitcit, betreffenrlc 'h~t aaogaan:van eene,'lJ,adere vereeniging
onder de nabuurige G~westen; ,dar ze., n~amlyk, " 'dit
" Voor£lel niet uit hun zelfs, maar op aanz;etten e,n OV~1'fe
" ding van Vader Wlllem fchynen gedaan te 11ebben."--By gelegenheid van 't afgeeven van een Stuk, 't welk dat
Voor£1:el zelve behelst, deelt o.n8 zyn Ed. desaangaand~ hierhet volgende mede.
" Ik erkenne gaarn., dat zulk-s uit de woordell zelve van
(lit voorftel wel niet blykt; maar wanneer men op de om":
fiandigheden van dien tyd, en den zamenloop v.an zaken,
agt geeft, zal men daaraan byna niet twyfelen•. Want of
fchoon wei de Staaten mn Gelderland,., op 's Princen vroeger
voorUel desaangaande, geen voldoend :mtwoord :gegeeven
hadden,' ea) liet zig egtet OranJe daar door niet aflchrikken, als- al te weI be~rypendo,; dat weinig nut uit eene nadere vereenif{ing, welke Hyals een plechtanker in tyd van
mwd, zo de algemeene t'2reeniging, gelyk hy v·reesde, verT
zwakt . magt worden:, of ten ccnemaal in duigen 1J.1ogt vallen, a31nmerkte, zou kunnen getrokken word~R, om zig
tegen rlen.cSpanjaard.ftaande te'houden, zo niet:.Gelder.land
zig daarb¥'. voegde. Dat Gewest immers was als .de N'oor~
muur voor Ulrecht en Holland ~ en door deszelfs Jigging
wierden de, Provincien v:m O'llcrysfel., Vriesland, Gronmgen
en Drenthe ~' afgefnedcn van UtrefiM, en Holland, om te
land uit deeze twee Gewesten aan dezelven eenige hulp tc
Inmnen toebreng,cn;, behalven dat by nooit ffif;l;ster van de
Rivieren., ,de waare en voornaamlte £lerkte van decze J ,anden, kon zyl1, zo niet Gelderland onder dat verbond betrokken wierd. Gcen wonde] derhulven, d"t wy, in geen
cler overige Gewesten ,. zQ,veele fpeuren en voetf1:C\ppen van
Oranjer poogingcn, tot bereiking van dit oogmerk aantref..
fen, dan weI in dt Staatspa.p.icren van Geld~lltnd, in zo
\'cere zelfs., dat ik my· ,thal1&. \'l,\e.t herinn~re, dat d.e Pril 3
aan Jle ovt:l'ige Gewesren ,. yticIla:ntl., Overyifet en G10nilbgw ooit openlyk, en ',op zyt'tl1nam, cen fOOl:tg~lyk voorftel
heeft laaten do en , eerder, en vbOr dat hy zig,genoegzaal1l
verzekerd mogt houden, dat hy in Gelderland ten deeze!,1
op~

(a) Zie o1luitgeg. Stukken, III. D. bl. ~6'o) 1;71, en 2Z1•.

gpzlgte tyn oogmerk zou lrunnen bereiken. En hier toe
gaven de GelderJchen hem, die alle voorvallendc omfiandjg..
heden tot het bereiken van zyne oogrn~l"ken wist te doeu
dienen, eene fchoone gelegenhGid, ten. zelfden tyd, dat
zy zyn voorftel als nog, van de hand w.()ezen, en welke die
groote en fnedige geest zig ook wel ten nutte heeft weeten
te l11\l.aken. Gelderland naamlyl\ was ~en deezen tyd , [met
het afloopen van 't jll-at 1$77 ,] zcer in 't naauw gebragt.
Bet Hoogduitfche Guarnizoell binnell, Ruurmrmde hield het
geheele OverkJVartirr genoew:a,am in bedw:lng. De Guarniz;oenen binnen Deventer en Campen, welke bet insgeIyks
JUet Don 'Jan, en zynen aa.nhang., hle,lden, dreigden de
kwartieren van ZtltpJren en. Ve!uwe af.te ioope.n en te pIun~
deren. Gelderland was met III fiaa~, -,zonder onderfland
van anderen, ~ig ailll q~ie ~anten tcgcu.. c;lic vyancHyke Gual"nizoenen te vcrzetten. OlYerysJet had ~cnoeg met zig zelf
te doell, om het ovtrige dier Provincre t~ dekkeu., tegen,
den overlast., 9!~ 111,1.u door de· bezctting hunner twee
'HoofdH:edcll :;tangedaan ,wi~rd ,en kon dus wehlig, of geep "
ouderffand bcwyzcn. OranjJ had we}, Opr'~ eerfte aauzoek van 't Kwanier van Veluwe, dnc Vendelen Knechten, cioch op kosten van dat Rwartier., terilond nit Hol,:,
Itmd derwaans overgczonden., om gebruikt te worden tegen
de f1:roopel'yen en ~litvalIen, van die van Campen (b). 'Utrecht
md oak, tefl einde om 't toonee1- de,s ,oorlogs v~n. hurnle
grenzen, zo veer mogelyk, te verwydcten, aan Peluwe,
wor den tyd V'4~ c4'ie maanden, fen ondcrfia!1d van au.i~ end gulden ler maana gegeevcn. Doch deeze onderf1:a.riden
waren niet bcfu!nd tot afweeriRg, van ,de, pnheilen; die hUll
drtigden. De voornaarnae hulp moest komen van de ove·
rige 'Bondgenooteu. . Doeh de Algemecne Staaten tc Rrus[el
hadden de handen ,vo.! werl~s , om bun Leger digt by Namen
bc£l:alld te doen ~lHen, tegeps de- ondernecmingen van
Don Jan. en konden aan die van Gelderland geene meer..
del' hulptl'oepen tqe.z~nden, pan de vee~·tien lIohenloofche
Vendelell ~ ,velke, in plaatze del' Gemeenc Lastcn, door
die van Holland thans ten diemt del' Calleraliteit onder anoercn betaalrl wierdell, en tot het belc:g van Ruurmonac.
dicnden. Ja zelfs, in plaats van meerder onderfiand, had·
den de Algeme,en~ St:mten ~~ dien tyd een Gezandfchap
~laitr Gdderland afgezonden, om van de Staaten van dat
Gewest eene 1'ermeeJ deri1lg van l:lstcn, ten dienfie der (7en~~

(ZI) Als bovcn hi.
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neraliteit te verzoeken (c). Doch dit verzoek der Alga..meene Staaten hebben die van Geldertand, op dCRzelfden
Landdag, waarop uit 'sPrinfen naam hun 't voorllel tot eene
nadel'e Unie met Holland, en de Nabuurlge Provincian,
gedaan is, van de httnd gewez.en, 001 reucnen, dat de be~
"f yding des te/;Ulwoerdigen CriechsY<Jlcks in- en omtrent
F1tUrmonde liggerzde ~ by (lett .fIeren Staten Generaal, tot
omtartinge lntnner Landen l\
f1,och niet geJchied 'Was; dat
daerenbol'en die faeck ·alJa ceJc?fapen Jcheen, dat defe LanJen, tot uitaryving des voorJ't.\ Criechs'VQlks, fich felfs foulien moeun helpen, zander naamlyk eenige verdere hulp van
de Algemeene Stanten te~verwagten te hcbben, waarom ook
llie '}/an :ae Landfchap 'Yerklam'den in haar vermogen niet;
te zyn, at ~ulk.e, pj diergelyke asfiftentie, in, getde, oJ obli~
gatien, als verJocht, den Algemeenen Staaben te dom Cd).
Dit Antwoord J1U der Geldel'f~hel~, zo -ras claar van door
de AfgezDnclenen, by hunl1e ten\gkomst binnen llrusfel,
verHag gedaan was ter Algemeene Staatsvergadering, kon
voor Oranje l1iet verholel\ blyven. De tedenen, daarby
aangevoerd, fchecneri hem ongetwyfeld -van. -dat betang te
zyn, ·om op den naastvolgenden Landdag op nieuw aldaar
'Weder een zoortgelyk Verzoek, als hy op de voorige Vergadering uit zynen naam haQ latcn doen, te hervauen, en
htln met dezclfde redenen'te overtuigcn, van de noodzakelykheid van eelle lladere Unit, met wdke zy zelve gemeend
hadden , het verzoek, der AlgeJll'eene Staaren te moetcn af~
na~n. En, om dit zyn oogmerk des te betel' te hcreiken ,
kamt het my genoegzaam ztker voor, dat de PI ins mondling de Gelderfche Afgeva~rdlgden tel' Generaliteit, welke
zig' te' Bmsfel bevondelf~ f vertoond en in -ot ,bree(tt~ beweezen zjll 1Jcbben, dat, dewyl de Al~cmecnc Staaten aile
hare contributien tot ~'oorfiant Jyan !war eiRene Pi ovinci,n
employeerden, of, gc1yk ,'1. ". Lier'l ceu' der Afgevaardigdell", in zynen Brief aan de R.egeering van Zutpite1z zig llitdrukt., dewyl de Algemeene Staatell bet in ~eenerlty wege
raadzaam erackten., hunne fierkte te verdeelen, ende hun
meer arm h'et Le~er voor Namen, dan 1'00r Ruttrmunde,
~elegen is, zy daarom uit Brm,fcl van deull'e Staaten niet
;'eel hulps en troosts vaor hun te wag-en lJadden (e) ~ nat zy
overzulks best zouden doen fig JelJs te helpen, gelyk zy

"S

ill
(c) AI5 hoven bZ, 26ft
(d) A!s boven hI, 2.7(5.
(~) l\ls boven IV D. bJ. 2h.,
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•n hun Antwoord. aan de Algemeene S~aten voofzagen te
~ullen moeten doen; dat, om zulks te beter te weeg te
brengen, in navolging van die van. Braband en Vittan.deren, en andere aangrenzeijde Provindien, zy ook hunne Contributien, welke zy voor. hUll aandeel in de AIgemeene Lasten reeds hudden bewilligd, of nog zoudell
bewilligen op t,e brengen, tot verdeediging van hunne
eigell' Provincie moesten aanleggen.. - Dat, om zig van
den Vyand, welke hun op den hals lag, te bevryden,
~y weI alleen daartoe niet in ftaat waren; maar dat, om
~ulk -een oogmerk te bereiken, niets beter was., dan eene
J1udere vereeniging van die Nabuurige Gewes~en, welke
het grood1:e belang hadden by het pehond van G'elderland,
en welke derhalven oak wel hunne contri~utien .(laartoe zouden willen employeeren, am daardool'- hunne eigen PravinGien dies te meerder in v.erzehrdlleic\ ~n ruste te fiellen;
dat men ten dien einde onder die- Pro~incien een gemeelle
Convocatie en byeenkomst moest beraamen en be1eggcn, om
zig daar in te vergeJyken tot contributie enae uttlegginge 'Va.n
penningen, welken men zou doen, of opbrengen, tot jluur ~
en, befcherming 'Van die zel'Vc htinne Provif/.cim".1 even zo ~
gelyk die van Braband, Vlaanderen, en andere aangren..
zende Provincien, lJunne ContrilJutien ~ en aandeelen in de
gemeene lasten, employeerden., en aanleiden,· tot verdeediging van hunne eigen Gewesten, zander veel onder(l:and
daar uit aan deeze-Gewesten te docn.. .........-.- En door deeze, en mogelyk andere redenen meer,' komt het my voar,
dat l ranje, welke reeds zedert lange e~n_zodanige nadere
vcreeniging, zelfs o'penlyk, zander daar. door de Algemeene Unie te willen verbroken of verzwakf hebben, gedreven had, de Gelderfche Afgezondenen zal overreed hebhen, om dit Poinct, ter overweeging van de' Staaten ~
weder voor t'e fielIen; terwyl hy mogeJyk zynen Broeder ~
Grave Jan van Nasfau, ,velke door den Aartshertog Matthias op dien zelfden Landdag flond afgezonden te -WI)fden, om met de Staaten middelen .te beraamen tef bewaring en verdediging van vcrfchcidene fieden, en plaatzell
van Gelderland, verder zal verzogt hebben, om by die
gelegenheid in perfoon dat zclfde voorfiel aan de Leden
dier Staatsvergadering andel' de hand fmakelyk te maken ~
en door te zetten. - - Wy hehben dit gemeend eenigzins omfiandiger thans te moeten betoogen, om daardpor
waarfchynlyker -te maken, 't geen wy over dit Artikel in
{lllze Redevo"ing orer de' Unie gezegdhebben• ..:...-. Dat
nu
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nu het Be(luit, 't gten de Staaten op dit Poincr'als toefl
genomen hebben, gelyk oak het belluit van de Regeering
del' Stad Zutphen, niet voldoende is geweest aan het
oogmerk, met welke Oranje dit Poina wedel' den Staaten
op. nieuws had doen vooraellen, (f) zal men zig niet
hehoeven te verwonderel1, indien men gadeOaat, dat voor
:,1,; nog geen Stadhoudcr, in Gelderland was :1angefl:eld,
wlllke, door zyn gezag en invlocd, cen zodanig 'ontwerp
kon aandringen en doorzetten. Doch zo ras Graaf jan,
's Prinlen Broeder, tot die waardighcid aldaar verheven is
geweest, zal men hem dit ontwerp van zyn Broeder met
aile mogelyke middelen, in verfcheiden Stukken, welke
wy in een volgend Deel -hoopen lnede te deelen, zien
bevorderen en onderfieunen, tot dat het eilldelyk Vader
Willem, door behulp van deezen zynen TIl'oeder, gclukt
is, dim band van eene nadere Vereeniging toe, te trek·
ken, en dus den grondflag te leggen, waarop het gevaar~
te van Oijzen Vryen Staat, hoewd door zwaare Ollweersbuijcn nu- en clan gefchokt, ,geduurende deeze twee Eeuwen, veilig gel'ust heeft. De Hemel vetgunne ons genadiglyk'l dar di~elfde ccndragtsband, waardoor Ol1ze Vry..
heid en Godsdlenst als toeu verzekerd zyn geworden'l
door geen fchok van binnenlal-1dfche tW'Cedragr van een
gerukt, noch door buitenJ.andsch geweld verbroken mage
worden; maar, onder het opzigt del' Nazaaten'van dien
groaten Grondvester onzer vryheid, en het wyze bel1uul'
onzer Landsvaderen , nag veele Eeuwen mage voortdnuren,
en voor altoos befl:endig zyn!"
(I) Ais boven, IV, Do' ct. 301, 30z, en 3So.

Regtsgeleerde Verhandelingcen over I..yfftraffelyke Misdaa·
den. Door een voornaam ReKtsgelcerden. 'Fe Amfierdam
by H. Gartman, 1781. Behalven de Voorreden, 254
bladz. in gr. oEtavo.
zestal van Verh:mdelil1gen, in welken /verfcheiden
Eenbyzonderheden
nopens de llitvoerillg del' Lyfttrafl'cn"

wegens deeze en ~celle Misdaaden, overwoogen worden.
De eerae Verhandeling gnat over de ilraffe der misdaa~
den, die met den Doad get'l1 eindc neemt, Na eene voor~
afgaande befchollwing van de f1:ralfen in 't algcmccl1, en
van de .Doodfiraffen m 't byzondcr, tekem de Autheur, ~
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met opzigt tot de laatften, bepaaldlyk aan, dat de ftraf"
voor zo vel' ze eene lyding des lichaams is, zig weI be.
p:1alt met den dood; maar dat dezelve, aangcmerkt als
een fcandaal ~ tot des te meer affchrik, door den Sauve·
rain ook uitgefirekt kan worden na den dood. Hier toe
behoor" het ontzeggen van begraavenis, mitsgaders het
fchand'ig behandelen van de doode lichaamen del' geexe.
cLlteerden, met dezelven aan de galge te laaten hangen,
op een rad te zetten, ~n wat meer van dien aart zy:
nopens welke fuafoefening onze Regtsgeleerde, door vOOl'beelden en gewysden, toont, over welke misdanden en
hoe dezelve plaats Q.eefr. - - In eenc daarop volgende
Verhandelillg neemt hy ip. overweeging de llrafle del' gee.
nen, die, van hUlllle zinnen. beroofd en dol geworden
zynde, zig aan misdaadell fchultlig gcmaakt hebben.. De
Regtsgelcerden denken, llaRr uitwyzen deezer Verhallde·
Huge, ondcrfcheidcn over dit fiuk, en veelen zoeken de
Hrafoefening del' zodanigen, op de eene of andere wyze',te bemiddelen: maar aDze Authem' is van begrip dat de
oTIzinnigheid, 't zy de daader, na 't pleegen, onzinnig
blyve, of by tusfchenpoozen tot het gebmik zyner zinnen
geraake, (*) altoos de firaf belet. Alleenlyk zou hy 't
raadzaamst en best oordeelen, zLllke'rnenichen op te fluiten en te doen bewaaren, op dat ze niet meer dergelyke
daaden bedryven. Zelfs zou lly 'cr vaal' zyn, om zulk eene
behandeling uittebreiden tot de zodm1igen, die, na de aanzegging des doods, of voor het uitleezen del' Sententie,.
in ,cene zwaare dolheid en raazerny kwamen te ~llen ..
De derde Verhandeling gaat over het uiteinde det
Misdlladigers, of de uitvGlering del' Scn~entie nan dezelve,.
en behelst ctlyke aanmerkingen, die het ampt van den
Scherpregter, of den Vocrder van den fcherpcn Zwaarde
betreffen, mitsgnders over de omftandigheden, die de uitvocring van het, Vonnis voorgmm en vergezellen. - - -

Hier
(...) Men neeme hier weI in opmerkihg, dat 'er in deezen ge..
{proken wordt van efne raazerny by tus[chenpQozen, tl4 t pleegm'
VQfZ de misaaaa, want is het oat de dRad!::r alvoorens reeds ~ b,.
tusfchenpoozen. zinloos of wei by zyne zinnen Wllfe, dan is het,
gelyk de Autheur by eeoe andere gelegenheid aanduidt, de zaall::
van den Regter, behoorlyk gade te l1aan, in welken toefiand'de
misdaad bedreeven zy, en dan den ongelLlkklgen I naar be\'in~ van
zaakeJ:l, te firaffen of te ver(cbool1en.
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l-Iier by komt eeoe Verhandeling, die 2,ig, volgens het
opfchrift., eenigzins bepaalt; tot d~ fimffc van den dOl ~d
flag, wanneer onder veelert Qe daader niet is te ontdekhn; dan ill welke 9nze RE:gts~eleerde zig in 't algerneen.
uitlaat, over den doodllag, en deszelfs Hraffe, in veelerleie opzigten, en over verfcheideIlc omftnndigheden daar
toe betrckkelyk. Voort$ fchikt hy ecn~ volgende Vcrhandding., ter on::vouwinge van het gcbnnk dar men zomtyds
van Diercll maakt., tot bet uitvoeren del' ftraffe, omtrent
dceze en geelle misdaaden. Ais daar is, de firaffe van ou..
der- en kindermoord by de Romeinen, die zulke misdaadi.
!refS., met een llond., een haan., een flaIlg en een aap ·in
eell zale naaiden., en dus in Zee, of in de Rivier., wierpen:
beneveIJ$ de nog hedendaagfch~ firaf van Koningsmoorders
en dergelyken., welken men door paal'den van een laat trekken. 'Tel' deezer gelegenheid laat zig de Authem ook nit
over de Roornlche Wetten nopens het gezag del' Ouderell
over hunne Kinderen; en gelykfreUing del' fitaffe over
Ouder- ell Kindennoord, als mede over deeze en gcelle
byzollderheden, die tot Koningsmoord en dergelyken betrekking hebbcn; des de overweeging van 't gebruik der
Dieren, in 't uitvoeren van fuaffen, vel' het minfie geqcelte
deezer Verhandclinge benaa, zo zelfs dat 'et maar met weinige 'Woorden van gerept warde. - - Laatstlyk verh'ent ons
de Autheur nog eene Verhandeling over de frratfe del' aanwezenden en dooden: maar' derze1ver cerfte gedecltc gaat
over de ftraffe in 't algemeen, met' aanmerkingen., zo over
derzelver regtmaatige uitvoering, als over derzelver misbruik; U3 de ontvouwing hiervan treedt hy bepaaldlyk tot
het opgemelde onderwerp. In deezen kornt ons voar het
firaffen van vlugt~nde misdaadigers, die zig aan Iyffil'affe·
lyke misdaaden fchuldig gemaakt hebben, en wier vonnis
behoorlyk opgemaakt en uitgefprokell is; 't zy ze dan nog
leeven of dood zyn., 't welle dan gefchiedt, of in beeldtcnis., of m~t bunnen naam , a:m de gaIge te hegtcn. Daar toe
behoort dan ook in de veroordeeling van het aandenken,
waardoor derzulker gedagtenis als uitgerooid tvordt'; en
hier by komt iusgelyks het verbranden van baatlyke gefchriften. Wyders verklaart zig onze Regtsgeleerde nag
tegens het verleenen van vryplaatzen aan opzetIyke boosaaltige misdaaders; en befiuit eindelyk met een kort gewag
yan het fchandig behandelen del' daode Iichaamen van geexcuteerden; dat infiemr met het geen hy in zyne eerfie
Verhandeling bygebra~t heeft.

On..

ZtEGTSGELImRDE VItRHA.WOEL1KGI£,N.

51'1

Onze Regtsgeleerde betoont in aUe deezen eeoe uitge;o
Ilrekte beleezenheid, waat van men met vrugt gebruik kall
maaken; doch. zyne manier van behandeling is gemeenlyk
wat oppetv]akkig en omfiagtig, vol van uitweidingen ell
herhaalingcn, dac de leezing wat lastig maakt, en waaruit
wei eens ontllaat, 'dat hy zig zelve niet volkomen geiyk:
blyft. Een enkeld voorbeeld hier van zy genoeg. -~
In zyne eerfte Verhandeling, van gequalificeerde dievery.en
fpreekende, le::rt hy ons, dat een Regrer met de executie
van 'r doodvonnis ter galge moee voortgaan, al is het, du
voar den eerften keer de !trop breeke.
" Zommige Re~tsgeleerden, zege hy, zyn weI van gedagten, dat de l1rop breekende, en de opgehangene claar
door van boven ncer. ter a:ude vallende, hy niet wederom:
opgehangen zan moeten worden: - maar, vervolgt onze
Antheur, 'er moet valdaan worden aan den inhoud van het
vallnis, gewoonlyk nIdus luidende, om met de koorde
firaft tc worden, dat 'er de dood na voIgt; en het (hat aart
geen Regter ~ om cen lyflhaffetyke fententie, celis gevelli
zynde, indien naderhand van de onfchuld niet kornt te blyken, te veranderelL
Ik weet weI dat CarpzoJ'ius it!
zyn PraCt. Crimineel van gevoelen is, dat een Regrer hI
dit geval, de ftraffe van de galge. in die van cen ballTlisfe..
ment, zoude kunnen veranderen; dach geloave teffcns, dat
dit in aDze Vereenigde Nederlanden bezwaarlyk zoude kuo..
l1en gcfchieden; wam aldaar de Regter5 in zddanig een geval geen meesters van de fen~entien meer zouden zyn; a]s
een$ gcveld zynde, oak indiervoege ter executie moeteIl
gelegd worde'n." Wat laager cgtCl' is onz,c, Autheut
voor 't nittlellen van de firafoefening, en 't Itennis geeven
van 't geval nan den SOllverain: want in zyne Verhnnde1il1g
over 't l1itvoeren der Sentencie, daar hy dit Il:eval weder te
berde brengt, drukt hy zig deswegens bepaalder aldus uit.
" Het valt zelden voor, dat, een dief, of een aude!'
Misdaadiger gehangen zynde, de tlrop breekt, en hy n~
levende ter aarde valt, dog het kan gebeurell; indien zulks
gebemde, kornt ten deeze in rype aanmerking, of een zodanige van de ftraffe van de galg zal vry zyn. De rneeste
Regtsgeleerden zyn van gedagten, dat hy, onaangeziell
deeze ,onverwagte gebeurtenis ,wederom zoude, en na reg..
ten hehonrde te moeten worden opgehangen.
Ande..
re zyn van gevoelen, dat eell Regter den zodanigen wederom in de gevangenis zoude kunnen doen brengen,. en aUes
wei nag-egaan, en onderzogt hebbende, of de firop door

ge-

too-

5S~

lUWTSGELEERDE VRRUANDELINCEN.

tocdaea van den Scherpregter ~ dan by gBval, gebrok~li
was, den Souverain daarvan verflag doen, en deszetfs goed.:.
vindcn hieraver behooren te verzoeken. Een derde ',"il;
dat dit geval iemand van defuaffe del' galge bevryde, ell
I1Y, na goedvinden van den Regter, 111et zagter ftraffe,
zoude kunnen ge{{raftwo'rden. - Wat my aanbelangt, indien
my zo een geval magt voorkomen, zoude van meening zyn,
dat men den Souverain van het zelve diende kennis te geeven: want hangt men' zodanig een veroordeelde wederom
op., d[m fhaft men hem te fterk, doordien hy reeds een
gedeeltc van de fl:rafTc heeft uitgeflaan. Ja maar, zal
men zeggen, aan de fcnteotie moet voldaan worden, welker inhoud was, dat hy met de koorde zoude worden geftraft, dat 'er de dood na voIgt. Dit is zoo, en 't zoude
ook gefchied zyn, indien de H:rop niet gcbrokel1 was, en
dus, de zaak niet meer in zyn geheel gebleeven zynde, doo1" dit onvoorziene toe val de Regter belet is, om met de
uitvoering del' ftraffe voon te gaan. - - Hy mogt zig ook
de zaak niet verder aantrekken, doordien, de fententie uitgeleezen zynde, hy niet meer gewettigd was, in dezel ve te
veranderen, of daar iets by of af te doen. - - Dus het
best en raadzaamst is: het geval tel' kellnis van den Souverain te brengen, en den voorq~ang van .de firaffe nit te fiellen, tot tyd en wylel1 deszelts goedvmden zal ZYll, ingekomen."

l1efcllouwing del' Maatfcllappy en Zeden in Frankryk, Zwit·
zerland, Dttitschland en italie, doorvlogten met VooTvallen, emige uitffeekende CharaCters betrefJende, door JOHN
MOORE, M. D. Naar den Derden Drztk uit 1Iet En~elsclt
vertaald. Vierde Deel. Te Amfl. by Yntema en Tieboel,
1781. 169 bladz. in gr. oCtavo.
Derd~

en fiot onzer Aankondiging van het
Deeltje deezel'
T
verlustigende en leerzaame Brieven, hebben wy onzen
Leezeren berigt, dat Dr.
zyne Eriefwisfeling voartMOORE

gezet, ook die over Italie het Gemeen medegedceld heeft,
en dat 'er eene Vertaaling van dit Vervolg by onze Drukkers
YNTEMA en TIEBOEL onder de Pers was (*). Het eerne
Deeltje van dit Vervol{;, in de Nederduitfche VertaaHng
zeer voegelyk als een doorloopend \Verk behandeld, ziet
thans het licht, en vordelt ons verflag.

c.) Zie hier boven, bl. 373·
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bit geheclc DecItjc b~treft Penetie: en de Schryv"er.tteedt
In cell" vry hreed Vel'haal van den Regeeringsvonn., van de
G.eJchicdenis dceze; Gemeenebests, en yan de verfcheide
omwentelillgen, welke 't zclve O'tldcrga:m heeft," van den
eernell oorlprong af tot op om~en tyd. Het kennelyk onderfcheid del' BeiChouwinge van .deezen Staat, met de voorgaandc, zal waarfchynlyk moeten toegefchreeven_ wordell.
-aan de bezwaarlykheid en 't gevaal' om te Venetie over:
Staatszaaken te fprecken, en dus, dcsbetreftende., in 't ge~
rneenzaam oncicrhOlld., <lmndigheden op tc doen ~ in geelle
Boekeh te vinden. Dc Ge!chiedlnmde aIleen, en de iigtbaare
uitwerkzels van den zeldzaamen Rcgeeringsvorm., konden
hem hier voorlichten. Men denkc, egrer, niet , dar Dr. 1\100R~ hier zyne aangenaame wyze van verhaalen lalt vaaren, en
eell dor gefchiedkundig vcrl1ag geeft; neen, hy houdt ,< Zl)
vee! de 3art des onderwerps toelant, den zelfden voet~ en
in cenige Brieven, Venetie in 'I: algemeen betrcffende, llaat
dit Deeltje, met de voorgaande., zo greetig geleezene, ge-·
lyk: l\fOORE gce{t hier boven al blyken van cen welgeklonken oordeel en gezonde Staatkullde., afkeerig van Slaaverny•. Men leezc, tel' proevc, 't geen hy van de Inquifiteur$
'}Jan Staat zegt, en zyne aanmerkingen daar over, het zal
ons e~n [chets gecvcn van zyne fchryfwyze niet aIleen; maal':
van den anrt del' aanmerkingen, welke hy onder het fchetzen van den Venetiaanfchen Slaat maakt., ell in de Gefchie...
denis vlegr..
•
" De Groote Rand van Venetie iteurde het m den Jaar~
MOl raadzaam de Regtbank der Inqaifiteuren 'Van Staat ia
te frellen. Zy beHaat uit dric Leden ~ allen genomen uit
den Raad van Tienon. Het hoogfie Geregtshof In aUe mi...
daaden van Staat. Deezc drie PerfooneB hebben magt"
om., zander eenige hoogere beroeping, tc beflisfen over bet:
leeven van elk Burger, behoorende tot den Staat Van Vt..
ftetie: de aanzienlyki1:e Adel, de Doge zelfs, is hier _vall
lliet nitgezonderd; Zy bewaarcn de fleutels der b,l.l$fen~
\vaar in naamlooze herigten geworpen worden. De Berig..
ters, die eene belooning verwagtcn"., fnyden een klein aukje van hun ingeworpen papier af ~ 't welk zy naderhand aan
den ll1quiflteur vertoonen, w::J.nneer zy eene belooning ~i

fchen.

" Deeze drie lnquifiteurs hebbenllet regt om Verfpi~derg
re geb1'l1ikeu; op l1eimlyke vcrfbmdhouding af, geeven zy

last tot het vattcn van aIle Perfoonen, wier woorden of
tlaaden hun firafwa.llrdig voorkomeu, en neUet, ze vervol~
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gens te regt. Indien' zy ~l1e drie van een gevoclen zj'li, 13
'er gecl1 verderen omflag noodig: zy mogen bevel ld,eeven
om den Gevangen in den kerker t¢ wurgen, in ht:t'kallaal
Orfano te verdrenken, ftilletjes by nagt op te hangen tllS1,:hen de twee pylaaren') of opentlyk te firatfen. En welke
ook hunne'.beOisfing zy, omtrem dat auk kan geen verder
ondel'zoek gedaan worden; doch') wanneer cen der drie van
~t g<;voelen zyner Amptgenooten verCehilt" moet de 2aak
vooi de volle Vcrgadering des Raads van Tienen komen.
", Men zou zich ligt verbeelden ') dat de Gevangcl1 dan
grooten kans kreeg om vrygefprooken te worden: dewyl
het verfchil in gevoelen, tusfchen de drie InquifiteurS i
toont, dat de zaak ten minften twyfelagrig is; en in twyfelagti~e zaaken zan men het overfiaa,n tot de zagd1c zyd~
verwagten; maar deeze Regtbank voIgt andere grondregels
dan u eigen zyn. 't Is hier een regel, om in aile misdryven, die den Staat betreffen, op g~ringer vermoedens') dall
in andere gevallen, af te gaan: en het eenig ollderfcheid,
't weIR;, men maakt tusfcheh' em volkomen beweezen mis.<Iiyf, 'en een twyfelagriger, beftaat claar in., dat, in het
-eerfte geval, de doodfiraf op hellen dag gefchiedt, en, in
het laatfle, hcimlyk.
" D~ I'!i~:dfiteurs vtm $Iaat hebbcll fleutels van aUe vertrekken in t Hertoglyk Paleis, zy kunnen, vinden zy h~t
goed, in de ihapkamer van den Doge ~aan., zyn Kabinet
openen, zyne papieren onderzocken. Zy hebben ook toegang tot het huis van elk b,yzonder lid van den Staat. Zy
blyven fiegts een jaar in bediening, doch zyn naderhan d
niet veramwoordelyk voar 't geen zy, met die waatdigheid
bekleed, gc(!aan hcbben.
" Kunt gy u verbeclden, dat gy bedaard en geru:;;t
zoudt leevc-n in cen zelfde St1d, met drie Per[oonen, die
de m:tgt 11adden, u in een Kerker te fluiten, en ter dondfitaffe te, brengen, wallueer het hun behaagde, zonder des
eenig<,=ins aanfpraaklyk te weezen.
" Indien iemand, nit de Cha'raB:ers def Inquifiteuren van
het eene iaar, niers te vreezen hadt, moer hy dtljJ;ten, dar,
in het volgende iaar , Mannen, van cen zeer verfcbillend CharaCter, die pos.t lnmnen bekleeden; en, fchoon by overtuigd
ware') dar de Inquifiteurs altoos gekoozen wierden., uit
Mannen van de bekendfte braafheid in den Staat, mogt by
no~ vreezen voor de kwaadaartig;heid der Aanbrengeren en
heimlyke Vyanden: eene zamenfpanning van deezen kan
ei~ regtvaardigfie Re'gteri misleidell; inzonderheid claar de
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!efcbuTd:'gde, van zyne Vrienden verwydet:d, en allen by·
:fiand te zyner verdecdiginge hellOnlen is: want, Jaat hy zo
zeer overruigd weezen van ~YHe onfchuld als met 11lOgelyk~
heid 3yn kan, wie is bo.rge, dar hy mxh ve-rdagt't noell
befcImMigd zal worlt~n; en hy kan geene zekerheid hebbon, dat hy niet op de pynbllnk zal gebragt worden, om
't gehl"ek ann bJyll:baarhcid goed te maaken: einde1yk, hoeweI iemalld natuurlyk zulk cen l\1oekmbedig ~n fllstig chahitter bezate, dat by geelle ongcmstheid gevoelde uit aile
dceze bedenkingen $.£til .zynen eigen opzigre; hy .laI dan
nog moeten fchromn.en voor zyne Kinderen en andereBloedverwanten , over welken zouuuigCfr meet bezorgdheid$
ncbben dan over .lich zelvel1.
~
" Dnsdanige oYerlcggingen kornen natuudyk op in het
hart del' geenen, die geb06ren zyn in cen vry Land, etl"
gew'~n tc, )fevcn onder cene Regecring, w3.llr zulk cen eigendunklyk Geregtshof geen plaats vindt: nogthans zien wy.
de Menfchen volkomen gemst t te midden. \"an aUe deez~
dreigende gevaaren: ja wy wceten, dar de' Menfchen de.zelfde onbczorgrlheid betoonen in Sterlen, wanr de Rei-zer, of de Basra, zkh TIU eh dan VE!rmaakt met ~e hoofdeR
af te flaan cler geenen die hem op den weg ontmoeten;
en ik twyfel bykans nier, of de Menfchen zouden, in...
clien de aarde zich by wylen opent!e om een gedeelre -der
lnwoonderen te verzwelgen, dir met zo vee! onvcrfchilligbeids befchouwen, als zy tl1ans de Sterflysten leezen. Zo
veel vermag de g:ewoontc op het Menfchelyk gemo~d; -zt)
wonder weet het zjdt te fchikken naa-r de rampen, t"gea
welken geen raad of redden is.
" Maar deeze bedenkingen geeven geen reden van 't ge..
<trag der Venetiaa'l1Jehe' Edelen, dat z.y 2ulke Regtbanken
21s de RlULd V41t Tienen, en die der lnquifiteure,t "an
Staat, laa:ten befiaan; dewyl dit ~ ongetwyfeld, kwaaleft.
:zyn, welke v.y kunnen verhelpen: ook hebben verrchelc;le
Edelen, berhaalde keeren,
gehcel en a1 uit den weg zoe~
ken te help.en;· doch te vergeefsch; p:e mc7rderhe.id van
den Grooten Raad bevondt meu altoos genegen, om'deeze
lnftellingen te laaten b-Iyven.
" Men denkt, dat men het Yanger befhtan v:m 't Vent-tiaansch G~meenebest., <,tan eenig ander, aan de waakzaamneid deezer Oeregrshoven rooer toefchryven; doch, mYIl~
1)ordeels, moet het hoofdvQorwerp eens ~taatshefh1Urs wee..
2eu, her Volk gelukkig te maaken; en, indien het dit eillde
miit, is bet, hoe !anger her {bat, des te flegter. Indien.
Qq ~
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de Jngezetenen clendig worden door dat midde1, 't ~eeTt
JUen veronderJlelt den Staat te behoeden ~ kmmen zy., welke ook het gevolg moge weezen., niets verliezen by het
wegnccmen daar vall. Ell ik verbeeld my., dat de meesten
lieyer zouden ,~oonen in een gernaklyk en vrolyk Imis, 't
welk maar eemge eeuwen kan ftaan, dan' in een donker
lluur Gottisch GebOllW, 'r we1k tot dcn jongtlcn dag kan
fiaan. Deeze eigendunklyke Gcregtshoven hebben hunlle
13ewonderaars nict alleen onder den VenetiaanJchen Adet,
maar, Qok onder Buitenl.anders; zelfs ...I~l.1der de zodanigen.,
:\15., by andere gelegenheden, rondlyk -ultgekomcn zyn voor
beginze1s, die op verre na geene eigendunklyke Magt be..
.,gunftigen.
" In een Brief van Bisfchop BURNET., traf ik de volgende plaats aan., tot Venetie betrekkelyk: " Dan dit brengt
'" my, om u icts te zeggen van dat gedeelte der Staatsge..
'" i1:eltenisfe, op 't welk Vreemdelingen 't meest te berispen
-" vinden; doch waarlyk, de ~grootfie Toem van deezen
~, Staat; en tcffens deszelfs zekerfle beveiliging, is: naam~, lyk de onbepaalde magt der Inquijiteure,,\ "Jan Staat.,
~, wdke ~ich niet aUeen' uit~rekt tot den ho\lgfren Adel ~
", maar tot den Doge zelve, dIe zo zetr aan hun onderwor~, pen is , dat zy hem niet alleen fireng mo~en doortlryken;
0' maar zyne papiel'~n onderioeken, zyn geding opmaaken,
" en van kant helpen, zonder verpli,gt te wcezen am
" des 'aan iemand rekenfchap te geeven, uitgenornen aan
~, den Radd "an Tienerz. Dit is de fchrik nict allcen van
", aUe Onderdaanen, maar van dCll geheelen Adel, en
", di~ ccnig Ampt in 't Gemeenebest bekleeden; dit doet
", de AanzienlykL1:en onder hun beeven, en verpligt ,hun
" tot cen nauwlettend gedrag."
,~ Wat my betreft, ik blyf denkel1, dar een Geregtshof,
~t welk den Doge, den Adel , en aUe de Onderdaanen, in
fchrik houdt, en de Aanzienlykften onder hun doet beeven, geen zcgen is vaor een Staat. In eene geL1:aage vrees
te zyn, is zeker een zeer ongelukkige fraud; en., indiea
de Doge, de ~del., en aile de Ond~rda~nen, ongelulikig
zyn, verbeeld lk my, met alIe nedengheld, dar de Roein
en de Veiligheid van het overige des Gemeenebesrs zeer
weinig betekent.
" In dien zelfden Brieve fchryft de gemelde Bisfchop,
over de lnquijitezmn van Staat fpreekende: " Wanneer zy
" eenige misda:td ontdekken, zyn ze zo onverbiddelyk en
" fchielyk) als fueng, in bet oef~nen van regt, dat de
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;, Vrees ~aal'~OOr tot een zo kragtdaadig bedwang, nrekt ,.
~, dat, mlsfchlen het behoud van venetie, en van de VryM
,,' heid diens Staats, aan dit deel des Staatsbefiuurs alleen
" moet worden toege[chreeven. n
" Hoe zan u, myn Vriend, deeze foort van Vryheill
fmaaken in Engeland, welke nier bewaard kan worden ~
~onder den byftand vall een eigendunklyk Geregtshof? Zulk
een denkbeeld van Vryheid mo~t van den Throon afgckon~
digd geweest zyn, al::; een der v crborgenheden des Staatsbcfl:uurs, dam JACOBUS DEN I, of JACOBUS DEN II; maar
wy naan verfteld het te ,Tinden by een Raadsman en Bewonderaar van Koning WILLIAM DEN ill•.
" M~n moge, 't is waar, zeggen, dat de kldne uitgeftrektheld van den VenetiaanJclten Staat, en de Gemeene...
best-regccringsvorm, daar fiand grypende, dezelve blootftellen om verrast te worden door fchielyke oproeren en opO:anden ouder hEt Volk, dit maakt het noodzaaldyker een
waakzaam oog te houden op 'r gedrag van elk lngezeten ..
en op de hocde t;.e weezen tegen aUes wat ten bron ZOlli
kunnen ftrekken van openbaare wanorde. - - pe InficHing
der Inquijitcuren van Staat, moge men denken, dar, uit
dir oogpUl1t befchouwd, 'eenige 'verdeediging welaat, gclyk
de zonderlinge en ongeregelde ftraffe Vail 'r Oflracismus te
Athme, welke op d~rgelyk eenen grond fieunde. In eell
grooten Staat, of onder eene Regcering, min na eeneVolksrcgeeriIlg zweemeude, kan ill en dezelfde gevaaren nit burgerlyke onlu$ten niet vreezen; derhalven zyn dergelyke
voorzorgen, om ze te belettcn., overtollig.
,; Dan., niettegellfiaande aIle verdeediging., welke men
daar voor inbrenge, vind ik my verIegen reden te geeven
voor het in fhmdhoLlden cens zodanigen Geregtsbof, voor zo
lang een tyd ~ in 'r Ve1Zetiaamch Gemeenebest; dewy) lieden
van allcrlei Rang belang fchynen te hebben in de vernieti..
ging van 'r zclve. En ik zie niet, op we1k eeq. grand ie~
mand., of zeker Dag van Lieden" om de volduuring claar
van konne wenfchen. - - 't Kan de Doge niet weeien;
want de lnquifiteuren "an Staa£ houdell hem volflaagen hl
bedwang; men zal ook niet ligt denken etat de Edelen fma2k
in dit Haf vinden; want zy zyn meer dan de 13urgen~ of
het Volk van een laager fang, blootgefteM aan de~ jalou[y
der In,quijiteuren "an Staat; en minst van allen behaoren
de Burgers voor het in ftandhouden dee2!es Geref!tshpf.q te
zyn ; nls want in niemand hUllner oait kall wordcn- rocgdaaten. Vcrmids:& l1ogtnallS, de Add allceD kall te wege
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brellgenl, dat deeze Regtbank niet langer een ~edeE'~te derll~geeringsgelleltenis uitmaa.ke, ~\l wy,,> egtcr') vinden, dat
dezdve die altoos ondenchraagd hcbbe, illoe:ten wy benlliten, dat cen Ve.rbintenis onder dat licbaam., welke invlu('d~
genocg heeft om de meerderheid hUI1Ber Broederen te,tuygen., aLtoos de mugt in handen gehouden, en middel gevonden heeft, om de meerderheid te hebbcn, tdl minfien
ill den Raa·d van Tienen, uit hunne efgene Leden gekflOzen; \'\'eshalven die eigendunkelyk Geregtshof, misfchiell."
~ltoos zamengefreld is., ,door ecne foort vall. verwisfeUng.,
uit byzondere 'Leden V'~n eenc Verbintenis. Dan., iudie'll
de mogelykheLd bier y?\n ontkend worde., uit hoofde v~
de voorl,ot'ge, by de verkiezing met HaHetjes j:!;eduan, is de
eenige redell, welke ik voor het volduuren Viall zulk een
Regtbank. kan geeven, de verondernelli~g., dat. de meesten
del' Venetiaan{che Edelen zo groot cen imaak vmden in on~
begrensd~ magt, d«t zy, om de bns te fl:aall van oezelve
voor cen kort tydperk te bekleeden, aUe de elcndcn der flaa...
verny voor de rest huns leevens willen verdraagen.

" De

aamnoediging, door het Staatsbcfiuur van Ve",,~

tie gcgeeven aiJ,ll l111amlooze Befcbuldigers, en heimlyke Be..
rigtbrcngers t gaat vergezeld van ongemal,-ken, welke a1len
voordeel., 't gccn 'cr uit kan ontfi?C1n, mim en r~klyk 0:p-.
weegen. Zy moeten het onderhng vertrouwen te eelicmaal verbanncn, verdenkingen en jaloufyen onder Bunren
verwekken; en, terwyl zy lieden van allerlei rang vol vreezc
maaken, hll11 oak tot kwaadaanigheid aanzetteu. De Wettcn
behoorcn bekwaam te zyn ., om elk, die openlyk en vl"ymoe~
die: een anrlt:r bcfchuldigr, tc befchermen. Jndien zeker
foort van Menfchen in, eeu' Staat zo magtig zyn, dat het
gevaarlyk i:.- voor, een byzonder Perfoon hun van misdryf
openlyk te befcllllidigen ~ moet ~cr eene zwak1:Jeid in (lien
Regeeringsvorm weezen, welke fpoedige herftelling eischt;
docb het hulpmiddel behoort niet fiimmer te zyn dan de

kwaal."

J,
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J. IlJoIlNsTaIIL'g, Rei~~ door EUrfiplJ en lltt Ooften. l>eT~
lJul, Eerfle Stukje, bevatt'en-tle S~vQye en Z'Wif[e.-Jand, En twetJ'~
A{deeling, Eerfle Stukje, beWltte~de de O(Jste1]c!u Breet'cfl. ·T.e
Utrecht. by. G. v. d. Urink t Jaosz. en, til AmfleLdam ~ b:J de
vVc.:d. v. Esveldt en HQ!uop. 1780. In groot oa,wo.
Qvereenkomllfg met het geen wy, nopellS deeze Reizt van
den Beer BjgrnjtiJ.hl, voorheen gez~gd hebbeo) (*) dar zyntl
,Due..
(t) z:c 111 em. fJi!~1. LeIte; Q~f. II. D. bl. 122.
.

.Erieven, in fie'de V'lln af te neemen, 01' den dunr gewfgtiger
worden, zo ten 831lzico der onderwerpen, aM ten opzigre dec
uitvoeringe. is dit gedeelte nog weI zo a~lmetkenswaardig al~
b~e voorgaande. De wyze der Hoogdpitfche uitg~ve noodzaakt
de NederJandfche Uirgeevers, tot deeze 1lukswyze m~fedeeling ~
van dt' BrievelJ. rallkende Europa en het Oosten. te gelyk;
doch men draagt 'lor~e dar de Oosterfche Brieven met eene af-.
zonderlyke bladtekel1ing gedrukt worden. waar cloor men dezelven verv'o'geM, gelyk ook die, ,vel ken Eur~ betrefFell ,. h1
elkander zal kunmm voegell. III de eene' en andere del" tegenwoordige afdeeHngen, ontmoct men weder verCcheiden naauw~
keurige berigtcn en ootJeelkundige aantnerkingen, die des S~hrr
vers fchrandete opJettendheid a:mdl1iden, ell dell Leezer zyne
Brieven met een mittig vermaaK doen doorbfaderen. By de mel~
ding der vroeger Clfge~eeven Stukken hebben wy reeds eene ell
andere pl'oeve van's !\1:ms fchryfwyze oVer verfcbiIJende onderwerpen verleend; thans zullen wy ons, om een voorbeeld V3mc
e~me andere natuur te neemen, om bepaalen tot het hoofdz3ak~
lyke zyoer befchryvillge van tie" Stad Bern, en weI inzonJerheid.
van derzelver regeerillgsvorm.
't De fiad Bern, zegt hy, is grobt en fraai, midden op de
ftraaten zijn breede fteenen gooten, en aan de zijden overdekt8
bOOgen vaor de voetgangers; ge1yk te BbIQgrI!, Padua. n"in.,
e. z. v., maar hier zijll zij beter. en met groote. breede en
pl.1ne fteenell belegd; 'Waarop het gemllklijk is om te gaan; da3rtegen zijn de fl:raateo zelve met kteinc en zomwijlen pulltig5"
fieenel1 flegt geplaveid. Alle poorten en deuren worden, hier ..
ge!1oten gebouden t en .2Omtijds moet men I:mg genoeg kloppefl
eer I'llen bloneft kQmt. Op andere p!aatzen is dat 'zo gemcell
niet. De ligging 33n den AllY, die bier voorbij ftroomt, i~
fehoot'). De 1'tad is 0[1 bet eina qer twaalfdc eeuw. door dett
heltog lJercht,ld of lJertlllrJ· V. van Zaringen, aangeregd; docll
was toen zo fraai niet. J11 de ftad fiaat eell tor en • die toen de
ftadspoort was. Aal1 oezen toren ziet' men nog eell 0rfchrift
met ~ouden Jetter., dat bier van gctlligenis draagt. en tevemt
deszelfs vernieuwing in It jaar 1770 'melnt. De regccringsvorm is
besterheerfcbig (Ariftgcratisch.) De opperrnagt befblat ill den grootell raad, de ra~d der cweehonderden genoemd, [cbpOfl 'er :2 99 in
mogG:n en beboorden te zijn. Daar magen nomt 300, en nooit"
minder dan ~ raadsheeren tijll. D,lO voIgt de kleine raad val)
2; raadsheeren. die met lie beid~ .;('Joy'ver;. of hoofdfchoLlte"n ..
',l. 7 uitrnaaken.
111 deze berust, met de ui£voerende mage. deziel der regering, waartegen de groote raad. in werken de IdeiJle ook mede begLcpen is, de 0l'permagt bezit. De hamden,
die in de raaden de voorzitdng h9bben, beten t in hollt Fr:msch •
AVrJryer.r, van Aavllcatur, in het Nederdu1tsch hoofdfchour vali
Scultetus, In d~ aan(praak geeft men hUll den tirel lfan exellen~ie J dien de kleine taw ook in bet algcmeen heefr i aJs men te
Qq 4
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Laufanne (*) e.';. v. van de regering fpreekt, is bet'

ahijd~

Leur exeltences de Berlle. Vall de b_cide Avoyeu is altljd een
l'egerende Avoyer. die dat jllar voorzit; het woord \!'oert en al~
les befchikt. Om tot !ill V3U den grootcn raad verkooz{tn te
worden, moet men volle 29 jaarell bereikt hebb.en. en tell mrn·
fte in het 3ofl:e zijn; ~ doch wijl men tOt geen verkiezing treed.
of '(Iaar mocten 80 leden am breken, (zo' veelen 'er zelden eer
dan om de tien jaaren uit1l:er"ea.) 20 komt men 'er niet Iigc
toe. vaor d~t men 37 of 40 jaart:ll oud. bij gevolg, om daal in
te zitten rijp is. Maar dan is men arbeid en be.dgherlen niet
gewclld. knjgt dus eenen wecrzin daarvan, en word zorgetoos i
Want in den ouderdOtn '1t:rwerfc men zig zelden eene nieuwe
.Iewilonte, eIJ minst die van te werkcn i zo zijn aIle menschlijke
bellellingen der onvolmaaktheid omierworpen. Om tot den kleinen rllad verkiesDdar to z.jjn, moee lIlen te vooren baW-if. of
lanJ.-oogd geweesc, eo om landv90gd te worden mDet men ge·
t,rouwd zijn, zonder dqt ver)(rijgt men get'ue landvoogrlij: eene,
wijze wet, om de huwelijken, C[], dadr door, de deling der
goederen te hevorderej:l. De verkiczing gefchicd decls met keurballecjes of door nemmen, deels door- eene [OOlt vall locmg; , ze-,
~eltjke grorrdell en geluk llJoeten duo beiden gepaard gaan, om
iemand tot raad3heer te maken. hijna even ais tc Venetie. Men
Ioeme de liefde voor de geregtigneid. en de onpartijdigheid der
~egtking en overheidsper[oonen; het is, bier, tegen het punt
van cere. gefchen~cn aau te neemen; zij zijn ooo.mkoopbaar.
Dat de overtollige kosten hier niet ingellopen zijn. brengt. ODder an.deren t als cene Qorzaak daaraan toe: ondertusfcheJ1' begint
lllcn te Bern, meer dall 0(1 andere plaatzen in Zwkurlana, ffaaije
kOt:tzen en paarden te houcien, muziek en palen te be~inl)en.
e. z. v. Het'is niet J;m~ geleden, dar de Bemers eene_groote
en fchoone muziek- en balual gebou wd hebben, he t welk in dt}
pudere fteden zecr mishaagd heeft. Egter zljn. nog ~ne raads,peeren v:;:rpligt, zig ill het zwart te ·kleden I inzonderbeid, wantleet' zij if,l /)unne ampl5verriglitll;cn ~jjn; insgelilk~ in dill kerk

ee·
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In de hier gemcJde Stud L(w!rmne, die o11der BUll behoDfl. doch haal(l,
genift, i~, gelyk de Beer Bjortlft.«ht vl'Oegcr a~ngl<tcktnd
beet!:. " eeue (ll'aat, Rue de bOlll'g gdleeten. dle wcgens de voorregten
~nerkwaardig is. w'elke cnkcl vall de huizclI in tleze ncaat afbangen. pic na~
llJeliJ]{ ill een ceczelvell woont, ol was hij oak maat een fchoenmaker. heeft
IJet real, de andercfl in nile hjfft1'llflijke zaaken te dgten; zij fpreeken zelf"
i1Ct do~dvonnis nit, en niemund !lan het vellnderen. in zo vel'!C~ men Zli!.
Ilief op deo gl'OOU,ll l'<IaLi in Bcrtl, en wel binnel,1 2.4 l1\lfen,beroep.t,hetwclk
bljn3. omnogelijk is; walll;- vaal' eerst is &,/1- 18 Frnnfche mijlen vanLaujil1ltie, en da,n moet in z\llkcn lWlten tijd de ~roote ralld, die nit noopedooncn
bellaat. vel'gaderen. I)ok llelJL>en iij het voorded, dar llij vrij zijn Villi les,
Jots of ver[chuldigde lasten, als zij landgoedereR of landerijell !lOpell, en dar
zij oak gCl,'1) andere lasten hctalen. Redenen gC1IO"'& waarom deze huizell
.j'.eer gezogt worden. Derzelvcr vierrclmar bellaat ult dmErent 40 pcr[oontl,1.
:Pl;l;Z.~ 'IOQrre~t(lI 7;iin dOQr d<.:n k~i4cr {~uillii[ rQll /Mbflwfii verlcculi."

~igcn vQQccegtc1J
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eenen z1ftfk;n mantf'l, eene witte !Jef, en eenen degen tc dra..
gen; bet 1taut heel potzig; men zou hen '1oor predikamen rna:
degens aanzien. Zomwijlen gaan zij ook ZO wandelen. ~De jeu~d
draagt ook zwarte mantels. roaar g<:en beffen. l Eertijds droegen
zlj den mantel en de btJ altijd, als zij uirgipgen, doch tegenwoordig ~vj]]en zij zig niet anders daarmede bezwaaren, dan in
de kerk ell in opcnIijlie verIligtingen. Her volk kla"3gt, dat mct'
de (Jude gebruike n veraod~, het houd dit vaOl een kwaad
voorteken, c;n zcgt dat de republiek niet IDeer 20 gelukkig ge~
weest is, zedetf dqt men Iliet meer 20 :Ilgemeen met de bef
gaat. Maar voar Jezen giog men ook in herbergen , dronk zil!.
drohken, bedod' zijne bef, e. ~. ... thons daet men die Diet
meer, 20 zijn de tiJden veroetcrd. Zij hebben 'cr ook.. veel op
te zeggen. dat de regcring uiee meer ,zo veele beiren hOlJ&l.
a!s eertljds;! want een beir of eeoe bcir)n is het wapen~ der repuWek, vail wdks oorfp:ong men beuze1~gtige vertelzels heeft.
Tegenwoorc!lg i~ \:r maar eene groote beitin ill cen fraai ge,lllet·
zeld hok hij de lladspoort. Dit hok is zo gtoot en kostbaar i d;¢
het 300 duizend Z witzerfche livre! (ieder ter wlIarde vall omtrent
Ii Franfche livre,) heefr gekost. E;ertijds ouderhield meg zes beiren; maar thans is dez;} beidn de .eenige, die ~o pragtig gehoQderJ
word. Eeoe mevrou heeft eene groote (om {at het onderh0lJ4
der beiren vermaakt. flier zijn fraaije wandetwegen. Eene tetr~s I'
hij de groote kerk, is volkomeo met de grondvlakte der,kerk ell
huizen gelijk, maar aan de zijde der voorbijfhoomcnde Aar is de-zelvc van cepe ongelooflijke boogte; men ijst ab men van den hoo..
~eu en trotzen !Iluut in den vloed nederziet. Deze terras weed
omtrent in het jaar I41~ gell1aakt; het is.zeker merkw~:lFdig, dat
nlen reeds toen, in het begin der vijftienoe eeuw, in Zwitzerlarnl,
zulk ceu aunzienJiji werk heeft kUDpen uievaeren; men. had aflaat,.
geld en aaIUlisfell ill oe kerk gezameJd, om zulk eenen muur co
OOllwel1; ik gelooC i:grer, dat men bern Daderband vernteuwd
beeft. De tems is fraai met boomen beplant, en Ilet gezigt i.
voowetlijk. De domkerk is groat. vall'de Gothi[chc bouworde.
(:o/in HU, op de terras gebouwd. Zij heeft niets merkwaar~
digs. dan aJJeen, dat. in de glazell, overal gefthilderde figl1uren. ingebrand zijn; nan de deu! ziet men bet Iaatfie p<>tdecl in pleist~r
werk, geIij& oo,k: de wijl.t; en dwaaze rnaagderi, e. z. v. Buiteu
vaor de fradspoort, als men naar Zurich gaae, beeft men, met
groote' kosten, ceneD nieuwel;l weg aangelegd. De kostell bedraagen bij de 8.0 duizend !ivres; men heac eeiJeu berg doen [priDgen.
Cchoone terrasfen en metboornen bePlante wandelwegen gemaakt~
.\Den heeft 'er oak gr,oene perkeD' en wijubergen, doch de .wijl:t
Qa:fireeks Bern word ]Jiet zeer geagt. '
Duitlm eene ander:
poore, waardoor men naar N~ufc hatcJ gaat. is ceR verrukkeDde
wandelw~g, Enge genoemd. Hij is zeel' final. .Beneden lhoomt
<;Ie 4ar foorbij, en de gezigten hebben hier veel gelijkbeid Illet
die t~ Rome. wanneer men door la l'tJrte tiel Populo, en deq
~I¥ langs gaat; doch eene zaak ziet men, bier. meer, fiamelijk dQ
jj~tJcrrs.c:.u. en gro<;lle w"id~n t~ gelijk:'
Q. q,
i,~
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IESCltlYVI1'I'O !)Ell. IAs"rILLE.'.

•
K,1rte m naauwkeurige befchrryYing der Bastille, benC1'cns Anecil....
ten I lletrekketryk tot dit Kasteet der' Fran[che Staats -Inqnijitie.
Uit een zeer zeldzaa'm Fransfh berigt, 1781. Behal'llcn het ]/oor.
'Wel'k 7rJ bladz. in gr. oftaYI)..
Hfstorie van eeo ,iltelige GCllangenis. Het
E enligeakelige
en affchuwelyke denkbeel'lt, dae aile de beri'gten

3\(~.

van
de Franfche Bastille. van tyll tot tyd uitgegeeven, den Leezer ingeboezemd hebben, wo~dt door deeze befchryving bevestigd.
Dezclve is opgeO:eld op eenO! manier. welke ons moet doen denken, dat de Schryver gelegenheid gehad beeft. om alles I zo niet
!elf te :tien, ten mi1'.lfte, doOl' naauwkeurig onderzoek, Ie verneemen, uit zodanigen, die oog- en oorgetuigen zyn ,en zelven
de hand gehad hebben, in de bebandelingen den' gevangenen aan·
sedaan. Wat hier van 2'1, dit is althans blykbaar, dat de befcbryving' zeer wei ftrookt ~t bet wezenlyke der vroegere oCrlgten •
to dat de daarln opgeme1d~ byzonderheden beantwoorden nail de
~erl1aalell der Idtgevallen van etlyke gevangenen. De Authel1r geeft
-ems een naauwkeurig vedlag, zo van de lliterlyl{e OIls innerlyke
gefteldheid van het Kasteel, de Bastille genaamd; met melding
VGn deszelfs bewaafdng, zO binnen als buiten; en van de onder{chelded foorten yan bewaatplaatzen del gevan~enen, jammerly.
JJo;, naar evenredigheid van hunne befchuldiging of verdenking;
J)3ar gerade van welke ook hunne onmedogeDdc behandeling ingeIrgt i~. Van dit laatO:e fpreekende, ontvouwt hy ons de ongelukkige manier, op welke zy, ten aanzien Van verblyf ell voedzel,
litm leevell fly ten ; geevende tevens ,voorts een berigt van de onregtmaatlgheden, die in hunue verhootingen gepleegd worden; van
de kwetUngen, welken men de gevangenen doet ondergaan; en van
.te liMen. die men in 't werk ftclt, Om hen deeze en geene geheiJilt", 't iy gegrond of ongegrond vermoed. te doen openbaaren ,
en .dingen t~ doen ontdekken, die hun eigen onheil, of dat van
anderen" berokkenen; welk .1Ies, volgens dit berigt> vcelerleie
mishandeJingen vergezelden. ~ief' nevens ga3t te gelyk nog een
onderfcheiden verOag van de befruuring deezer Staa~sgevangelJisfe ,
de inrigting der handelingen, derzelver, aantekenil1g ~ewaaring ,
ell '[ geen verder tot dit onderwerp bet1Ce~king hecft. '" ny dit aile.
komen ten Iaatfren nog eenig(: Anecdotes, of eeoe aantekenlng van
byzondete voorvallen In de B:lstille; Wa,iTORder oak gew.ag gemaakt
wordt van den man met II,. yzeren masker, in 't afloopen van de
voorige, en den aanvang der tegenwoordige eeuwe aldaar bewaard.
_ H~ geval is te bekend, Om 'er hierop fhan Ie lJlyven ; dan daar
men rede rtJeent tc heblJen. om'tl twyfel te trekken , of 4e Graaf
de Ve'I'tnanJtois, (zo zommigen willen,) deeze onbekende gemasxerde gevangeo geweest zy, daar men vel fchillend over den p~r
foon, die't geweest zou zyll" blyfr gisfen, zullen wy des Scllry.
'Ycn laalft.e aantekening deswegens hie! flOg plaatzeu.

"De

,. De ]'e1'uit. Henry Griffet, (zegt by.) die eeJl1angen tydlJiechr.-.der vnfl de gevangenen in de Bastlile ~~st is, die -al~'"
i;eheimfie Pipieren van dit kasteel doorzocht, en o!igetwylfeld de
Iyst der Ih:rtgev3-Uen, aldaar bet'taard wOI;Jende! gdieu het:ft.
heeft e~ll Eeel' bOl1dige DisflJtatie o\:er dit gefdJifakumfl~ vcrfthiJftuk' gcfchleeven. Deeze Jefuit il:elt nict Vl'lor vast, ddt de man met
het yzeren m'askef de Graaf de Vermandoif .geweest.zy, 8l;1ar hy
brengt eeoe reeks van wa:'11 fchynlykheden by, welken dit gevoelell
todichten;
zyue Hem is in deezcn zeimlyk lJiet IftI'iJ.1g te
achten."

en

De Gifclliedenir def tederheid vlJ,n Aet mtn&chJijk hart, opgehei4er:rl
in Brieven vlIn t'Wce Getievl:n. Vie ltCt H;ogduitsch fan k~
lIiIILLER, Schl'ijver vall de STEGWAIl'I'. Te AlIljleldafrl, loy M.
SchOllekalllp. 13r:lsaJven het J7I1Qlbertcl1tii .. b.ad~. in ot'tavo.

van twee deugd'zaame- Believen, ontvoutft
I n·onseenede briefwisfeling
Heer Miller hier de Il:reelende aandotningen der zui~erb

kui[che Min op welgell:elde h:ut{jll, met welken zIg het GodsdieYJfiige gevoel van zedelvke ~erpl1gtiJ'l-' vereenigt: Suphia en Wi!le·~
drukken het tedere dE:t' hefde, ler wederzv.de, op liet kragtl~
uit, zO dat de natuLlr z:lve [precke; tusfcneli b~iden komen~
voorv.:illen geeven gelegenheid tot zedekundige bedenkiDgen, df~
fef gedragsbeftieringe {trekken, weHtilfl de ongedwongell taal V'lttl
eeh overtuigd hart voorfiellen; invallende bcHellmieringen, dIe
elkanders byweezen nu en dan llrelrtltleb, die de voortzettil)g. V'Ml
'de gewenschtc:< egt~erbinteJ1is vertraagen, verlcevendigen het tie!degevoel. Eindelyk genaakt het tydflip, dat wlllc'n, tot een ge4
vestigd beRaall gekometJ, zig met SIJphia in 't heugelykfte VOOIUjt.
zigr verblydt.; dan, z.iet eene ollgefleldheid wfrp~ Willem te bedde"
q;ne kwaal tast hevig toe, en hy is een Iyk, eer het SOf.hia moge
gebenren by hem te weezen. Naauwlyks laat zyne kwaal he~ toe.
met eeoe beevende bane!, een brief VOOI Sophia te fthryvcn, in
welken by zyne tederheid voor haar, ell tevens zyne gelaatene
tmderwetlJing <Ian de fchikking der Voorzienigbeid, met eene on·
geveinsde har.tlykbeid uitdrukt. Sophia ontvangt, gelyk de
Uitgeever deezer Brievel~ meldt, by haare komst, weinige 1111rt~
na des Minnaars dood, -zynen met fiervende vingercJ1 gefchreeveh
brief, onder de fierklle Jandoeningen i die haare Iee\tenskragten
dermaate \' erzwakken, da t zy in eene knmkte, gevallen zy;. ilt
welke zy, gelyk het eeller Christillne past gelaatcn den dag to
gemoet ziet, die baar baase, voor eeuwig, met haaren U'ilJem'zal
vcreenigen. De Heer Mi1ler heeft', in bet opftellen deezer
Brieven, de ftemple der Nanmr en to gelyk die van den Gods·
dienst, op eene treffemle wyze, in agt genomcn. zo dat gevoe).i&.c
harten 'er door aangedaan moeten wordell: 't we~ dit Gerchrift
als een,leetzaamea Roman der ]euid aaDpryst.
I
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"oeven van Muzikaale UitJpanningen, beflaande in "Mengelzan6,m.
Mar den nieaw/len IfaliaanJchen fmaak gifchikt, 'Voor htt Clavier ~
de- 'Piool, Ftuit en Gndere Inflrumenten. Onder de ZinJpreuk: Le
Zele eft la Nourrice des Arts. Te Amfterdam, by J. B. Elwe,
1711. Bekalven de Yoorreden, e'l X4: in 'to koper ge.[needen Mu·
zykjiukken, .78 bladz. in gr. OaavQ.
een Dichter een Stuk optlelt, dat aUeenlyk gefchikt
W anneer
is om geleezeu te worden, heeft by ten deezen aanzien

11echts agt te geeven, op de fchikking van zynen trant, naar dell
aart van het onderwerp, op dat het Stuk naar vereisch geleezen
kunne worden: maar is he~ dat by te gelyk, of wei inzomierheid.
't>edoelt, dat llet een Zangftuk zy, en dus gezongen worde; dan
vordert de natuur van 't Stuk ook, ten dien opzi~te, eene byzondere opmerkzaamheid. 'r Is in dit geval niet genoeg, dat het Stuk
dichtkundig wet ingeriCt Z'{, 't meet ook :Ian de natuur de,r Zangkunde .beantwoorden. De Dichter heeft hier des bovenal naauw-:
keorig agt te geeven op den rollenden trant zyner verzen, a1s m~
de op de hoogte en laagte zyner lettergreepen, teo eillde zyno
woordktanken, in eene gevallige fchikking der ~ngnooten, eeo
l;eregelden toon l1aan, overeenkomftig met-het daartoe behoorende
Muzykfiuk. En bier nevens wordt dan niet Ulinder vf;reischt, dat
bet Muzykftuk evenredig zy aan het Dicht- en Zangftuk ~ ten aanzien van de uitvoering, met betrekking ~t den aart van het on~
derwerp ; op dab by voorbeeld. geen Treur- of Klaagmuzyk een
lugtig vrolyk Stuk vergezelle, of. aan de andere zyde , een Treur()f Kl:lagftoffe met geen lugtig vrolyk Muzyk apgeheven worde.h{en is vXy algemeen van oordeel, dat de Zangfiukken der Oudel}
die der Hedendaagfchen Velre overtreffen; en men- bouclt het vaot
zeer waarfchynlyk, dat zulks ten groaten deele ontfiaat, uit eene
onoplcttendheid in anze Dieht- of Zangftukken, of Hever nag uit
e~e verkeerde handelwyze omtrent de.zelven. OUdtyds comtJb.
neerde men, oaar 't (chynt, eerst de Muzyl{, en daB poogde de
Dichter een Zangftuk op dezelve te maaken; maar thans dtcht men
eerst een Zangtluk, en dan wordt 'er, zomtyds I)og met weinig
oordeel, eene zangwyze toe gezogt, of op gepast. En hier Ult
ontfiaat het grootlyks, dat de Muzyl{ onzer hedendaagfche Dichten Zangtluk.kell dikwerf zeer gedwongen is, en dat het Vers 'er
~eenszins ?an beantwoordt; van waar yeelen dier Stukken gevalli·
Onder
ger ap nooten dan op woorden gezongen worden. dit algemeene gebrek zyn 'er egter uu' en daIL~~nigen uok Ol)?er
~edcrlandfcbe Dicbters gevondtm, die 'er zig me,( opzet op toe.geleid hebben 1 om in zodanige Stukken het Dicht- en Zangku1ldigc gelyldyk gade te flaall; waarvan ons de Opfieller deezer Proe"en th:ms ~en nieuw v-(){irbeeld verleent. Van de vereende kragt
dier twee edele fraaie Kunstcn overtuigd, beeft hy eene proeve
'Van zyn verlIla~en, om die beid~n te zaalIl te v«rbinden, gegcf;ven~
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Wn ~ welke, by op zoetanig eene wY2,O llitgevoerd heeft, dat by
.cInderen ter navolginge aanfpoore. Bet Zangkundige heeft,Jly in
zyne Dichtftukjes zeer weI gadegcflaagen; en ee.ne- juist d'aarop
p<lsfende'Muzyk agter dezelllc,n gepJaatst; beftaande in XX keurig
uitgevoerde Muzykplaaten. op welken de XXIII bier byeengc:zamelde Dichtftukjes gezongen kUIlJlen worden. Met ~igt tot
de Muzyk zelve, den Leezer na 't Werkje verwyzende, zullen
wy. tot eeoe proeve van 11et Dieht- en Zangltundig ipl1:el, 's MaUl
voIgende aan.aachtige brj,hortwing -va\ den Starrmhemd mcdc-

deeleD.
it Opmerkzaam bog,
GevestiRd op dm StarrenbolJg ,
lVordt niets gewaar dan magt en lu~.;ter.
iJ Wi~flell0 licht,
Dat ill my'l hart verwondring flicht t
JYat Jegr, bmeden u, d~ wereld diep in 't duister 1

Wat 'WeitJche prach~
Pertoont zig i'~ het holst der '!lacht t
By 'c branden van de HemeUichten!
Een Majesteit,
Die 't hart de,. Aarde zelfs 'Verblydt,
1Joee at 'Wat heerly"k is 100r haa'! vermogen z'Wichten.
't Azu'Ur Gewuf,

Waarop de groote Scheppe'!' ze/f
Met {{Duden. lettren heeft gefchreevcn;
iJe bleeke Maan,
Die men vernot;gd ten '!''j ziet ;raan,
't Wit aUes, a1$ om jtryd, z1n mage te kennen geeven.
't Perkondigt de eer
ran's werelds p;rooten Opperheer;
Verbreidt zyn reem met dui2muJ 'IW!'Ilden;
Zyn Jlerke hand,
'W'aar mee hy 't Oost' en West beJpant,
Hieft Ql het Starrenheir aan Zyllen. wil vcrbornkn.
Wie is, (God!
Wie is 71e' mensch, dae g'j z'jPl 10'
dan uwc' tieide wilt 'l'erbinaen!
Des men/chen Kind,
Vat nietiJre ':idelheid bemint,
K.n i,. uw Yf"iendJyk pog nOII,h{lt1,s 'leMae Viridln t
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Toen zondenJcll1tld
tyn gantJchen boezem "ad'l!ervuld"
En hy in 't duister lag vcrzonken;
ZOT1,dt gy lny' Zoon,
Gaaft hem ten prooije aan Jmaad en hoon,
Om de afgedwaalde ziel -op nieu'W ter deug4 te Qnt'VOuken-.
Dat aierbaar pand,
'/Tan UlVe tiefderylie hand,
Zyat myn troo.rt en myn verlangen;
Doe my het licht
Van zyn aanbidlyk Am;gezir:ht,
In Sale'IDS Jreilge Stud, 'Voor de e~uwigheid Qntvangen.
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de zugt,
A 3nzaame
hand

om jongen Taat· en Dichtlievenden de. behulpte biedeu, is' men, naar luid der Voorreden t
den aallvang van dit Maandwerkje,. ca.t om de twee Maanden
fiukswyze {bat afgegeeven te worden, verfchuldlgd. Men zal 'er,
van tyd tot tyd, zodanige r~Mls, betreffende de Taal- en DiehtKli1nde, in ontvouwen, die in agt genoomen behGwen te worden,
em /.Jen fchryfflyl te befchaaven, en d~n di<;:htgeest hehoorlyk te
beftuuren. Tevens tteeft men 't rall4za~m geoordeeld. 'er Letter.
lundige Verhandelingen over all~r1eie onderwerpe-ll" die maar den
Staat en Kerk, ofbyzondere Perfoow:n'O nietkwetzen, by- te voegeu.
Oncfer deeze hepaalmg gaat dit wyders nag vergezeld van etlyk@
nichtll:ukjes van onrlerfcheid~n [oort. En met opzigc tot het een
em ander worden de Liefhebhers uitgel,loodigd, OIl!, hegeerig zyn·
de hunne bekwaamheid te beproeven, hunne proeven mede te
deelen aan "de Uitgeevers; die, te gelyk voor(1aan, bunne aanmer.
kingen, oJ) de toegezonden $tul~jes, wanneer ~e zlllI,s lloodig
mogten oordeelen, den S'thryveren te laaten to«:koluen; en van
de andere' zyde derz€lver gelllllakte aanmerki~gen op de reeds ge.
1'laat11:e Stukjes te ontvangen; om ze vervolgens met hun~ daar
by gevoegde aanmerkingen, indien ~Ll:!ks goedgevonden worde, te
plaatzen. Ter dier oorzaake is ouk inz.onaerbeid bet verzoek, dat
de zulken. zo veel bet mogelyk 'Uf, buQll~ adtes.fen, by het toe·
zcnden hunner Papieren. gelievell te iJIleldll:n, op dat men ill
fta~t zy - hen te befchryv,eJIl. Deezo ifJrf,gti!Jg heeft een goed
voorkomm. en dit cor\t~ S~. dat Vir thaw QIilder hablden heb·
I

~

do;t zii wel op.
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llehalven de op 't laaUtmedegedeeIde Gedichren, waarm rle on·
uerfcheiden behandc:ling der verfchillemle onderwerpen, wei g&de
.geOaagen is, behclst dit Stukje eeo duidelyk herigt v:m her onderfchdden gehruik der woordjes, hen. 'hun, haar 'en ~m,. en b9'
die gelegenheid ook Vim het betrekkc;lyk u en '111' I benev-en~ JIoil:
bezittende Uw ell myn. Eeoe onderfcheiding, welke men nim11ler
uit het oog ruoet verHezen,:. ~r zy men zig aan den hier voorgefielden regel houJe; of aat men .liever met .Huidek'iJl.'" Qok bet
meervoudige hun,. 31s een betrekkelyk woordje in den derJen en
zesden naamval I gebruike, AI5' men oplettend wil fchryveo, wordt
'er verei~cht, dat mel1 zigze[vcn ook in dit geval altoos gelyk ~y.
om :l1Ie verwarring te vermyden. - - VenIer dee!t men Ollfl hier
mede cell Brief van den Hecr Bo,helius, ontvouwen~e den Lef
der Mirmaaktheid. 'Er kOIll~n'llerfcheide geestige trekken in &e.
zen Brief voor; ma~r dezeJ'ie H, onzes agtens I waC le vecl ge.
rekt door te lang getrokken redencerio-gen. In fcbriften ;v-:J~
die uatuur d,Jet een vemuftige Qag, die zig rerftond Jaat gevoelen.
meer af; dan cene kunilige redeneering. die ons ZO lle~3ld do«
den ken , dat W\7 als 'ongevoelig worden. Eel] v:ernuftig fchty"ec
rollet OilS ~evend[g houden; en als by. naar den aart vall ~i) onderwerp. redeneert, nu en dan verrasfen, door een geestigeo 213men(oop vall denkbeetden, dien men zo niet verwagt ha~, _
Een derde Gefchrift is eene Verbandeling over Ide Dichth"dfge:
fPergel'jki"f!; 'in welke de Heer Brender a Brandis :ayne oorded.·
kunclige ~nmerkingen OVe1' !let rocht gebruiken oer gelykenisfen.
die, weI gcplaatst en juist uitgevoerd zynde. eeu Dkl1tfiut een
ongemeenen luister byzehen I voor"dl'aagt.
Na eene aeknopte ontvouwin~ van 'r eeen m.en ceno P'ergel,titl(
~oemt. en derzelvet onderfcheid van eenc Overdragt; brengt bp
't geen men dllaramtre~t vQornaamlyk in 8~ heeft te neemeD. «1t
de vyf vofgende Hobfdregels. (1'). " I~en Dichter moet zorg dru~, gen, dat de zaak, by welke hy eeD zeker gedee1te zyl:lS"lmiler.
II werps vergelykt. il} de Natuur te vinden is; of als eell bekeniJe
,. zaak ill des Menfchen geheugeTl !tan l1uisvesteu. (~) DaarbetlC" yens moet de zaak, in de gelykegis aangevoerd. meerdcw be.
" kend zyn I dan die ill het onderwerp. (3) Voorts mooten de
" voornaame eigenfchappen van de zaak I in de gelykenisfen 1Jo...
" floote" I eene overeenkomst bebben met die van het onder'.
" werp. (,(; 00\ maet men de gelykenis[en niet venier voorftcl•
.. len, dan 2Y op het onderwerp toepaefelyk 2yn. En eindelyk (S)
n beeft een Dichter, in 't vergelyken " weI ill 't oog te haudq,
,. dat by, g~ laage voorwerpen verkieze; waardoor z~ ftotfe
II meerder omcerd dan verbeven zou worden,"
Ooze rdlry,,~r
heldert ieder deezer regels met gepast~ vOdrbeelden o~; eQ voe&t
'er wyders cog eenige ::Ial1merkingec by, in wel~en zyn Ed. c;t1y,~c
Jllaatzen uit den Tstroom van .4n~onides • en den Boetgt:&/lflt van
4't1, t,r toetie brengt j 011) ~o de fraaihidto', ~ dG &eltr-etel) ~.
I
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der 't oog van jonge Dichteren te brengcn. En tell l;latHe w~,t·
fcl1uwt ,by hen, tegen het misbruiken van gelykenisfcn, als mert
pcrfoonell .fpreekende invoert, die zig ill zodanige oml.l:andigheden
bevinden, dat ze natuurlyi,er wyze niet gefchikt zyn" OlD zig ~p
zulk eene maoier te uitelJ.
Op deeze leerzaame Verhandeling, well,e VOO~ jonge Dichters
van dienst kan zyll, voIgt verder eene ,voor min ervarenen lluttige
onderrigting, wegens het gebruik der Synaltepha-, of -fmelting der
kHnkletter E; welke. wanneer zy eene Ileependc lettergreep fluit,
en dus zagt uitgefproken wordt, altoos in eene 'volgende klinkletter infmelt, by VOOl beeld deeze Aarde, of dee?" Aarde; ,van waar
zy ook de (meltkiinker geheeten ,wordt. ~ Eindelvk geeft
men ons hier nag eel] Fragment, 't welk ten opfchrift beeft, het
dichtelld Rflisgezin; dat wy aIs cen aarrig Stukje 'er uit ~ullen
overneemen.

-----

.....---- - - - - - - " I;Ieb ill. dan geen reden g.. Jeg
Ou) moeilyk te zyn '? Zerlert dar myn Jongen in C:.l~ Ge·
noot[chap ,i5, kan by geen DelJiteur van een Creditew', ~:t het
jomnaal van bet Memotiaal , niet meer onderfcheideb.., Hl f.:bryft
<len geheelen dag voor zyn Genootfchap, en laat myn Comptoir
dryven. Thalls werkt by aan eeneli OORL06SZAlOG 'Voor Nederlancl. In ,de tien eel fie Coupletten wil h)l bewyzen wat O,r/og
is, en of het mannelyk of onzydig gebruikt moet worden ~ befchryvende verder in 279 Coupletten aIle de oorlogen tegens deze
Republiek, van AOAM af tot nu toe voorgevallen. By heeft
vetfcheillle ze€m en ftroomen van hloed; bergen van Iyken ; ftaalen
wapenen; gebeukte fchUden; verminkte Paarden en Menfchen in
rzoprten; verbryzelde n1111lren en gloeiend puin, klaar leggen. - By zal in eeni~e Coupletten de natulU vall het kruid, lood en an·
der oorlogstllig Ollt\70UWen, op dat ODze vlootelingen 'er geen
kwaad gebruik van mogen maaken: - maar ik ben bang dat by gek
zal worden; want al die rlingen te doen rymen, claar fteelu wat in hy heeft r.eds drie nagels verlooren, om een flagwoord te vinden,
dat op Conllapel rymt. - En dnt heeft hy noch nootlig ; want wat
:tou een Vloot zander'Conftapel zyn'? Ik vrees bovendien;
dat wy al eenige jaaren vrede zullen, pebbin, eer zyn Oorlogszan/t
gereed is! wierd hy hierdoor maar afgerchl'ikt! Mync Meia
beet verftandig: leest _aile dag~n de Courant eer ik hem krygen
kan: maakt zeven Rlltldeelen in een week, en laat veertienmaal bet
eeten aanbranden, of brengt bet half gaar op Tafel; terwyl myn
Dochter, met de rol van PORTIA bedeelcl, genoeg te doen beeft.
om dezelve te leeren. - - In 't kort, het is by "11IY alles
Dichtkllnftig: maar myne zaaken .gaan zodanig dell kreefttngallg,
dat ik beflooten heb, myn verftandige Maid weg te jaagen; mynen
Dichllkundigen Zoon en Dichtminnende Dogter beiden eens di~
11£ te fmeeren; om dus eeoen Dichterly~en llitgaD~ aan dit Toneeh
(pel te verr~hafFen."
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LETTER-OEFENINGEN.
'GeJchidenir van de eer/ie Zonde der MenJchen, '\.'erk!aard in
FIll Kerkdyke Redemooeringen, door c. DE VRIES,
Leeraar by de Doopsgc'l"inden te Utrecht. Te Amftmiam,.
by Yntema en Tiebocl, 1781. In gr. oftaro 210 bl(ldz.
gefchiedverhael cler overrredinge van's Heren Praef·
H ergrbad,
door Adam en Eva in het Paradys, met de

daeropgevolgde fhafvonnis des graten Regters, door Moz~s
Genefis III geboekt, is door aIle tyden aen verichinende
l1itleggingen ornierhevig geweest, die zcer wyd nit elkan·
deren liepen. ~ommigen zogten zich ten naeuwfle aen de
letter te houden, terwyl anderen het 'er op toeleiden om
illles ~inlleheeldig te verkIarell; 'r welk ene derde roort aenleiding gaf om na te [peuren, 'of 'er niet een rniddelweg te
\rindell ware? ,Hen veIell op onderfch~idel1 manieren menen
ontdekt te hebbe,n. Men heeft 'cr te meer werk" van ge.
maekt, am dat dit Stuk ~ tcrwyI het voor de hoogachters
del' GodIyke Openbaringe met duisteFheden bezet bIeef,.
dOQr het Ongc1oof op vderIeie wyzen aIs bcfpotlyk werd
afgemaeld. Het bezefvan dit Iaetne inzonderheid heeft ook
den Eerwaerden de Vries opge\\'ckt, om te bcproeven, of
hy, op den voorgul1g van anderen, het gefchiedkundig verhacI onparrydig en uordeelkurrdig overwegende, dit duister
Stuk niet nog enigennate konde toelichten ~ en het Ongeloot'
oak in dezen den mand Happen. De beroemde Mannen Hesren 1Vi~rne:yer baendcn hem hier toe voornaemIyk den weg;
zyn eigen oordeel deed hem voorts in etlyke byzonderheden een nielJW Heht zicn; en, by uadere overwegJng van
aIles, kwarn het hem Vaal', dat dit Stuk zeer weI op zodanig eene wyze te verklarell zy, dat het Ongeloof 'er gene
fiof van fpotterny in kunne viuden Zl1lks bewoog hem dit
Gefchiedverhael in lIcht Kerkredenen tc verhandelen; welken ene ontvouwillg van eJ(jnejis III -behelzcn, met cne nevcnsgacnde voordragt van de leeringen daer uit af te leiden,
en bet gebruik dat men 'er vall te maken heeft. En hier
by voegt zyn Eerwacrdc, nu met de openlyke uitgave,
III. DEEL. ALG. LE TT. J:iO. 14.
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ene nadere opheldering en bevestiging van zyne gedachten,
nopens de Slang, die men, in een eigenlyken en letterlyken zin, voor een wezenlykell Slang te houden heeft;' de~
roen hier zo min am eue ~innebecldige, als om eoe door
den Duivel bezielde, bewcrktuigde of gevorrnde 'Slang hebbe te denken; waer regen dan Itet jpre/t.en van de Sllmg en
de 'l,amenJpraek. van Eva met deulve, niet letterlyI;; no.ch
eigenlyk, maer zil1nebeeldig of lcenfprcukig te verHacn zy.
De Eerwaerdc de Vries, naetnlyk, fielt ons- dit geheele Gefchiedverhael voor, als ten olld Zangfl:uk, waerfchynlyk van
de vroegil:e tyden herkom~tig, ell door Mazes overgenomen, met enigc toepasfelyke vcralldering vall uitdrukkingen.
voor de byzondere tyden en perfoonen, voor welken hy
fchreef. Hy befchouwt het des als een dichtkundig ver..
had, dat Ene wezel1lyk voorgevallcn Gefchiedenis behelst ~
die met' dichterlyke figlluren voorgedragen, word; waerin
men de Hoofdzaken letterlyk, en het Bywerk leenfprellkig,
te vedhel1 heeft. Op dezen grondOag houd zyn Eerwaerde
zich, in zyncI verklar-ing , aen den letter'') zo lang zul~s met
den aert der zake- befl:aenbaer is; en acht zich voorts gereg~
tigd, om, net gene daermede redclyker wyze niet overeengebragt kan worden, naer den acrt van een dichtfi:uk, zinl1!,:beeldig te ont\Touwen. M~n kan nict weI verwachten, dat iemand dit SUlk van aUe duisterheden zal antherten; ook is Zyll Eerwaerde zo vermetel niet, dat hy zich
zoude latcn voorfiaen, dit verricht te hebbel1; maer desniettegenil:aende is. zyne ontvouwing eehter weI van die natuur, dat het dit verhael in een vry ael1tlcmelyk licht fl:elIe;
zo althans dut het Ongeloof 'er niets buitcnfpoorigs in kun~
ne viudeu; en. de hoo~achters der Openbaringc lu:t weI der
moeite waerdig mogen houden, om deze uitlegging met die
van anderen te vergelyken. Zyn Rerwaerde hedt ,niet ge.
fchroomd van den gewoonen weg af te wyken' , 'al zou hy
zelfs nu en dl1.41 aileen op zich zelven ihen; maer by doet
bet· met allc befcheidenheid omtl'ent de genen, die andel's
denken., en zo hy hier of daer zyne verbecldingskracht cens
wat' ft.erk mogte fchynen toe te geven; het gefchied evenweI niet dan met een ol'l:\zichtig oorded, dat zich binncl1
hot waerfehynlyk mogelyke bepaelt, en d!;ll Lezer ten minfte eoe vernuftige gedachte kan doen o.pmerken, die hem
veetligt, by nadcre overdenking, niet geh~el verwerpelyk zal
voorkomeu. - - - Een of ander flalll van die natullr, zonden wY.. hier wel Runnen byhrengen, dan wy willen in de..
zen liefllt op ~ene byzonderheden tben blyven, om ruimte
over
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tWCli' te hOlJden ter plaetzrngc van '5 Mans zamentrekking
van zyne gcgeven.verklaring; wacr merle YiY,' zo wy ach,;
ten., .den Lczer het meest diellst zuBen doen. Zie hier, hoe
zyl1 Ecrwaerde, by wyze vnn kotte herhaling., het geheele
gevaI, zo als het in 't oreede door hl!h ~ntvouwd is., nag
eens voordraegt.
" De Aarde OJ by hate eerne vorming, ten groten dele
;, woest en onbewoonbaar zynde·, hadde de wyze en weL..:
~, dadige Scheppcr ene afzQl;lderlyke bloeijende landfireek
" voorrgebragt, waar in hy die uitmuntellder fcbepzels ..
" de Menfchen " wcJkcl1 hy gefchikt hadde, om dezelve te
;~ kweken en te' bevoIkcll, by voorbaat, op cne gevoeg~
,,, lykc .wyze konde. plaatzen, tot dat zy bekwaam zouden
;, zyn .. om d~ avenge delen te bewonen. ~- Een boom,; ryk oord, met rivieren doorfileden, en dus van lommer
" en ',water voor?Jen .. is de allcrvven1Chelykfie verblyfplaats
" voor een. Oosterling'} in zyn warm klim~at, en een eir" gentlyk gezegd ~den of Lusthof, gelyk het woord hete~,kend. In zodamgen oord, ~erd dim Qok bet eeril:e Paa;
" Menfcllen gefteld. - - - NIels was welvoeglyker; .ge-o
" paster eM noodzakelyker zelv'" VQat hunnen dorfprollke...
" lyken fiaat.
Hier konden zy 'V'ciJig die klederen
" misfen, welken de Natuur niet geeft. - - Bier vond,cn
" zy tevens alles tot votedzcl en eenvouwdige verkwikkitr
" ge, 't geen zy niet terfiond in fhat war~n zig z~lverl t~
" verfcbaffen. - - Zy leefdcn van ooftvnlgten" en krui..:
" den, wclken volOp in deze fireek groeiden. De geheele
" Narum laebte hun toe'} en was een School van ondetwys
" voor hun; zelfs hieldeil zy enen vrfendelyken en It;erza" mep ommegang, met die DiereIi, die naderhand zo
" ichuuw \lun het menschdom werden.; en zo vyanpig te-

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
H

gen \Jet zelve.
'
Oak droeg God zorge .. om hea
die kundigheden in te prenten, welke zy nodig had..
den, om ene verandering van {taat en Ievenswyze teon"
dergaan, welke, 0111 verfcheidene redenen .. hoe vroeger
hoe beter'} onder het menfchelyk geflagt, diende inge..
voerd te worden, - - Schoon zy; wat lighamelyke
grootteen fterkte betreft .. in den fulat van volwasfellc
menfchen, gefchapen waren, bevonden zig hunne ge-'
moederen, in ene kindfche onnozelheid en. onbedreven..
heid. - - God zelv' nam den taak h~;mner Opvoeding
op zig" - onderwees en oeffende hen .. Idoor tyiddel. vall
Engelen, of Boden, in zyne plaats hun telkens verfchYIlende, in aIle de vereischtens tot het natuurlyk, gezelligRr2h~nl
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en huishoudelyk leven, zo weI als in de· eerne begillze~
~: van Godsdienst en Zedelykheid t ZO vern: zy 'er vatbaar
" vour waren.
" Hun opvoeding dus voltooid zynde, konden zy aan
" hun eigen heftier worden overgclaJcn, en vcilig in de
Waereld verfchynen, dat is, aan het grote werk gezet
:' worden, om dBll Aardbodem, in 't algemeen, te bebou, wen en te bcvolken.· Dan de Goddelyke wysheid en
" goedheid agtte het niet oOl"baar, hen deze verandering
" van vcrblyf en levenswyze te daen Dnctcrgaan, welke
:' hen, inzonderheid in den beginne, modlyker en ver~
" drietiger moest vallen, zonder ene gepaste aanlciding,
" welke hunne onderwerping aan zyne ichikking hurr ge, makkelykel' maalue, en aan verfcheidcne andere heilzame
:: oogmerl\en, die by zig ill de Schepping van het men-, fchelyk gefiagt hadde voorgeficld, en niet dan by trappen
,: kouden aan dell dag leggen en bCl'eiken., tevens te beant~
" woorden. - - Reeds h~dd(l hy., in hunne zedelyke
opvoecjng, am hUllne gehoorzaamheid en onderwel'ping
:: a::ln hem te oefftnen, by voorbaat ,en"in de eerne plants,
" hun ene ligte Ipyswet gegeven. Van ellen cnke..
" len Boom, dien de vrugtdragende aord, waar· in zy
" woonden, onder ene grate verfCheidenheid van betere
, en heilzame opleverde ~ rnogten zy niet eten, op ilraffe
,~ van, enen onmiddelyken dood. Zodanig ccn eenvoudig
" gebod kwam juist overef;n met lmnnen ltindfchen fiaat•
.,~ Kinders zyn meest vatbaar voor Hellige voorfchriften;
,~ nag is het nodig, dat 'er Vaal' hUll, altyd, ene juiste
" evenredigheid in· agt ,genomen word., iusiChen het voor~
." fchrift en de bedre.igmg op deszelfs overtreding, judien
;, zy maar 111Ieen geuoeg is am hen aftefchrikken, en hoe
" kragtiger daar toe Roe beter dikwyls., daar men het Heeds
" in zyne magt beeft, de fl:rnife te vcrzagten. -~ Spys~
'" wetten, daarenboven, w~~en, in oude tyden., zeer ge~
" meen, zelfs onder allerlei]e Vollm"en, en werden door
" God zclv', in grote vcrfcheidenheicl, den Israeliten
" voorgefchl'even. - - - Dus behoevcn wy on5 niet te
" bevreemden, dat de eerfie Mensch cen dergelyk vaor" [chrift ontving. - - - Maar hy ,bezweek weldra onder
" deze praef; en juist toen ,vas het .;ie gepaste tyd, om
"" hem nit Eden te verplaatzen, en zyne ware befiemming
" hem aan te wyzen.
Zie hier de ge1egellheid tot
" zyne ongehoorzaamlieid. - - - Ene Slang, gewoon op
" ooftvrngten te azen., hadde zig in den gekemekenden
" BoolU
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Boom gehegt, en at, gretig en onverzeerd, van deszelfs

vrugt. ,.- De Vrouw. dit ziende en door de [ehoon.. ,
::heid del' vrugt bekoord, vergat het Goddelyk·verbod,
of fie1de zig de g:edane bedreiging, als Ene blate waar:: fchuwing, voor, welke ~ op dit gezigt, al haar kragt by
" haar verlnaI'; nieuwsgierigheid, begeerte naat kelluisfe ,
", wragt bier onder. Zy at op het voorbecld del' SIange ,
" en haalde o(')k harell Man over, am d\t hll;gelyks te doen.
" . - Nu werden hunne agen geopend;· de lust bekoeld
." zynde, maakte tcril:ond plaats voor overdenlting.
'
" Indcrdaad zy hadden nu ene ond~rvilldelyke kennis van
" Goed en K waad, maar tot .hUlllle 'fchade. Zy ichaamden
" zig over hun misdryf, vreesrren de aannaderil1g val}. dell
" Goddclyken Bode, en de. uitvoering del' gedreigde firaf..
" fe;
zy verfcholcn ZIg onder de hladeren van enen
" Vygeboom, dog op het eerne gerugt van zyne gewont:
" kornst, tegen den avond, weken zy, in grate verwar..
,., ring, .in het digtf1:e van 't geboomte des Hofs.
" Het op()ntbod des Godrlelyken afgez3Rts deed hen eg·
'" tel' weldra hun icllllilhoek verlaten. Zy traden-bevende
" ten voorfchyn, en? op de eerae vraag, wegens hunne
" verlegenheid en fchaamte, kwamen ~ zy tot ene openhar." tige belydenis. " - De Man bekende, op voorftel en
" aaudrang del' Vronwe, ~ deze, op het verleidend ";,rOOl'.
" bceld del' Sl:lnge, gegeten te hebbell. - - Hier ap volg~
" tie het Vonnis del' Godbeid. Del' Sl:ll'lge werd. aan,...
"J gckondigd, dat zy voortaan gene boomvrul!tel1 :meer
" zoudecrcll, maar haar voedze1 van den 'grond,' cn'in het
", fl:of del' _.aarde, zoekell: de gemeenznme verkeriHg
" tllsfchen de Dieren., in 't byzonder de Slang,. en ..den
;, Mensch, wers! oak toen .afgebroken, en de natuurfyke
" Vyand{chap voprfpeld, welke ~ uit hoofde vail'dit gevaJ. ~
" tusfcben Slangen en Menfchen zonde plaats grypen, te
gelyk met h~t l1adeelig gevolg daar van voor de eerften.
II' Slangen zouden Menfchcn vervolgen., maar Men·
" feheR' zouden Slangcn docien. De Vrouw wcrd tot
'" ene moeilyker Dragt en VeriosGng, en tot ondlrwerping
~, aan den Man, verwezell; deze tot zwaarder arbeid, tot
1')' het bebouwen van de w@cste velden buiten Ed~n, - en
~, het eindelyk fierven. ~- En bet cell en ander lag dui;, delyk ,opgelloten in, en werd ten volle bereikr met, de
" nn yastgeaelde Verwoesting van hun eerfte verblyf. to' Van toen af, del'halven, werden aBe vOOl'bereidzeIs tot
;., 's Mcnfchen ve~humillg uit£dlm,. gemaakt~ Zy kreg~n
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om zig, door het ilagren van Dieren ,van
ene behoorlyke Kleding te voorzien, en zig te d'ekken
" tegen de meerder~ f1:~engheid van lugt, in het open veld
" te ~ wugten, en tevens'~ OlD, tangs dien zelfalen weg,
" het nodig voedzel, in de op handen i1lande fchaarsheid,
), zig te verzorgen. Toen zy de oofrvrugtcn van Eden
" misten, en het veld hun nog geen kruid of koorn lever"!
" de,. ,konden zy gevoeg~yk van mell{ en vleesch !even, " oak hier doo{ werden zy berer gehard regen den arbeid
~, en de lugt. - - En, nil dat deze en alle overige nodige
" voorzotgen tot hunne verhuizing genomen waren ,werden
" z.y geDoodzaakt, bUll eerst vcrblyf te -verlaten.
"Zy verlorcn het gcmak, de bekoorlykheden en genietin-:
" gen a:m dezell ftaat vevknogt, om hunne Onge.hoorzaam""
~, heid; ene waarfdlUwing demalven, om, zrg -voortaan be" tef te hoeden. - - Schaarsheid nara billyk de plaats in:
" van misbruikten overvlo~d, en h~m eten van den verbo~
~,den BoorD werd tevens op ene gepaste wyze gefiraft
~, met het gemis van aIle de overigcn, zondcrling van cnen
" auqfll'en Boom., (.den Boom des Levens:geheten) wiens
~, vrugt 'kQnde gediend hebben, am hunne levenskragten
;, voor"die namurlyke verzwakking te behoeden " waar aan
" zy nu, 'werden overgegeven. - - - Met· dit aUes hadJen
,., zy· ,gene, reden van kla.gte over de hardtr~id en onbiUyk" held van hun lot: maar veel e~r, om zig der gcnadige
", verzagtinge·, in het zelve ~ van hunne vcrdiende flraffe,
" met at!e blymoedigheid ~ te onderwerpen. In plaats van
" eTl~n ..olJmdelyken dood, ondergingen zy aIleen ene on" gun4Vger vera1Jdering van i,bat en levenswyze., die, in.
", het einde, zelfs tot hun elgen voordeel en va:n het ge" helc ,menfchelyk gellagt., konde gedijen, en aan de ver" hevenfte oogmerken.,. met opzigt op hun befiaan en ge~ Juklaligbeid., konde be:mtwoorden, indien zy van hUlJ" llC zyoe zig bev.iytigden, om claar [Oe tnede, te werken.
?' Het verlie;; van Eden zaude hen, im'mers, de Godc1elyke
" hoede en zorg niet doen <verliezen, die zelfs , by en all·
" der dOlt verlies" zo ~igtbaar voor hun zig opdeed.'-" Zy werden gewaarfchuwd.,om te vertrckken ~- .terr eiude
~, niet ~omtrekomen in de verwoesting, die ()p 'het punt
" nond om over deZltil -fchonen oQrd uitre)ireken.
" En, zodra waren zy Iliet in eJ;l~ oostely.ker land!bcek
" gewekeu" of een ,\retfchrikkelyk Onwetier flak oN Jrevige rukwitirden, dODder en blixem vie-leu op ]!Ict gcboomte
lit des L\l.sthofs •.aan. de'grond zeUs W«d-1 van -tyd '&at tyd-.,
" door
h
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door nardbevingen en vuurbarfbngen omgekeerd, en de..
ze verlchrikkelyke verfchynzels., enen geruimen wyl aan..
hOEldende, maakten niet a1leen hunne wederkering., naar
hUll Dud verblyf, ondoenlyk., maar moesten hen., in dcr~, zclver vernielende uitwerking, weldJ;a het zelve geheel
~ doen vergeten; 't geen hun te gemakkelyker moest v.11.
" len, Naar mate zy aan hunne nieuwc Ievenswyze meer
" gewenden, en, in de beboUiwing en 0pfiering van hun
" tegel1woordig verblyf, meef vorderden.'
" Ziet daar de eenvouJige mening van Mores konftig verh<1aI! - - En nu vraag ik, of eni§ redelyk mensch zwarigheid kitn maken aan zodanig eenen toedragt van z~kell
gcloof te gcven: en of hier iets vOflrkomt 0) 't geen naar
verdigting, bygelovigheid of llelachgdyke ongerymdheid
'zweernt, 't geen niet ten volle overeenkomt met de natuur...
lyke denkheelden van God, .zyue wysheid, regtvaardigheid
en goedheid".
"
"
"
"

HUis~ Uitlegl5er
DODDRIDGE, DI.

De

des Niettwen Testaments. Door .j)H.
enPi. der H. Gidget te Northampum.
Dit het Engelsch in 't NeerJandsch ol'ergezet. Vyfd(f
Deel, Derde ·Stuk. Te Amfieldam., by P. Meijer, 1181.
Behalven den opgegeeven lnlJoud., i92.bladz. ingroot oCtavo.

y den achtervolgenden voortgang van dit Werle, ,kornt.
B
de Hllis-Uitlegger in dezen tot den hrief van den Apo$!'i
tel uen de Colosicrs, en voorts
twee Brleven
tot, dcszelf~

aen die van Thesfalonica; welk driet.tl v~n Brieven de
oordceJkundige Scbriftverklaerd"er Doddridge') even als de
voorigen, op cne lcerzame wyze ontvouwt. Zie hier, tot
cen Had uit dit ?;edeelte, '5 Mans gedachten over cen Brief')
wc1ken ApQstel Paulus nen die van Laodicea fchynt gefclm,~ ..
\ren te hebben, nacr uitwyzen van Colosf. IV. 16,' wel~
vers de Hoogleeracr aldus ve~aeld en uitgeqreid heeft,
~, En, daer ik verlange, air ruyne Sthriften,. gedpuren..
de mynegevangen,s, aen myne,Cbliisten-Vrienaen zoo veel
ltut doco als mogelyk is, begeer ik van u, wanneer deze·
Brief u ill 't opcllbaer voorgelezenis in uwe Goasdienfiige
Vergadering, gel yk ik, (denzelven hebbende ingericht tl.~ll
qe geheclc Gemeente ,) my verzekt'l'd 'houde, oot zal,gc';
fchiedep, doet gy dan ook. denzelven lezen vo~r de Kerk-. R6Y
Laodiceers, en fielt gepaste middeJen ten dien einde te

werk, om, denzdven terfiond san
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op llat gy dus ook te eercler gclegenheit mMl;t hebben tot
l1et lezen vatl dim, welken ik a~n hun gefc:hreven hcbbe,
en welken ik niet twyfdc, of men zai 11 dien _hezorgell van
Laadzcea, daer zy, op uwe rnededeeling van dezen aen hun
zullen zien, dat myne begeene i~, dat dezclvc aen n warde
medegedeeld." Op dh vootftd tckcnt zyn Hoogeerwaerda
verdcr het volgcnlle :ten.
" De Uitleggers zyn hierorntrcnt zee! vcrdeeld. De
Ouden dachten in 't algerneen, dat de hier bedoelde brief
die was neh de l,jezers, welke, door het Opfchrift ingericht zynde nell de Hoofdkerk (of, zo als AertsbisJchop
WAKE, in zyne Preface to the Apostolz"ck Fathers, pag.
94. haer met een vecl gicuwerwetfcber naem beuoemt, aen
de Metropolis of Hoofdflad) dier Gewesten, dan door deze
:Len de Laodiceers, en dus aen de Kolasfers kon worden
medegedeeld. Maer daer is niers in dien Hrief, 't welk
<laertoc aenleiding geeft, en het zou dan veel eigenaertiger
geweest zyn., dat Paulus deze Kolo$.'ers bevolen had, nae
£J~zen te fchryven, om eencn Brief acn die Kerk gerchre~
ven. - - - Daer is evemi\rel gecll grand om te denken., dat
oir, (ge1yk fPlllmigen gemeend hebben,) ziet op enen brief,
gefchreven door den Apostel Paulus van Laodicea, daer
men- met redell bel1uitell kan, nit Kolosf. II. I. dut hy nooir
in Laodicea geWeest is: ook kan ik het niet waer[chynlyk
houden., dat dit enen brief betreft ,. aen hem ge[chreven
door de Kerk 'Van Laodicea; hoerlanigen brief de Apostel
niet bevolen zon hebben, dat operzbaer in de Kerk gelezen
wierd, op dezelfde wyze als zyn eigen Brief. - --- Ande..
l'e hebllen met veel meer waerlchynlykheid onderfield, dat
dit een brief was, gefchreven door PauluI aan de Laodi...
ceiJrs, [choon de brief onder dien naem in wezen, (welken
men zien kan in FABRIClUli> Codex Apoer. Vol. II. page
873 [* niers zo acnmerklyks in zich hevat, 't welk het
noodig maekte voar deze Kerk, om denzelven te onrbic...
den, ook heeft die niets vaq,. dell geest en het vuur vall
Apostel Paulus, of eenig dill~ zyner waerdig, dan 't geen
ontieend is, uit zyne andere Brieven, fchoon hy zelfs kor~
tel'

[* Men zIe de-zen ·Brlef in 'c Grieksch en Latyn

OBk

bygebragc,

in H. WITSIl Mele~. LeydenJ. p. 2..p, 2.42; en de Nederrlllitfche
Lezer kan 'er ene Ncderduitfche verwlking van vindelJ, h~ de ;to·
genoemde IHestkens Bybeis. Ook heeft u: LONG denzelven byge-

blagt 1 in zyne .B~~kz4al

a,r llederduitJc!l~
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tel' is, dan die aen Phtlemon. ""Vy mogen Hever denken t
dar de hier bedoeldc Brief nu -verlQren is; want aUe do
BrielJen, welke de Apostelen immer fchreven, zyn niet bewaerd [t, even zo mm als alle de woorden en bedryyen van
onzell gt:zegenden HEILAND. (Ver~eJykt Joannes·XX. 30 ..
en XXI. 25.) ~ Zoo lUen dit met toeftaet, moet men
het (zoo als wy boven zeidcn) doen flaen op den Brief nell
de Ejezers, welke dan, zoo als fommige denken, gefchikt
was, . tot euen "rondgaenaen brief, en van welken een at:'
fchrift gezonden kan zyn nae Laodicea, van waer de ~olQs
fen, dael'het digter by hun was, dcnzclven eerder konden
krygen dan van EJezen. Dit is te g*edcr aengenomen,
daer de brief :ten de E!ezers de eenige is onder alle de
Bri,even van Paulus') in welke niets voorkomt, 't we1k byzonder toepaslyk fcheen op den Ifaet dier Kerk8, waeraen
zy gefchreven is, maer integendeel veel, dat van ~lge11lcen
belang was voor alle Christenen', byzonderlyk voor de bekeerden uit de Heidenen. En in dit geval is het geen won..
del' ,
[t Dit overfchryvende, herinnerden try OOS cne aellmerking
van den Eerwaerdell Hartman aver die ooderwerp, by ene andere
gelegenheid, w~lkc wy niet Ollvoe~zaem agren in dezen over te
neinell. Men fchyntnaemiyk uit bet fcbryl'CD van Paulus I Cor.
V. 9. te moeten afleiden, dat 'er nog een vroeger Brief door
Pllulus l'lan die Gemeente ge[chreven zy: en de Eerwaerde Hanman zegr, by die gelegellheid in zynen HUi.rbybet, op deze plaats.
" Dat 'er rede is am daar over zwari~heid te maken, dat Pimlus
bier ~t op eencn Brief, te voren 33:1 die van Corintlic geCchre.
ven, do~ nu niet meer voar handen, konnen wy niet lien. Want
daar uit vd1gt nice. dat 'er cen brief verJoren is nit de rolIt: des
Nleuwen Testaments I en die daarom gebreklijk. Niee minder als
dar, ten ware iellant bewijzen konde. dat (a~ AI dae gefchre.
ven is, door de Apostelen gefchre'lcn is, om aldjd te blijl7cn tot
een regel des geloofs, dog 20 een moee vastfielJen I zander de
minfte w3arfcbijnlijkheid, Jewijl 'cr' twaalf Apostelen geweest zijn,
en met Paulus dertien, en \Vij maar van vijf derA:clver BrievclJ
hcbhen , dat 'er agr van die nooit gefcbreYen hebben. (b) Dat deze
Brief hier gemeld onder die te rel/cn is. Het komt OilS veel \Vaal'·
fchijnlijker YOO[ I dar 'er veel meer gerchleve n is als wij bebben ;
dog dat dat geen dar wij hebben atIeen bewaard is. door in~even
van Gods Geest, door mannen Tall Gods Geest gedreven, ell
voorts door zrne vootzienigbeid in wczen gebJevcn, om tlit [(,
Jllaken cen volledlge rc:gel dds, geloofs. zo dar n;rnr aan, door 't
mis(en van deze Brief hier gemeld, of ook door veele andere.
uicls en ontbrcekt." Zie ook WITSU Me/ct. Leide,y. p. 98.J
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der, dat de .Ap~stel zoodanig een bevel gaf., terwyl 'er zoo
gelykhcld, IS tusfchen dezcn brief aen de KolfJsjers , en
dlen aen de Efezers, en daer zoo veele denkbeeiden ') daer
~leenlyk aengeroerd., hier meer omflandiglyk zyn opgehelderd. Vergelykt Kolosf. 1. ~6. met EItzen III. 9. Kolos/..
H. 13. met Ejezen II. I. enz. KolosJ. III. II. met E,'fezen
I. 10.· enz. KollJsf. Ill. 18, 19. met Eje'(,en V. z2-33. ell
elders meer:~
v~el

FILIPS den II., Koning van Spa.l1je., door
de Generatt: Slaa*, op den 26ften van Hooimaand 1,581 ,
herdache in eene LeerredErt., door J. CLAESSEN') Kl!rk",
leeraar te Leerdam.Te Utrecht, by J. C. ten Bosch,
1781. Behah'en de VeoT'I'eden 4Z blab,. in quarto.

De 'tlfzweering .,'an

gefchikt ter fiaetlyke nagedachtenis., van
EneeenLeerrede.,
der gcwigtigfie gebeurtenisfen voor de Natie , welke

de . Eerwaerde ClaesJen., na.,leue omvouwing van pralm
CXXIX. 1- 4-, beknoptlyk voordraegt; met ·ene korte aenwyzing van de verreg;\cndc dwinglandy van den Spaenfchen
Vorst, die ele Staten wettigge tot het cloel,l van dezen
merkwaerdigen (tap; waeraen by voorts ene gefchikte toe.,
pasfing hecht. De uitvoeritig is geregeld, en maekt dezelve gefchikt voor eue verzamcling vtm foort~e!yke Leerrede...
nen over Nederlandi Gebeurtenisfen. Zyn Eerwaerde heeft
~er Ene Narede bygevoegd." behelzende een kort verllag van
het Ptacaat van Af-zweering.; waerin hy verldaert., zich niet
te konnen verenigen met het .gevoclell van den Hoogleeraer
lOuit ~ nopens de redeneh (he het gedrag vaJi 's Lands V~..
deren itl dit geval wettigen. Dit was zyn Eerw~rden oak
niet te vcrgen; maer men zou hem, zo hy Inst heeft, 0111
't Stuk mder te onderzoeken, weI magen raden dat hy des
I

Hoogleeraers gevoelen HOg eens oplettend nagaet; wanneet
by veelligt za-I bemerken, dat de Hoogleeraer geen Voorftander is van 't r~gt 'Van den langflen degen., maer van 't
regt van nood1fecr. Men mag vryIyk van icmand verfchillen, m:u:r de ~)Dpartydigheid eisc1n., dat men een gevoe"
len., (als me f} 'er van verkiest te fprckcn,) 't zy men 'I;
zelve toegedaen zy., of niet, in deszelfs juiste daglicht
ftelle.
I

Bet

flet re.chte bidden 'f ten. t,1'de 'van O{)rtog, aangeweeun in
6ene Leerreden, (lver pfalm LX. I!b l4,- dour F. 'SF.RRURmR,
178I~

tc Amft. b'J W. Immink,

Ptedikant te Am{leldam.
112 groot oCtfJ.YC! 75 bladz.

er gelegenheid van den Zeeflag, voorgevallen den Sdcll
T
van Oogstrnaand
fprak de Eerwaerde &rrurier
lien 12den da€raen volgenden, het lloofdzaeklyke
173 I ,
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Lew'eden uit, om de Gemeente op te leiden tot e(;,':n recnt
bczef vanl haren plicht, in dag~n van Oorlog. Het voorb~eld van David, Pfalm LX. 13, 14, biddende om de Godlykc gunst, met opzicht tot den OarIog, uit hoofde der
Jlietigheid van aile' andere uitzichten; en hechtende daeraeu
een gemoedigd vertrouwen, van zich met God weI te lttl~
len kwyten, en eene gewenschte uitkomst te zullen verwerven, opgeheldcrd, en de gegrondbeid van dit gedrag aen..
getoond hebbende, Iddt zyn Eerwaerde daer uit de volgende leeri llgen at: " (I.) Een Volk, in oorlog· zynde., hecfc
" den toevlugt tot God te heemen, om hulp ,rall hem tc .
"verwcrvcn." Die heeft men niet over re laten VOOl" de
Priesters, of voor den gemeenen man; maer is ool{ een
plicht deJ.\ Aenzieulyken., en van elk inwooner., van welken rang of fiaer hy zy. ,,(~). Om dit met vrucht ell
" gegrondde hoop van verhooring tc doen., moet een Volk
,., afzien van het vertrouwen op menschlyke uitreddlnge;;"
befchouwende ilIcs van dien aere ~Is middels, welken,
zullen ze van ene heilzame werking ZYl1, den Godlyken
zegen bchoeven; waer op men derhalve niet kaa vertrou;.
wen', dat bet gebed tot God kragr moet byzetten. " (3.)
,., By die vertrOuwen op God, met afzfen van nietige fienu.
" zels, moet gepaard gaan., een oprecht voorn7emen, om
" alles met yver in't werk te fiellen., W:l.t van ODze zyde
." ,behoort gedaan: te worden." Ieder be?oort in zynen
krl~g te toonen, dat hy t Vaderland bemmt" door, nacr
zyne omfl:tndigherlen en vcrmogens ~ aen tl! wC1"ldeI1 't geell
ter bevorderinge van's Lan\ls welwezen kan dienen :. hOlldende fteeds in "r Dog her vertrouwen op God: en toeziende, dat men gene middels gcbruike dan zufken, waer over
men den Godlyken zegen vrymoedig af durft [mcken.
" (4.) Dit docnde, mag een Volk, door een onrechtvner" digen Oorlog nengevaHen, zich opbeuren, en op eene
!' gewenscbtc uitkomst hopen." Het bczef van Gods allJem~rende hand over het lot der Natien geeft cen Vork~
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dat zich in zynen nood oprechtlyk tot God kecrt, em
vasten grand, om goeden lllocd te hebbcn, en te vertrouwen; de Heer zal 't maken. Na het ontvouwen dezer
leeringen vestigt hy ct~ aClldacht zyner 7ol;hoorderen op
den voorgevaHcn Zceflag, ter dankbare crket}tenisfe van
GOOs zegen; en vermaent hen verder, om de voorgeftelde
leeringen ernfl:ig tel' harte tc nemen, en daedlyk in betrachting te Hellen. - - . Zyn Eerwaerde behandelt £lit onder..,
werp met veel juisrheid, en dringt de vereischte plichtsbe,.
trachtil1g ten overtuigendfte aen.

De voetflappen ran Gads Voorzienigheid, in de

roemrijk~

zege', ,bel'ocllten, op de }lefkere b;ngelJclee Vloat, op' den
,den Augustlls 17~I, in een Brief van f!;elukwenJching
aan dm waardigen Reer Vice-Admiraal J. A. ZOUTMAN ~
f!.etoond, door F. G. C. RUTZ, Hoogduiifchen Leeraar der
Lutl!erJche Gemeente in's Hage. Uit h~t Hoogduitscb.
vertna!'. In 'sGravenhage, by]. v. Cleef, 1781. In
groat oftavo, 4-6 bladz.

heldhaftig en zegenpralend
Hetmanmoedigcn
Vice - Admirael

(lryd~n

van Nederhmds
onder wiens

ZOltt1nan~

bevel Hollands Vloot de Engel[che Vioor heeft dOCH ddnzen, wekte den Eerwaerden Rutz op, om onzen roemwacrdigen Zceheld geluk' te wel1[chep. met zynen .zegen~
prael. En 't is hem niet ondien1l:ig voorgekomen, aczc
zyne hartlyke toewenrching in opellbaren druk gemeer:. te
Inaken, om by di~ gelegenheid Necrlands Inwoonders on,.
der 't Gog te brenp:~n ') hunne verplichting, om de befiierende hand der Gorllyke Voorzienigheid in dit ge\Vigti~

voorval te erkennen. Dit onderwerp is, buiten de' welingerichte gelukwenfching aen den Bevclhebber van Hollands
Vloot') het- voofnaem bedoelde van den Eerwaerden Rut%.
jn' deien Brief. Zulks doet hem vooraf enigzins uitweiden, over de blyken van Gods Voorzienigheid ten goede
van Nederland, in vroegcre dagen; zonder echtcr te bepalen') of men daer uit overtnigend bebbe af te leidell "
dat 'er, bel1alven de gewoone en algemene, nog enc ge."
beel buitengewoone en gansch lJ'Y,zondere Voo!'..zienigbeid
js, welker befcherming en zegen dit Land ondervondcn
heeft. Maer hy begeen, dat men met hem, ub hewezen 'J
ouderO:ellc ~ 't gecn by volle dig bewyspacl" acht; dat (If·
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US in, de waereld zijne rede en zijn gevalg heeft" 1toe diep
'Yerborgen ook de eerJte, en hoe verre het laatfle mooge 'Ver..
wijderd zijn! En ~ dat op deeze .:raereld ntets , boe klein ,en
7iCevallig lJet xeIvB tn On:l:;e oagen ZtJ, 'Zonder Gods 1!()or);,enms,
'IOBlaating en bejliering gebeur"t.
Op deze gl'OudOagen komt het hem .voor, dat men de
voedhppen der Godlyke %orzienigheid in dezenlZeeOag
ten duidelykfle ael1trett; en hier toe brengt zyn" Eerwaer~
de, weI inzonderheid, het volgende. (I) Het uitloopen
der Vioot, niet vroegtydig, maer eerst, na verloop ~an
zes maendel1, zints het Oorlogs - Manjfest van Ellgeland.
(2.) De vcrregaende overmagt der Engelfcl1e Vloot hoven
de onze. (3.) Het ontmoeten van de En~el[che Vioot,
op de hoogtc van Doggersbank, ,den 5. AUaLlstus, toen
Parker nog geen eeht bericht had van de fterkte der Hollandfche Vloot: daer het komen der VIoot op die hoagte,
ten dag vroeger of later, ene groote verandering, ten onz~n nadeelc, te wege had kunnen brengen; het zy nag ill.
de uit- of in de volgende terugreize del' Vloot. (4.) De
~el1sgezindheid-onder onze gezamenlyke dappere Bevc1heb-bers, en de invloed hier van op onze Matroozen en Sol.
daten. (5.) De manlijke en heldhafrige rlapperheid Oilzer
Hrydende Vlootelingen, van allerlden rang. (6.) Ene op
zich zelve be[chou\"rende kleinigheid, maer in de uitkomst
gewigtige omflandigheiJ. Des Vice-Admiraels vrye en
toevallige keuze ener rode Vlag met wItte flrepen" (gewOQnlyk een teken van Aanval,) tot een teken voor de
Koopvaerdyfchepen; op-wen~s gezicht zy, zo dru zy lIet
zelve aen den rop van zekeren Mast zien zouden, zich
hadden te fchit,ken, om, tel' hUllner behoudenisfe, enc

der Republiek te kin,en. ~ ... _. Een te'ke,n, dat den
Vyarrd verbystcl'de, daer hy 't hield voor een blyk van
de weIgefl:eldheid del' Hollandfche VIoot; 't weIk hem
vaor zynen ondergang deed dugten, en warr op hy af~
deinsde. I:Iier by komt nog, dat een vyandlyke kegel het
touw, waer mede he! teken tot den firyd ulldcrszins word
ingehaeld, bad weggcnomcn, 't welk zyn Eerwaerden
toefchynt als· enc vool'fpcllendc bode del' Overwinninge
geweest te zyt1.
IJe Eerwaerde Rutz, (die evenwel op dit laetfte nict
fierk naen blyft ,) dringt de _opgemelde oml1andigheden
oordeeUnmdig aen; en beantwoordt, zonder zich met· andere teg-enberlenkillgcn op te houden, aHeen die, welke
ont1eend word uit het bezef, dat 'er in dit aUes niets
hal'en
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wonderaadigs plaets heeft. Hier regen betoogt zyn Ect'~
waerden dat net wOllderdadige lliet vercischt word, ont
ons de hand der Godlyke VoOTzienighcid in zekere geval"
len te doen bemcrken; betuigende voorts dat "die hem iB
dezen, zonder iets wonderdadigs te vertoonen, baerbIykelyk voorkomt. "My heeft zegt by danom, ten fiot
der bebandelinge van dit on~er\verp, " mij beeft de over.
" weeging der bijgebragte zaakell ') in verband met de gC..l
" wigtige gevolgen, wellte die zege tbans reeds vema!.
;, zaakt heeft, i~ de overtuiging bevestigd, dat God nOi
" met dit Land IS, en het zelve befcherrnt."
.,

t

Brieven, gewisJelt tuifchen fen Gerejormeerd Predikant en

een Recntsgeleerd,en. Uitgegeeven leT bevorderiTig van de
Verdraagzaamheul, door ARETOPHILUS. Te Woerden ~
by L. Paling. In oftavo 64 btadz.

wael'over dez,e Brieven gaen., luid atdus
H et" vracg1l:uk.,
Kan een Lid der Gereformeerde Kerk., of oQk' een

j.

"Leeraar in rlezelve, verund,erend van gevoelens over
" Leeraellingen, die daal'in aangenomen, door Kerkelijke
" befil1iten vastgefteld.,' en door de Hooge Overigheid met
" \'urgcrlijkc: voorrechten begunfligt zijn, met eeri goed
" geweeten in die Kerl{gemeenfchap blijven? Of zijn zij
" 1rJ' ~at geval verplicht dezelve te verlateI1." - - Een
Predikant., die zich eenigzins in het geval bevind., dat hy
omtn:nt deze en gene leel'llellingen van de Leer del' Kerke
verfchiUe., komt hier VOOl"., als bezwaerd in 'zyn gewetcn
over het gedfag, dat hy daer in te houden heeft; het welk
hem en en Rechtsgeleerden deswegens doet raedplegen. De
Rechtsgeleerde beantwoord den Brief van ZYll Eerwaerrlen.,
in twee Brieven., welke eerae den Leden in 't aIgemecn'1
en waervan de tweede den Leeraren in 't bYllonder betreft..
Ten aenzien der Leden is zyn befluit 2. afgekid 'uit het recht
dat ieder mensch heeft, om de waerl1cid te ondcrzoeken.,
en uit het geen de Kerk behoort'te bedoelen, te weten het
waer geluk der Leden, als voIgt. " Een- Lid. eener uiter..
" Hjke Kerkgemeerifchap is geenzins verplicht, om., na
,., verandering zijner gevoelens over weleer aangenoml!ne
,J leQ:r11:eIlingen., dczelve ter11:ond te verlaten; maar inte).l:enol
" deel verbonden daarin te blijven" en anderel1 zijue nienwe
" ontdekkingen op de betamclijlifre en voorzichtigfte wijz~
" meda
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mede te d~elen , ten einde zij dezelven lMt hem toetzen.
zoo ze waar be\Tonden worden, ~nne~menJ of.
" zoo ze valsch ii::hijnen, bern waarfchouwen voor /dwa3:'
" ling." En die ze)fde gronden leiden d~n Rechtsgel~n.len,
om op dezelfde wyze te dcnken over de Leeraren der Ker..
'ke, ,als die niet gcacht kunnell worden verder aen de L~er
der Kel'ke verbonden te ZYi1~ dan Q1I'ereenkomt, met bet
opgemelde bcdoell:ie del' Kerke; 'waarby hy qan te meet
fl.loet blyven, om dat het zeer naq~eLige $~vol~eD kall ~eb
ben, zo hy terflond de Kerk verlate. Ult dieIl hoofde is
zyn belluit: " Elk Leeraal' heeft het recht" om m~t zijne
'n veranderde gevoelens in de Kel'k te blijve11, de~elven 0'
" de beste en" voorzichtigfle wijze bekend te maken ~ f.:oUr
" def dezelven te voren voor eene ftatige vergadering z.~,.
." ncr hmptsbroederen open t6 leggen, cn dus moedig
.,., voort te J1:reeven op het pad , h~ geen jl!'Z.US zdf, [choon
'" hij de ~QQden ais cen ketter gedoeint, hem heeft voor{N~
" tckcllt.' Dit zyn beHuit verfterkt hy, doOi' de overweegoing, dut de Leden der Kerke gccn gUllfiige gedachten vall
hunne Lecraers kunnen voeden OJ als HUll het ondt:rzoek niet'
vryihi of gevaerlyk is; dacr men toeh niet kan beweren.,
dat de Leer geen nadel"'onderzoek be-hoeft. Zulks doet hem
de Leeraers aennlOedigen, am her voorbeeld der vroeg~re
Proteftantfche Hervormeren na te volgen. "Een Leeraar.,
." zegt hy, hebbe'dan moed en Llandvastigheid am te wag...
" ten, tot dar hij uitgel1:oten worde; maar nimmer valle
" hij in de dwa:lling, vrijwillig uit te gmm."
Op elir voorftel van den Rechtsgelecrdeu, draegt de Pre.
dikanr, in een volgendell Brief, zyuc tcgcnbedellking voor ~
groorlykS gegrond, op het gezag der Ovcrhcid, in het be~
palen en handhaven van een vastgcftelden Godsdienst; en
de verplichting del' Onderdanen in 't gemcen, gelyk die der
Leeraren in 't byzonder, om, in die Kerkgcll1eeJlf\=hap zyn-de en blyvende, zich nner deze inrichting tc fchikken.
" Ik beanite dan ," is d<terom zyn fcnlyven" " dat een
" Leeraar in de Gereformecrde Kel'k het recht nict heeft,
,,- am, na ver:mderde inzichten in bet vastgefielde Leer..
" fielzel, zijne nieuwe gevoelens in weerwil der Overig~
" heid te verbreiden; maar dat hij in geQJoede verplicht
"is -~ niet, om wederom van gevoelens te verande.
" ren, en de ouden wedel' :laD te nemen. Want dit kan
" door geen Ovel'heid geboden worden - - maar toetege..
" ven, te gehoorzamen, tc zwijgen, dOlt is, zijn ampt
t'

,t en,

" neer
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~, neer te leggen, en du~ te..voldoe.n aan bet karakter van
;, eenen gehoorzamen KnstehJken onderdaan en eerlijken
" man. "
In beantwoorditlg aen dit fchryven, leid de Rechtsgeleerde, in zynen laedlen Brief, den Predikaut tot het denkbee1d van de Ene 'Ware algemene Christelyke Kerk, die niet
uiterIyk, maer innerlyk beftact; en hy beweert, dat· de
uiterlyke Kerk voorkomt ais een middel. om tot de inn~r
lyke te geraken: wael'mede, gelyk hy voorts doet zien
aUe kIiellende banden, die het nafpooren der Waerh~id'
en 't uitbreiden van 't Koningryk del' Deugd belemmeren:
ftrydig zyn. Dan hy begrypt teve~ns ten klaerfk, dar 'er
de tegenwoordige tydsomUandigheden, op verre na, niet
toe gefchikt zyn, om de volkomen toepasfing en uitvoering
zyner grondbeginzclen daedlyk wel'kfl:ellig te maken. En
dit zo zynde, is het, zyncs acbtens, de zaek van brave
Predikanten, zich niet terftond, n:l verandering van gevoelens over het leer1l:elzel, van hun ampt te ontflaen·
maer de zaek van Waerheid en Dengd te helpen bevorde~
ren, door tyd en wyze. voorzichtig in ac~t te nemen;
waeromtrent hy den Predlkant venIer nog emge onderrichtingen verleent. - - Het bygebragte word van de ene' en
andere zyde zo voorgedragell, dat het overweging verdiene; vpora] ten opzichte van zulken, die 'er rnerkelyt belang in hebbtll ~ om .zich, ten aenzien van hun gedrag, in
dezen, gerust te fiellen.

T'Wee SamenJpraaken, tztsJche!Z een z.ogenaamden Cereformeerden Predikant, en een Orthodoxen of Regt'Zinnzgm
Belyder. Alom te bekomen. In groot oClavo 58 bladz:
~e1l:endig

n deze Samenfpraken heeft. de Belyder
het
Izyne
hoog1l:e woord, en de Predlkant fehynt met veel voor
zaek te zeggen te hcbben. De flaet der Kerke is het
hoofdonderwerp van dit gefprek, ten opzichte van de vier
kenmerken: (I). de zuivcrheid in de Leer, (2.) de heiligheid in den Wandel, (3.) het rechte gebruik der~ Sacramenten, en (4.) het rechte gebruik der Sieurelen ~ zo weI
in de verkondiging van 't Euangelie, als in de Kerklyke
Tugt. ' Over iedel' dezer punten, heeft de Belyder zware
klagten. De Leer word jammerlyk verbasterd, en rn ~n
duld het door ene te verrtgaende verdraegzaemheid. Het
~e ..

gedrag der Christenen is ten uiterfie fchandelyk" en ene
oorzaek hier van is, het welk hem ill de derde
plaets doet klagen, de algerneene vryheid, die den menfchen gege~en word in het ,gebruiken der Sacramenten;
'dner ze, zyns oordeeIs, al:; tekenen ,en zegelen van het
Verbond del' Genade, aileen behooren ol1tvangen te worden van hun, die reeds in het Verbend del' Genade o\!cr2;ebvagt zyn,.~' deel aen aile de wcldaden van Christus
hebben. War eilldelyk her laetfie punt betreft, hier over
verkiest hy niet zich uit te lnten, " nademaal hier vecl
" zoude moeteri gezegd worden, dat hy liever zwyg.en,
" en by zichzelvcn houden wi!." Inzonderheid is Dnze
Eelyder br~edvoerig, over de Sacramenten, Z9 in. 't algei.meen, als over ieder, Doop~ en AvondmaeI, op zichzelv~n; en dan nog weI breedvoerigst over den Doop. ----Hy laet zich over dit laettle Artykcl zo wyqluftig nit,
dat men enigzins redc hebbe, om te denken, of niet dit
Stuk de groote dryfveer geweest zy van 't geheele opftel
dezer Samenfpraken~ Wat Ilicr vall zy, de Orthodoxe of
Rechtzinnige BeIydcr verklaert zic;li opzctlyk voHlrekt te..
gen den Kinderdoop; als niet geleerd in het Euangelie; ais
onovereenkomlHg met het gezonde denkbeeld van de Sa.
cramenten, dat ze in humIC, natuur betekenend en vrrze-gelend zyn; als Urydig regen de kragtd'a~ige roeping en~
-regen het geloof zelf; mits~aders, eindelyk, am dat de
Kinderdoop geen Sacrament IS; gemerkt een Sacrament in
den genen, die het ontvangt, een geloof vooronderfl:elt
dat werkz3ltm is en geoefend word: daer zulks nu geen
plaets heeft in de Kinderen, moet dan volgen, dat de
Kinderen, die gedoopt' worden, niet het Sacrament, maer
allceD het teken Cl nt van gen. De Predikant, die zich.
Dmtrent ,de andere Stukken niet flerk gekweten heeft,
frett zich hier voor den Kinderdoop meer in de bresfe;
dan hy bedient zich van wapenen, die juist niet gefchikt
zyn, om hem tie overwinning te doen behalen, op een f
party, die ~dch vry bepaeld by zyne zaek houd, om zich
weI te 'verdeedigen. Indien men 't dcr rnoeite waerdig
oordeeli, zal 'er een bekwamer Predikant vereischt worden, om den Be1yder tot andere denkbeeldcn over te halen.
~oote
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.Freer. over de Ziektetl der Europe-ers, in heete G'ewesten; en
de middelen ~Q.t vl)orkoming van haare doodelyke gevolgen,
Waar achter gevoe d is een Aanhangzel, beh~lzende eenf
Verhandeling over 9tusJcltenpoo'l.ende Koortzen; eenvou4ig
en gemaklyk' middel, 0"," !let Zeewafer zoet te maaken;
en hulpmz'lidel tegen gebrek aan EetwaaJllfl op ~ee. Door
J. LIND, Geneesheer van !tet. Koninglyk Hosp;taal te Baslar, hy. P()ftsmou~h, em:. Tt A"tfterdll.m, by
Bruin, 1781. In groat ottawA ~52 cladz.

M. de

de menigte van Geneeskundige Schriiteo, welke
Onder
dagelyks uitkomen, worden 'er weinige gevonden,

die met zo veel bekezcnheid en oordeeJ gefchreeveh·, ell
:weikel's Inhoud zo algemeen nuttig is,1 als de Velhandeling., welke wy thans onzen Leezer bekend waaken, ell
die de Heel' LIND, onder den naam van B,'olve over d~
Ziektm der Europeers.., in heete () ewesten, em;. beeft ui\gegeeven.
Deez~ Bladen, zegt de beroemde Schl'yvG.r, worden het
algemeen aangebooden, ais cen Vervolg op het gGCU ik
reeds. in ~t licht gegeeven hcbbe., over de kragtdaa_digfi~
midde~n, tel' bewa<tring van het leeven del" Zeelierlen,
en der zulken, die zig na verre afg~legell Landen begeeven; of Hever als cen befluitfl.lit aUe de overweegingeq,
die ik te vooren over dit gewigtig onctel'wcrp hebbe voorgedraagen. In de bovengenoemde Verhandcling, waarvan
ODS de Heel' PAULUS DE WIND eene zeer nette vqrtaaling
"e~orgd heeft, en ,welke reeds in '[ jaar 1764,voor de
del'de maal, .gedrllkt is. bcpaafde zig de Heel' LIND, voorna11lentlyk., tot de behoudenisfe van menfchert, binne-n den en~en omtrek van eem Schip beflooten , en dceldc ons d"aromtrent eene mcn~te nuttige en heilz'}o1.me l'3.~dgeevingen mede.
In de Verhandeliog, die wy thans voor cns. hebbeu , gaat de
Schryver verder, en befchryft OOS niet :1,Ueen, 01' eene
meesterlyke wyze, de byzondere Ziektell., welke ~ nit
hoofde v.an de luchtsgefleldhcid, ligging, enz:. 'aa,n byzon..
dere gewesten des aardbodems eigen zyu ,~ll waaraan dus
de Vl'eerndclin-gcn zyn blootgcfleld; maar hy geeft ook de
bcste raadgeevingen en hulpmiddelen nan de hand, om
zig daarente~en in veilighcid te ftcllen.
De Verl1andeling zelve is ill dl'ic Hoehn verdeeld, weI·
ke wederom in byzondere Iloofdflukken en Afiieelingen

ge-

gefplitst, Z17ll. Na dat de Anthem' eenige bepaaJingen vatl
¢e byzoucterlt worten van Koortfen, gemaakt: heeft; , gant
hy, in bet e.erlle Hoofdftuk,' over tot die Ziekten, welke
byzond~r aan E~ropa en America eigen zyn. II} ,bet twee·
de: Hoofdfiuk, ha.ndelt hy over de lugtsge.fieldheid van de
'byzondere landfire~ken in Africa, .en 'de Ziekten, welk~
da-aruit omfraan. In het derde Hoofdltuk gecft dEi 'Autheur
eeoc befehryving van de Ziekten, die ondef de byzon·
dare lnchtllreeken van Oost ludien heerschen. Het vierde
Hoofdfiuk handelt over de 'Zickten in de West~lnaj.en"
en derzelv~t byzolldere provincien. Net tweedtf!'&ek:
pevat Raadgeevingen, ter be,waarin~ d~r Europeers, welktt
in heete' lllchtftreekcn hun' verblyf hOlldcn, en weI in de
~erftc plaats VO(lr zlJ~ken der Europeers, welke naby de
Zee woollell; en in de tweede plants voor zulken deF Ell'"
ropcers, welke lalldwaards in woonen. ~ In het derde
Ho~k komenraadgeevingen V00r aan de Enfopeers ~ in g(!4
valle~f van Ziektc in heete Gewesten. Dit derde Hoe{{ is
wederom in twee Hoofdflukken' afgedeeld. In het eertle
zyn onderdchtingen tot het gelleezen der Ziekteil, ,Wl1ar'"
aan de Europeers, in heete luchdlreeken, ondetheevig zyn ;
en hier loopt de Autheur aIle de byzond~re Zickten door, en
gf#t de beste en eCllvoudigfle geneeswyzen aan de band. He!
tweeoe Hoofd{l'uk behe~st raadgefIVingell ~an 'de Europeers,
op de t'huis rdze, wanneerlmllnc lichaamsgeftenen in vreem·
de gewesten vcrzwakt zyn. - .Agter het Werk zelVe is hog
cen Aanhangzel geplaatst: behdzende eene Vj;:rhandelin~
over de tuslchenpoozende Koortzen. Vervolgens geeft de
Schryver cen midde1 aan de hal1d., am het Zeewater zoet
ie maaken; en eindclyk worden 'er hulpmiddelen, medege.
deeld, tegen gebrek aan Eetwaaten op Zee. - Wie toch
zoude niet wenfchen alle deeze zo gcwigtige opderwerpeiJ
door eenen man behandeld te zien, die nict allcen in de
gelegcnheid is, de beste waarneemingen hicromt'rent mede
te ,deelen: maar die ook. reeds de doorOaandftc bewyzen
gegee~en heeft, dat hy ~lIe die ~ekwaamheden bezit, die
tot een' goed Waarneemer, en' mtmuntend Schryver, ver..
eischt worden.
Alles wat de Autheur, omtrent d~
oorzaaken, verrchynzelcn, kenmerken t en geneeswyze der
b-yzondere, aan ieder L~lldfircck eigene, Zie~ten zegt, is
zo oordeelkulldig, en zo eenvoudig vall d? natuur zelve
ontlecnd, dat wy gaarne wilkn bekennell, deeze Verban~
dding niet, zander weeze,ntlyk nut, geleezen te hebben.
Ecn cnkel voorbeeld, van's mans natuurlykcn fchryftrant,
552
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mag gtmoeg zyn om ons gezegde te fraaven. Nil' dat hy ,dOOf
de. kragtiglte bewyzen, de nuttigheid van den Koottsbast,
in de tusichenpoozende Koortzen ;aangetoond, en de voor·
Qordeelen van zommige Geneesheeren, tegens dir heilzaam
genecsmiddel, tegen gegaan heeft: , hcroept hy zig op de
waarneemingen, die men in het jaar I76s,.en de twee vol.
gende jaaren, toen 'er byna door geheel Engeland afheemende en tusfchenpoozende K~ortzen heerschten, gedaan
lIeeft. "Wanneer, zegt hy, bladz. z8o, de tusfchebpoo-;, zende Koonfen onmiddeIy~ na den eerl1:en of tweeden
2' :itnva1 7 door de Koortsbast geltnit werd, gelyk in mYIl
" eigen gcvaI, en van twee honderd myner Lyders; dan
" volgde 'er noch geelzugt, .noeh waterzugt op; daaren" tegen, waulleer dezeive met kon toegediend worden,
" uit hoofdc van de onvolmaakte afneemingen der Koons,
". of w~mneer de Lyder verzuimd hadde het middel in te
" ·neemen; dan waren of waterzllgt, of gedzugt, of be.
" fiendige Hoofdpyn, de zekere gevolgen; en de hevigheid
" deezer ongemakken was evenrcdig aan de meerdere of
" mindere aanvalleq der Koorts, die vooraf gegaan waren,
~, of na dat de Koons lang aangehouden had.. fly iedei
" verheffing der Koorts werden de waterzugtige gezwellen
" zigtbaar grooter, en de kleur der huid geelder."
De Vertaaling van dit \V'erlt is zeer weI uitgevoerd.
1

ProevlJIn en Waarneemingen op verfchillende Joorten "an
Lucht. In 't Engelsch beJchreeven, door J. P'RIESTLEY ~
L: L. D. F. R. s.
T'Weede Deel. Te Amflerdam, b.J,
P. Hayman. Rehalven het 17oof'Wcrk., 518 bla1Z. in oEtavo.
Vit het Berigt, het geen ,wy met de afgifte van het eerfre
Deel gegeeven h'ebben (*), heeft men kunnen afleiden ,
dat dit Werk, in deezen tak der Naruurkllnde., van eerie uitfieekende nuttigheid zy; daar het gefchikf is, om den
voortgang der nafpooringen., op verfchillende [oorten van
Lucht, te ontvouwen, en dus dit onderwerp trapswyze in
een helderer licht te frellen: waartoe dit tweede Deel, door
eene agtervolgende melding van beredeneerde proefncemin..
gen, daaromtrenr insgelyks firekt.
Bet

C"')

Zie Hedentl. Pad. Lmeroef. VII. D. bl.
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Bet vangt aan m~t cen bcrigt, wegen.s een vermeerderden
en verbeterden todtel tot het doen van proevcn op de
Lucht, van 't well\\. de Heer PriestZ,] zig., in zyne laatel'e
?,roefncemingen, beqiel)d hcefc; waarvan hy eene naauwkeu..
rige befchryving verleent; die met de vereischte Afbeeldin~
gen op eene nevensgaande Plaat opgehelderd wordt; en
waar mede de Autheur vergezeld doet gaan zync onderrigtingen., nopells het gebruik van dien toeael, om dus dC,ll
Liefbebberen zulker proefneemingen te meer de behulpzaa.
me hand· te bieden. Na dit voorafgaand berigt., geeft by
~en verflag van "en groat aantal van proeven op verfchillende foemen van Lucht, met aanwyzillg van 't geen ze tet
uitbreidingc J/mt de Luchtkunde leeren., en't nllttige ge~
bruik, dat men 'er il~ v,eele gevallen van maaken kan; 't
we1k hem de Liefhebbers doet aanfpooren, om hunne
Tot een
naallwkeurig.e waarneemingen voort te zetteu. fiaal van liie foart van pro,even diene zyne \'olgende voor·
itdliug Ropens de Visfchen.
" Ik heb, zegt l~¥, cen begin gemaakt van cen reeks
van proeven, welke lk denk d,lt met groot voordcel kunnell
~gtervolgd worden, op den fiaat def Lucht ~ welke in de
blaasjes der Visfchm bcgreepen is. Men onderftelt, in't;
algemcen, dat deeze blaasjes voor de Visfchen van geeri
ander gebruik zijn, dan tot behuip am in 't w~ter op tt!
rijzcn of te zinken: doch ik heb eenige twijfeliNg omtrent
deeze onderfleIling; ten minfien kunnen ze nog eenig :ll1der
gebmik hebbcll. Ik gcloof zelfs, dat .fommige Visfchen
'van deeze b]aasjes niet voorzien zijn. Wanacer ze uit dell
Visch genomen worden., {mn de Lucht daar niet uitgeperst
worden, maar ik was a]toos genoodzaakt, dezelven te doen
barfien of open te fnydcn; en dat echter de LHcht in deeze
-blaasjes verandert., is, dunkt mij., vrij ldaar, dewyl ik ze
in cenen verfchillenden fiaat gevonden heb.
" De 'eerae reis ~ dat ik de Lucht., die ill de blaasjes be.
greepen is, onderzocht ~ zoo yond ik ze, in .eene groote
menigte derzelven, volkoomen fchadelijk., dewijl ze in 'c
geheel niet werdt aangedaan door Nitreuze Lucht. Dit
was op den 31 Mai,i l774. Maar op een anderen tijd, re
,"veeten op deH 30 Maart van 't volgende jaar ~ zoo beyond
ik., dat de Lucht, die ik\l.lit de blaasjes derzelfde foorte vall
Visch, te wectcn Voorn, geperst had, niet gcheelenal fcharlelijk was, dew-iji ze door Nitreuze Lucht werdt aange-daan; hoewel niet tot cen hoogen trap. Deeze Proevcll
~b ik nj..et vcrder vervolgd; maar ik ,lOU denken, dat. htl1!
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niet moeijelijk zoude vaUcn, door dezelven bC!hoorelijk op
verfcheide [oorten van Visch te doen, eenigc ontdekkingcn
te doen, omlrent de dierlijke huishoudi11g dl;r Visfchen , ~ en
het gebruik der Lucht voor hun,
De Heer John Hunter ~ die uitmuntende Ontleeder J heeft
mij 'gezegd, dat de Visfchcn nict zouden kunnen Ie even in
water, dat met, vaste Lucht bczwangerd is. Ik herhaalde
de proeve, en bevond, dat kleine 'v iscbjes niet langer dan
eenige weinige minuten in zulk water konden leeven. Ter
zelfder tijd ha,d ik de nieuwsgieligheid am te beproeven,
hoe zij aangedaan zouden worden, ,door water, dat met
Nitrel1ze Lucht bezwangerd is, en ik bevond, dat zij op
dezelfde wijze werden aangedaan, ma*lr veel geweldiger ~
dewijl zij in de groodte bewee~il1g geraakten, zoo haast all>
zij daarin gedaan wi-erden, en In dcze1fdc beweeging voortgingen, tot dat zc flnauw wierden en f1:orvcn. Een reeks
van proeven van deezen aart, bij den ande,ren gevoegd,
zoude, naar mijne gedachten, zeer veel bclooven aUll ienland, die d~ gclegenheid hadt om dezelven voort te zet-

ten" "

By deeze opgave zyner Proeven op verfchillende .rllort~n
van Lucht, heeft de Autheur ook nog gevoegd, zyne
Waarneemingen aver de geleidende luagt van Hout$kool;
mitsgaders een berigt zyner ontdekkinge, wegens het bezwangeren van Water met Vaste Lucht, met aanwyzinge
hoe men ie werk behoore te gaan, om langs dien weg een
gerieeskragtig water te bereiden, dat van een uitfieekellden
dienst tegen de Scorbnt is; welke manier van bereiding hy
voorts tegen eenige' bygebragte bedenkingen verdeedigt.
Wyders dienen hier dog ter ophelderinge van verf~heiden
byzollderheden in het beloop van dit Cefch:dft de twee volgende Stukken. Een Berigt van eenige verkeerde opvattingen van des Schryvers gevoelen; en van zommigeverfchillende vooronderfl:ellingen, ten opzigte van de Lucht. Benevens eene verzameling van nadcre procven, die tot de
voorigen behooren, welkcn gedaan zyn't na dar het 'VerI\:
zo vet reeds afgcdrukt was. Hierby komen nog etlyke
:Brieven van andere opmerkzaame Naruuronderzoekers aan
Dr. Priestley gefchreeven, die ter nadere ftallVillge van zyne
proefneemitlgen ftrekken; en te gelyk derielver huttig ge:bmik ,. ook in 't Geneeskundige, vermelden. Laatst]yk
deelt OilS de Heer 'John Curlrberi[on ~ beroemd WerktuigkUl1{len~ar te Amfierdam, hier no~ mede , cene befchryving, benevens eene' ontvollwing van 't gcbruik, van cene
door
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door hem vervaardigde nieuwe verheterde Lucbtpomp, op
eene daarby gevoegde- Plaat volledii afgebeeld; welke, ge-Iyk ?eskundigen algemeen getuigen ~ de 'hoogfl:e aallpryzing
verdlent.
'Qurestiones et Aphorismt' ex Jurisprudentia Naturali. Traj.
ad Rhertum apud A. v.. Padden burg , 1781. In oCtavo.
m. f. 224 l1p.
""t?f)Q~lz.efi ftoPt"S ~

:lautal van duizend kcrtlrondige
RenNatuurlyke
Regtsgeleerdheiil, die de hoofdonderwer:-

pen deezer Weetenfchap in eene aaneetlgefchakelde orde
voordraagen; waarvan de Studenten in deezen tak, 't zy
dit Gefchrift al of niet tot een Collegieboek ftrekke, went
a~ngaande ons niets gemeld wordt, knnnen bedienen. MeR
2c;m het, daar de Autheur zig niet flegts bepaalt tot het'
opgeeven zyner ftellingen, ~maar ook van Tegenftellingen;
met aanhaalinge ,van Aurheuren, wier gevoelel1s hy omhelst
of wraakt; en tcvens met befiisfing van de regtl1lalltigheid.
tlf onregtmaatigheid veeler bedryven, in de vroegere of laatefe GefChie-denisfen vermeld, lnQt wit papier'lmnl1en laatttl
ooorfchicten, om het ais eene foort van Aantekenittgsboek
te gebruiken, met 6pzigt tot de verfchillende denkbeeldea
nopens onderwerpen van die natnur.
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;I'afereel de,. Algemtene Gf!JchiedetaisJen van de Veree'IJi.~~
Nederlanden. Gevolgd naar het Fransck'van aen Heer
Tweede Deels, Etrfie Stuk. Te
Utrecht, by B.. Wild, 1781. In gf. oetarvo, 232 bladz.

10.. M. Cl1:RISIER.'

de aankondiging van het Eerfl:e Deel deues weluitB gevoerden
Werks, welks aanleg en .fchikking wy v,er..
y

,meld, en naar verdienfttn gepreezen hebben C"), beloofden
wy onzen !,.eeEeren, llit de voiglilnde Stukken, cen en auder vool'beeld ~e fchenken. Het tegenwoordig voar OUI>
liggende Eerfl:e Stuk des Tweedel1 Deels , 't ,:,elk met Graaf
WILLRM DEN V een aanvang, en met .Grawn MARIA ,een
til1de neemt, en dus het TyJvak onzer Gefchiedenisfen vcrvat
(*) Zie Aig.
Le~ter,ef. hier bElvCll bl. 195.
Ss 4
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vat van denJ:la!"e~CCCt:V tot den Jaal'e MCCCCLXXXII,.
!evert ons ver1cheldenhcld van voorwerpen op, die wy uit
dit TaJereei zoudell kUlmen nee men , om 'er onze Letter-,
oefeningen merle op te cieren.
't ,Lust ons thans, daar CERISIER, en diens Naavolger,
gelukkig {langen. in het fchetzell van 't Volks character, in
onderfcheide Tydperkcn, over te neemen w:n zy zeggen
van den Toefiand van Friesland, Groningen en de Omme·
landen, ten tycle van PHILIPS den I, en CAREL den I. Wy
zuBen 'er de oude --Voodlandcrs van Vryheid vinden, en
teffens zien ho~ qeeze l\.waalyk beHuurd een hran is van
jammer.
" Dc Groningers en Frieun hadden reden om den op.
gang, dien PHILIPS maakte, met \=cn beevend oog aan te
zien. Zints den dood van JAN VAN HEfjEREN ~ dien zy
eel' als Beichermer dan als lIeer aallmerktell, hadden zy gee·
ne verbintenis met Holland. In tegendeel Hetei! zy de
volkshaat zo verre gaan ,dat die van Leeuwaarde1i en Oidehoe! de Hollanders on~ev.oegd verklaarrlcn, om by bun het
Burgerfchap te vc*rygen- (*) , ~n rle Grontn1{ers, hun het
regt om zich in hnnne Stad te onthouden, benamen (t).
SChOOll zy, op den zelfd.en tyd!, ais de Hollanders met de
Hamburgers in oorlog waren, ziell wy niet dat 'tY zich im:
mer met elkander vcrbonden. PHILlj>S hielrlt: in Friesh'truL
een Amptenaar, onder den naam van Rentmeester, am dt:
inkomilell te ontvangell, ongetwyfeld die zy aan JAN VAN
lIEIJEREN heloofd haddell (§).
" Groningen zon toen de gcdaante -van een onafhangl¥k
Gemeenebesl gehad hebben, indien het, door oude banden~
JIiet aan het Bisdom van Utrecht verbonden gewecst ware.
In denJaare MCCCC:XXIV huIdigde het RUDOLP.H van DIEP..
BOUT in. Dewyl ondertusfchen de altoosduurende gefchil..
len del' Bisfchoppell bcletten, om aIle hllnne eiichen te
doen golden, genoat Groningm veele voorregten der Oppermogenheid (.). Men kl1n als geell blyk van ondcrwerping inhrengen ~ dat zy deet namen in de gefchiHen des
Bisfchops., of dat hy in die Stud een Geestlyk Geregt~11of
badt: vermids die van R(JlIand en Gelder/and zich in 't;
~~

.

(*) Frie.rl. Ch.rferb. J. D. hI. 5I1.

Staarsrcgt. II. n. hI. 357.
tJ} Friesl. Charterb, 411U.
(.) Frlerl. Charterb. 34't. 349, 3511.

~t) lOSING!.
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.:a:lfde geval bevonden. 't Is niet weI te gelooven, dat 'de
-GronjngeH , ten dien tyde tot zulk cen Haat van uiterHe af..
banglykheid· gebragt waren, als de Heer IDSINGA -in zy~
S~aatsregt. beeft zoeken te bcweeren. Kan men dit denken,
als wy ZIen, dat de Gronbtgers Wetten maaken, Oarlng
verklaaren en Vrede Ouiten, op hun eigen gezag, dat
9.y, van tyd tot tyd, zich met de Ommelanders en lI'riezen
\'erbinden, om, ge1yk men het uitdrukt, Fry en Friefch
ie blyven.
" Geen Yolk voert bet denkbeelo van Vryheid tot !rooger
toppunt, dan de Volken, die zicb, ten deezcn dage, den
naam van Friezen geeven. Zy hadden niet alIeen eenen
verregaanden afkeer van allen vreemd iuk, maar elk L<lnd~
fchap, elke Stud, elk Dorp, e1ke Heerlykheid, was 'er op
gefield, om zyne eigcne Oppermagt en onafhanglykbeid te
bezitten (*). Van hier, buiten tegenfpraak ~ de Burgetoorlogen ell bevredigillgen, zo dikwyls vemieuwd ~ om dat
be zo menJgmaal verbrooken wierden. Onsbef1:e~ duldt
iliet, ons in te laaten tot eell breed verfiag van de gevc;g..
WI en wreedheden nit dee~c fchriklyke oneenigheden ge..
fprooten. Men zag allerwegen een dl'oevig. toonee! van af..
gebroken en verbrallde Huizel1 en Sloten'} woestleggende
Landen, rood van 't bloed del' vel'moorde Bewoonderen.
Men wist van geen genabetoon. De Gevangenen moesten
ont2;aglyke losge1den betaalen, am het moordend gewe1d of
A:1c doodllraf te ontkornen. In een Burgerkryg te Groningm
ontftaan, hadt \een Opperhoofd eens Aanhangs FOKIW ge..
heeten, Zyll party TAMMINGA overwonnel1 en gevangcn
genomen, en vroeg hem, " wat hy zou gedaan hebben
" iildien bet Krygsgeluk hem in zyne handen,.gefield hadt ?l
Deeze antwoorde hem, zonder zich te bedenl{en, "Ik zou
" u doorHooken hehben." FOKKO, door dit antwnora,
verbitterd, drutl:te, onmidddyk, het zwaard in de borst

diens onverzarrgdea.
"De Wetten decze~ Volken fmal1kten a1t008 nllar de
oude barbaa,rschheid. Gevegt, dieffia1., vermillking en

m00rd werden met geld geboet; nogthims op eene wyze ~
dat de Overheden., de Burgers en de Rykdom bier ,voor uk
badden: a1 het zwaardmkktlnd~ kwam op de Vreemdelingen
en de Armen aan. Dceze lamllen w:u'cn zo veel te mecr
te beklaagen; dewy! zy., niet kunnende betaalen, vol/Iens
pt Wet der wedervergelding gefrraft werden, lyf om lyf,
(") Frjesl. Chart,rb. -4.94, Sl4. SH.
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oog om oog, tand om tand. Zonderling is bet., dat men:t
pet ~ouden van Byzitten en openbaarc Hoerhuizen vcrbie.
dende, 'cr een zeer tocgeev.end en duldend byvoegzel aall
hegtte, tc wectca., dat de [chuldig.en., aile drie maanden ,
een Ryksdaaldcr betflalden. Te Bols'Waart moesten Kerklyke of Kloosterling., op de ftraat of op cene kwaade plaats
bei:rapt, vastgehouden, geyangen gezet, en, in tegenwoorciigheid van ZY.Il OpperhoQfd, aan de ~Overheid in bandeR
Ziet bier, om deeze afzondergeleyerd wordell. l *) lyke trckken van de Stallts- en Burgergefleltenis in Friesland
op te he1derell., 't geen '£);lfiAS SYLVIUSr, llell Schryver van
dJeri tyd, zo beroemd ·door zyne Schriften, bekw'famheden
en de perroeping, welke hy deedt van de Vryheden ,der
K,crke, op' de Kerkverga~erillg te Bazel voorgcllaan, tocn
hy Paus gewordcn was ~ onder den naam van PIUS DEN II •
deswegefl opgeeft. "De [i'rie'l,en., bepMld door den OCt;..
,,' aat;: ~ Saxen., Westphalen en Utrecht., zyn woest oor" logz ugtig., fierk, kloek ~ ollverfchrokken, en dermaate
" op de Vryhcid gcfield" dat zy 'cr hun leeven voor wit..
,~ lell z~tten. Schoon PHILIPS VAN BOURGONJ€ zich hun
,; Heel' Hoemt, zyn ze, met de claud, volflrekt vry, heb,~ ben humle eigcne Wetten, het gchoorzaamen en bevc1cn
" van ceneD vl'ecwdcn even zeer vcrfmaadende; zy kUllw:n
~~ niet duldel' ~ dat iemand zith boven zyne Medeburgers
;~ verheffe. Zy kiczen aIle jaaren hunne Ove'rheden, die
"zieh bevlytigen om de 'gclykheid te bewaaren. Met
,., fuengheid firaffen zy de eerJooze Vrouwen. Nauwly,ks
11' vergunncn zy hunnen Priesteren., dar zy geene Vrouwen
,~ hebben, nit vreezc dat.7,.y dan de Familie zuU.en ontee", ren,~ of eens anders Vrouw beflaapen. Bezwaarlyk kun~
,; nen :lY zich verbce\den, dat een Man, in den ongehuw'1 den -(hat, kuisch kan leeven (t).
" Ondcrtusfchen zagt

PH.LIPS,

am in het Land voet te

krygen, van tyd tot ryd., de Ve~dragen met hun gemaakr,
te ,vernicuwen. Hy· fchonk cen gnnfiig o,nthaal aan hunne
Gl,':1J.annenen, Overwonnenen en Vlugtelingen, en tragtta
deezen in 't bezit hunner goederen te herftellen'~ ten einde
by Lieden in die Gewesten mogt hebben, die aan hem ver..

pugt en zynel' zaake gunftig waren. Inzonderheid ~am hy
het

(*) IllS. Staatsregt. II. ~44. Fried. Chiwterb. -t6'6. S~'h 530,
$49-589.
.

. (t) lEo

SYLVIVS

de flgtu Eurcb'" Cap. X?CVII. p. 73.

JH!t ~fm MCCCCLVI te bante, roen de Fricztn door 'huw.
t~ b10edige oncenighedeh verAwl\kt en ilitgepm wiU'(l~la My
litlt allt1 die van Ormer-go ert Wtste'rgo aal1lieemel~e voor..
flagen doen,. iudien ly hettI voor Heet wilden etkehnen ..
hUll ~ in gevaUe van \Vdgering, dr~igen~e ~ met ~en Leger
te !ullen (romen beMeken. , De bevreesde FrIezetl. ~U~.deR
Gezuntcn nil bet Hof vatl Holland ,~die men deezetl. Vtlor~
Hag dcedt, :,dllt hunne Medeburgcrs; door hurlile Qproe
;; .righcid en ftnan op de onafhanglYkheid, zich , tegen -'p]igt
~n redeu, Q~ Regecl'ing der HOlllzndJcRe Graf£vin ont." trokkett, en, da~r dpor '8 Hertogs hoogfte ongenllde op
" den hals gelaadan hudden; doch ollt hy, meer tOt tt\gta
" dan ftreI1g11e{d' Ovtrliellende, het vbOrle(felle "\\rUde vergee-.
~, ven en vergeeten, ilidiefi t.y heth tOt H~fr wilden :lan..
,~ neemen eft hihuldigen, in welk ge'V-:tt hy 'li".iIlbQodt, hun~
" ,ue Jiattrlvestett en Voortegten te \tltlen 'bevestigen,. ~11
" bunnen KMphMldel'te doen bloeijen,: wall" qoor de Will..
" vaard onder hUh. Zou toenee,nen ,~lyk '1..y met eig-eae.
,~ (logen, aan he~ vootbe'eld Van Holland, ZetlantS. en
a

,j

" Wesejrip.Jiatld

'zi~ft kooden,

welke

11tgezet~neu,

onder

" de gutlfiige Gr"-aflyke Reg~er1:nge~ ~eer verrykt wurcn.
" (*) Philips voor: bet tydlyk en '~eeSl:lyk weltyn ott
" UtttthtJchen wilakcrtde,. badt thanos de handln 'vo1
" werks i om zrnen Natuurlykell Zoon felt 'Bisfthoplyken.
" Zetel intedringen." pe Frie'Z;en, in 1lede van, t-ell be-.
Ib:mdeti tyde;, op den gedaanen .v'ootfl_" een afitwoord te
laatel1 toekomen, bielden eeoe algemeene Dag\'ltart, w:t~t
(ill zy eenpa~rig 'henooten, aIte uitheem~ck g6\veld, ,1het
vereende magt, 'te keel te gaan, fry en friesch met 1Yf en
glJEd te befchermen. Ct)
,., Keizer FR~DERIK Dt' ill, een ·Vdtst, zo ihhaaJig als
\)ehoettig, ·obttleHde dit eelle gunftige gele~eh~-id, om de
~ifchen zyner Voortaaten op Friesltitk!, te VtJ1lJetlWen. My
lsondt 'Gezanten derwaar~s., om 'de '}at1.rlYM'ehi! S,thittlng
'Van eene Gros , of ~en zesnende gedeelte Van 'ten Rhjrl,Jthtn
Gulden, van elk~ Haardll'ede., welke 'hy verkhtUfde hem toe
te twmen, met de agterfiaHen iit te vorderen. De Friez&
hadde'n deeze hiet dpgebra~t of dezehre 'WItS in de harttleu
det Ontvatlgeren hanger gebJeeven., en noait in '5 Keizen;
Schatkisr gekornen. (§) De Ftiezm bewilngden in deh eis£h

van

(*) E.

m

BENINCiHA. II. B. Cap. LXV. hI.
BOXIIOAN op VELDEJJAAR. hI. '2.od.

(§)- U.u. EMMIVS, Lib. XXV. p. 382..
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van EREDEIUK DEN III, onder ze1).ere voorwaarden ,te ww
ten " dat de Keizer PHILIPS, Hertog van Bourgonje, [chrift"Iyk en onder de gewoonlyke ftraffe, deedt aanzeggeu;
" dat hy zich geenerlei bewind over Oostergo ~ Westergo
" en Ze' enwolden zan I}(~bben aan te maatigen, uoch
." deezen Landen eenigen ovcrlast aan te doen; dat hy de
" Fric,cn, op- zwaare ftraffen, verbieden zau eenigen all." deren Heer dan den Keizer, van,wege het RoomJche Ryk,
." te erkennen, dat hy d~ Privilegien van CAREL DEN GROO." TEN en &IGISMUNDUS vernieuwdl, en de ftrydige ver.." bintel1isfen, met ALBG.ECHT en JAN v....w nEIJEREN aan" .gegaan!l vernietigen wilde ~ dat hy het Verbond, door
" de Frie<.en van Oostergo, We;)tergo, en de Zcvenwolden,
" 1,l1et de Stad Groningen gemaakt, dc:sgelyks wilde te niet:
" doen, en verkIaaren, dat de drie eersrcgemelde Land" fireeken, aIs van outiJs, eell Landfchap op zich zelven'
~, zouden blyven: en., eindeIyk., dat hy den Friez.en het
" voorregt verleenen wilde, van niet buiten hun Land t~
~, regt gefteld te kunnen worden (*)." };'R~DERIK DE III,
-na .de ingewilligde Schattingell haakend~., fiondt deeze eifchen toe, en fchreef PHILIPS op den verzogten voet., hem
;tIs een - Ryksleenman beh:1.\]d~lende: deeze liet zich dit
weIgl:vallen: dewyl zyne ouderdom 'en huislykc onlustell
hem het ondernecmen cens gevaarlyken Krygstocht n:1 Fries~
land ·~qtitraadden.
" Is 'er, luidt de taal ooze~ Gefchic.dpoe~t;r&, van den
tyd, VlJO CAREL DEN I fpreekende, niets., te vergdyken by 't
geiuk, 't weIk d~ Leden van een Gemecnebest geoieten ~
beftullrd door eigen Wetten., gefchikt om de inwendige
rust te bewaaren, en den buitenIandfchen kryg af te wee~
ten., naat het plan van vee1e oude en hedendaagfche Ge~.
meenebesten; rene qroeve ondervinding toont ons hoe g~
va-arlyk en bedriegIyk eene Vryheid is., die g<:legellheid geeft
tot ' Partyf~happen ., en ;tIle oog~nblikken de goederen en het
leeven der Burgercll in gcvaar flelt. Oit laatfte was, zints
een gerllime.n tyd,., het Lot van Friesland. Hunue Geestlyk~n zelve, wier getal, magt en rykdom fteeds aangroeiden, waren., menigwerf, de fiookebranden dier onlustcn en
teffens de flachtoffers. ACGE DONIA., een Monnik, tegen
wien by eene oude veete voedde, ontmoetende, flak hem
met
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Itet eigen ~and de oogen. nit: llewyl dit rnisdryf gepleegd
was a:m .een' M~ll OOp& toegeheiligd, .werd in g.ehee1 sr~t1
tergo den Kerkdlenst verboden, tot dat men den rchuld]g~il
aou genoodzaakt hebben <,Jill zyne misdaad teg~ de. Kerk
te boeten: deeze boete hep zo hoog <) dat DONIA lD atmoede verviel. (*) MiddeIerwyl hadt UFFO'VAN DOKK1,J:M:.,
te onvrerlc over zyne Landsgenooten, zich in Holland, de
doorgaande wykplaats ,der misnoegden en verraaderen, be..
.geevcn. Ell, daar de Gr onillgers DAVID, Bisfchop van
Utrecht, tot H~er hadden aangenomen, hoopte de Hertog
<lat de Friezen hem ook in die waardigheid zouden erkennen, en liet In;1ll daar toe aanmaanen. Hler op zonden zy
Gezanten om zyn oogmerk te v:erneemen. (t) De VerdeI-:
ger der Luikenaaren gaf hun, in eene Verklaaring, die DOg
voor ~anden is, Daa het voorftellen zyner Regten, te ken,,:,
nen, d:lt by, .al~ een Goedertieren en Medelydend Vorst,
gereed was hun In genade aan te neemen. (§) In 't vol gen.
de Jaar hielden de Gevolmagtigden des Henogs en de A(.
gevaardigden van Friesland nieuwe onderhandelillgen te
Enkhuizen. Men poogde de Friez.en over te- huuIen, door
de fchitterendfte aanbiedingen, en dit is het ferne egte be~
fcheid, waat in wy den Daum va.n Poteflaat aantreff~n. (*)
De Hertog vergunde hun eene foort van Opperhoofdlgheid ,
onder dien tytel, te kiezen; doch die hem ImIde zau bewyzen en ttOllwe zweeren. De Frieozen 1l0egen het af, beweerende, dat zy aileen van 't Ryk afhing-en. (4.) De Aan..
l!angers van UFFO te Dokkum hadden, uit naam dier Stad,
een Gefchrift opgefu:ld, by 't welke zy CAREL voor Heer
erkenden: zy werden door de ander~ Fneun aangetast,
ten Lande uitgedreeven, Ulen lloopte het huis van UFFO,
en verklaarde zync goederen verbeurd. (**) VerfcQeide
Hollandfche Vall.nuigen be1l:ookten de Friefche Kust: t1aar
landendc, traden zy in de huizen, 'er geen dan Vrouwen
vindcnde, bonden zy deeze 3;ln h:mden en voeten. Maar
de lng.ezeetenen vielen , onverwagt, "op deeze- Roovers ann,
en maakten allen, die niet fcheep konden komen, af, nitgenotUen twee, welke zy na Holland zonden, om de ty..
ding van dit voorval te brengep.
(*) Ua. EMM. hI. 3()5. SCHOTA~. bI. 336.
.
(t) S: m:l'UNOllA, QIIrQtl. bl. 431. Friest. Chartcr~. 1. D. 62.5·
(§) Friest. ChlJrterb. I. 626.
Col') Zie a.ldaar. hI. 630.
<.0 V£LIlJS R(}o~n. bl. 85.
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Biknppte BIj,nryving der :.everttien NederlandJche Pro'!';'.iien~ Door J. rjrnBETz WESTERWOUT. Te Nymegcn-,
by J. v. Campen, 1781. Behalven het Poorwerk; seo
bladz. in gr. oCta'l.!o.

den breedvoeriger Tytel fuekt deeze belmopte
VOI~ens
hefchryving der XVII Nederlandfche Provin~ien, " om

~, aan te WOllen; den Oorfprong en Opkomst deezer Lan~
" den, mitsgaders de Geaartheid, Zeden " Godsdienst,
"Huwelyken en· Begravenisfen dier- Oude ,Volken; de
" InvQering van het: Christendom; 'de Ligging, Grootte
" en Grenien der Nederlanden in -r gemetm en van i~der
"Provincie filet derzelver Verdeelitlg in 't. byzonder..
;~ VClorts behelst dczelve het mcrkwaareligfle van ieder
" P:rovincie; met de voomaamfle Sreden en Dorpen; ne;;'
"vens den Sta.at der Regeeringe ~ zo Politicq als Kerka~., ly'k; als mede de Lysten cler' Graave]yke en Stadhou~, derlyk~ Regeeringen. Wyrlers nog eenlf kone fchcts
~, van 't Landfchap Drenthe en Vlln de Buitenlandfche
~ -€olQllien der 005t- en Westindifche Maatfchappyen)
~, de Handwe~~en, nevens de Groote en Kleine Visfche'I' ryen, gevolgt van den Ouitenlandfchen Kooph:md'eI der
~., Nederla.nderen Dp aile de Gewesten 'der Waereld.'? --'De Heer Wester1l'()lt't beeft ~ig 1 -met zu1k een wyduitgetlre15.t Pl:'ln in een kart befiek te brepgen, niet voorgefl:eld.,
lietfcn van kundigheid zyn Werk aan te bieqen,; vaol- deKuIken is het juist niet gefchikt; maar hy bedoel!!, met dee-zen zynen arbeid in 't Heht te brengen, nuttig te zyn aan
~en lllgerneener pats van Leezers. Zyn oogmerk i~ It gelyk
hy in zyn Voorre,d~n meldt, hi~r door nuttig te zyn " aan
,~ de ~ede)'landrche jeugd, om dezelve 31Ut te fporell t,Ot
~, verhyging van deeze llUttige kundigheden ':raakellde het
n Vaderland; als meot! om dit Werle te doen dienen voor
" zulken', die geen vast fondament gelegt hebben, of vonr
" anderen, die geen gedult bezitten, om 'gr00te Wel'ken
.,~ van dien aai'd" te leezen, of ook voor die, welke geene
" tyd of geene gelegenheia hebben, om zich ie oefcnell';
" ell ]aats~lyk is zUlks, (zegt hy,) !Jok ingericht" opj het
~, VOOl' Mmvermogende verkrygbaar Ie ma/ien, ell' qet ~el
" ve te doell !trekken., tOt een Handleiding in ~e l!ef!hry"'J "ing der Nederlanden." - - Wanneer men '$ Mans
arbeid naar dit zyn bedoelde' bcoordeelt, mag men weI
zCggell, dOlt deeze beknopte bef.chl'yving in baare foort '}
lla:lr
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Maar ·dat oogmerk, weI uitgevoerd is; ala behelzende een
algcmee1l' oppervlakkig v~~llag van de. bovengemelde by~.,
derheden; dat den zodmlluen, voor· WICI! ~t bovenal gefi::hlkll
is, voldoen kan ,terwyl Mt denzulken., wier leergierip:heid

claar ddor opgewek~ mogte worden, te1' vcrdere handluidin.
ge kan clienen, om uitvoeriger 'berj~ten te' gerelldar na: te;
gaan. De Schryver mng des, in ZYllll Aanfpraak aan de
Vaderlandfche Jeugd, fut :welker olensr hy z/yn We:rk. illrf
zonderheid. gefchikt heeft, ten laatile met regt zeggen.:
Hier is eon Schat vtrgaer~ nit MfI: 'feell Ircl<ne: BoekelJ.
Die ieder niet bezic l en dus mist 'c 6tn~of It al!r,
Waarnaar men vaak verg~efs veet.dagen lang gaat zoe!i.clI.
l\;Iet d'opl1ag van een oog vind if ~t hier kart ~I) klaar;
En word uw lust bier i~ niet met;r lenoc:g VQlqallD,
Wil met den Schryver dan tot breeder' werken @aan.

Redendaagjche Historic of tegt'fl'Woordige Staat van a1l6
Volkerffl, hehel'l.mde, de hejchry."ing der Pereerdgd, Ns..
der~anden, en wel byzonder van OVEItYSSEL.
Etrfte
Dee' ~ eerlte Stuk. Te Amflerd/lm, by p~, SchQuten,
enz. Rehalvert em kDrt Vrm berigt, '190 blallz. en ,gr.
DC'taV9.
jaa~e

de Befchryving cler Nederlanden, in den
1739
A anreeds
aanvanglyk'te Am!1:crdam by had Tifi()#, uitge...

geeven ~ ontbrak tot nog de bdchryving der Provincien vall
Friesland, Ovel,sJil en Gr(iningen ,henevcns die van Dr:en.:.
the. Het aIgemeen goedkeuren van den lIus vel' g(lvorder-:
den arbeid, ve1'wekte Heeds een algemeen verlangen' am

deeze befehryving vD)tooid tf zien; dan zulks was, geduu:
rcnde eene reeks van jaaren, vergeefsch; en 't fcheen 0f dit
Wcrk dus onvDlkornen zoud~ blyven. Thans egter ontH:aat
'er weder eenige hoop, dar het zelv.e op eene regehnaatige
wyze voltrokktn zal worde:a. Etlyke Boekverlwopers,
lli'lamlyk, het recht van Copy verkreegen hebbende, en
hun PrivHe-gie vcrleend Zynde, vleien zig met h~t denkbeeld, dat- zy in fbat ge{{eld zyn, om die Werk ten einde
te brengell, op eene wyze, die na genocg nan de voorige
l1itvocrlnge evenaart. - Tot eene eerfl:e Proeve daarvfln varllrekt het thans uitgegeev,en Stuk, dat het begin der befchryviiJge van de Provinde Ovef'Ysfet hehelst; ons een be.
riit
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:rigt geefc van de gefieldheid dier Ptwincie ill 'c algemeen ,
zo ten aanzien van derzelver ligging, grond- en lugtgefteld.
bdd, als ten opzigce del' Inwoondercn van dir Gcwesr.,
Bierby komt nog 'eeoe ontvouwing van de Gcfchiedenis deezer Proviucie, zints derzelver eerfl:e bewooning, en vooral
zOOert'den tyd, dat het Frankisch Ryk, en dus oak het
bewind van dit Gewest, Karel den (,rooten, omtrellt het
jaar no in handen gekomen was, tot op den tyd, dat de
Staaten van Ovcrys{cl Karel den V tot bunnen Erfheer
aannamen, te weeten in 'r jaar 1528; waarmede dit Landfchap, met de voornaamfte andere Nederlanden, onder dezelfde Hecr[chappy~bragt werd; blyvellde het nagaaH der
verdere Gefchiedenisfen voor een volgend Stuk uitge1l:cld.
De uitvoering in 't een en 't ande'r opzigt geeft cen
goeden' grond van V(lrwagting, d'lt men in deeze nieuwevoortzerting van dit Werk gl1nftig zal flaagcn, 't welk veelen te aangenaamer' zal zyn') om dat het 611& tot nag aan
eene vel'eischte befchl'yving der gemelde Gewesten van ons
Vadcl'land ontbreekt; en waaromrrent verfcheiden byzonderh"edeti nog' weI eenc verdere DavOlfching verdienen. Van
zodanig eene natuur is, onder anderen, ten aanzien van
Overysfel, de mindere volkrykheid deezel' Provincie, in
vergelyking met die van ons Vaderland in 'r algemeen; 't
~t welk oak Ollzcn Sc111)'ver bepaaldlyk daarop fiil doet
flaan; waarnit wy, ter deezer gelegenheid, het cen en 't
:mder zullen bybrengen., te meer daar het ons tevens een
berigt geeft, van eene zonderlinge verdeeling van 't platte
Land dier Provincie in Marken, welke tot deeze minderc
volkrykheid niet weinig fchynt mede te werken, zo ze
~r nier, gelyk de Autheur ,oordeelt, de hoofdoorzaak
\Tan zy.
OverysJel heeft, volgens decze opgave, in zyne grootfie uitgcbreidheid, de lengte van mim veertien Geographifche, mylen, van vyftien in een gmad; op zyn bl'eedf1:e
bellaat het niet meer dan ruim acht dicrgelyke mylen; en
,ie vicrk:mte inhoud van dit Gewesr zal drie of vier en
zestig zulke mylen beloopen. Het getal der Inwoondcrcn
llU wordt op 108000 zielcn bcpaald; en d~ zau ieder
Geographifche myI, den geheelen inhoud op' 6:H mylcll
ge1l:eld, en door elkander getlaagen zynde, 17°0 menfelIen, of daaromtrent, bevattcn; waaromtrent Overysfel
dan verre te kort [chiet, uls me~ het zelve, ten aanzieu
van de bevolking') vergelykt met die del' verecnigde Nc...
derlanden in 't algemeen. Men veronderfl:elt toch, by
eene

\'AN OVEJ,YSSEL.
~ne g~maatigde berekening, dat de
'6~ vierkante mylen beOaan, door

zeven Provillcien, die
twee millioenen menlo
{chen bewoond worden. En dit zo zynde, zal de volk~
rykheid Van Overysfel, dat meer dan een tiende gedeelte
van dien grond beflaat, tot die van ons Vaderland in 't
;.lgemeen niet hooger {blall, dan ais 1 tot 18!.
Dit verlchil brengt natuurlyk de vraag ter baane~ waaruit
mag zulks voortfpruiten? Onze Autheur, zig iti dat onderzock inlaatcl1de" befchouwt eerst de lands- en luchtsgel1eldheid van Overysfel, welke hy fO van de gunftigc.
115 ongunfiigc zyde gadeOaat, met eene nevensg~ande op~
merking op de ondervinding, welke ter ten voordeele dan
ten nac:leele van Overy"fcl fpreekt. Byzonder !trekt tell
voordeele van OverysLeI, boven HoHand. in dit geval ,
;, dat men gcene voorbeelden weet van Hollanders, die,
" herwaard3 verhuisd, tich kwalyk by dezelve bevonden;
" tcrwyl vele inhoorlingen, van dete Provincie, vergeefsch
" bcproefd hcbben, zich aan de Hollandfche te gewen" nen.') - - Zou men de oorzaak van dit verfcllH dan
ook zoekcn in de leevt:nswyze del' Inwoonderen? Maar
J1cen., zegt ailze Ambeur., die zoo, gepa~rd met den invloed der lugt, veeleer voordeelig dan nadeelig zyn. ,., Dit
~, althaus, vervoIgt hy, is zeker, dat de gezoudheid, veel
" a1 op der ingezetenen koonen gefchHcterd., Voornament~
" lyk op die der kinderen, in 't oog loopt, waarby men
" weI voegen rna!!" dat de vtouwen d?orgaans vrugtbaat
" zyn., en haare vrugtbaarhcld wei Ulthouden."
Veelligt zou iemand nog mogen detJk~m, dat de welkr..
zydfche verhuizing, nit en naa; Holland ell dit Gewest,
hierin medewl:r!;:tc; dan., volgens de opmcrking 'van oozen
Schryver, is de uittogt van clie van Ovcrysfel naar Hol~
land, fchoon zekerlyk ilerker dan die van' Holland naat
Overysfel, " in gccnen deele zo- ~toot, dat filen denzel~
" ven als ecnc gelloegzaame reden VOo1' de fcliaarfche
" bevolking van Overysfel zoudE: kunnen opgeeven." - Zyncs oordeels, eindelyk., is de \7oornaame ootzaak hier
van te vinden., " in de gtoote hoeveelheid van grand.,
" die, i1'l: gecncn byzonderen eigendom iynde, nag ll,oait
" amI' de vrugtbaarmakende hand tier menfchen is onder" WOl'P~1l geweest; eh in de mocilykheid, Welke het,
" wegens den aart der fiaatsltef1:eldheid van Oterysfel.,
." in heeft, om denzelven onder byzonderen eigendom te" brengen:" waatomtrent hy 0115 de volgendc onderrigting
leef~.
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" lIet platte Land van dr:

~eheele

Provincie is

verd~eld

in eene menigte van Marken ~ dat is, van kJeine kriogen,

waarin zo weI de woestliggcnde. als bebouwde landen of
ervell zyn begrepen. De eigena2.rs dier erven, welken in
deze betrekking' Erfgenam~n ,of Goedsheeren genoemd wor·
den, zyn tevens te zamen elgenaars van al den onbebeer.
dCIl grond, die binnen hulllle Marke gelegen is, van welks
gebruik aUe anderen zyn uitgef]oten, en over welken de
Staten zelven zig naauwlyks eenig meerder befiel uanma·
tigen, dan over der ingezetencn byzondere bezittingen.
Zy rege1en ,de maat en de wyze, wa:unaar hunneGemeentcn, het zy dezelven in venen, het zy in marfchen, of
weide1nnden ,. h,,~ zy in heid~groi1den befiaan, door de
bouwlied.e+t Zl1Ben gebruikt worden; zy vcrhuure~ of ver·
kopen cell gedeelte derzelven naar hun welgevallen, en
befl:eeclen de penningell daaruit voortfpruitende, zo wel
'ah: de gt)ldboctcn, die zy op het niet naal'komen hunner
beGuiten fiellen, ten gemeenen behoevf.. Nogthans hebben zy geene eigenlyke reg-tsoeffening, maar zyn verpligt,
in geval van tcgenlpraak, de baeten VOOI' de gewoane
regtbanken te vorderen, terw-yl andere gefchillen', in de
Marken voorvallende, en het hezitregt raal~ende, of voor
de Drosten mor:ten ~ebragt worden, of vaal' de Staten des
Lands. De Markel1l'igrer, door de Goedsheeren verkorell,
of de El'fmarkenrigter, dien post uit hoofde van erfregt
b~kl~dende, is voorzitter in de Erfgenamen verg.aderingen,
of Holtingen, gelyk ze in Twente den 11l1alll aragcn, en,
bellev~ns zyne By~itters ~ uitvoerer van derzelver beOuiten.
Zod:mig is de 'natlltll' dei1.:er Marken, en hare inrigting is
zekerlyk niet van aIle nuttighcid ombloDt. Het afleiden
van 't water, het 1eggen van fluizen, het mak.:n v:1.ll ~vc
gen, en :mdere rliergelyke dingen, ten voordeele der Erf·
genamen fhekkende, wclken min gevoeglyk aall de benetling der hooge l'egering onderworpen zourlen zyn, worden
cloor dezelven uitgevoerd en bekostigd. Dan aan den anderen kant {bat deze gefleldheid van zaken !!footelyks ill
den weg van aUe a:mmoediging, welke Ridderfchap en
&cden tot het aanbl'eken van nieuwe landcrvoo zou~lell
willen verleenen, (He uitge:wnderd. welke, met del' daad ~
plaats heeft, dat dezeIveH Illet geen Verpondinp:en of Conuibutien \Vorden hclast. Bet is we! waar, dat van tyd
tot tyd eenige l1ukI~cn van de Gemeenten. onder byzon.
deren eigendom, geraken, en gevolglyk den bearbeidden
grand Iangzarnerhund vermeerdercn: maar dczc Yoortgang
is

zo 'tr:tag, dat ze nllaU~5' verdiene in rekening te '.kO'.2:0, lang de gefif:ldheid VaD zaken dezelfde
q~y'f~t, ni~t. ~el ~anQle~elyker wQ1rdea.. 'Kea gedeelte. der
C.eU¥.fntCTI + III groenS'fond belhl:11hde ~ vedtiekt ,bet vee

j5

map" en ~an '"

.QC~ p~l-"lieden tot wed8iDd.~" W2lU'lnooe de erve-n,. in: 'e~ellL
red'igQeid ,~o.t. ,de bouwlandeu!f' d:O{lTgaan6·.... ft1~· bMe'eta
~Y'1l;

,en. 'de heldegrood

geeft,

in'de' nrekeir, wu.r

geene

"enen zyn ~ den boeten hlnnn:en bta'nd, ,en overM, oehal..

ge-

r~ndtift~ l!eii~'v()a.rr\2ath
Ied~r :ulI1grll.aving ('us:; dwr' ee:netJ.
del Goedsheeren ondetnotnen,., fttekt meet'- Of
tOt ve~·
erg~ring van het· gebruik voor aUe d~' overfg'eW;, en, 4Mct
het ~en aaug~f1pm.ert· grolfdrltget i~, dftt dezelV@' tloolt diul
met a}geme~ne. bewiUiging aer IbfgenalfJ.ilten gefe1Jietle'lt tmlg,
yak het gcrnakketyk op te\loo.alte:n, bq~ moeie~ylt de·

ven tie 'gelegenheid tot

~eelte_ 'v;tn.

den tnelSt.

min:'

ver"

gunning daar' toe te bekamen :z,y. In {<JIDmlge- Mar'ktett
\VQ1'den de iailgegraven landen betaaM ~ in Rnder~·tml,rlie~
tQegeftaan ;' doch overal zyn het meesttn'4eeIs- de '''ken en
vermogenden, die dezelven doo~ hun geld of 1tWlOed'1+'~·
t\m' te bekornen: h~t welle dill gevolg heef[, f1~' vele v~
die ].;luden meer tot vermaak dan tot nat aangele~ti w\:il"'"
.oen, en derhalven de bevotkihg va~ dlt PrOYint"ie- vee!
1a~ind~r begunfiigen .. ,dan by eene gelyke"'verdeeHli'g o-aat;.
van onder alle de eigenaaren ZOllde mooten ·gelkhia'kn."·

De VaderlaniffpJi'e Ze¢e.ltl. Te. Haarlem, by Co v•. d. A\l ~
178r. Bthtt)yert de Foorreaen 420 blaai.. in gt. Q8avlh
Zeeh~lden

een Oltzel' 'Vaderl:mdfche
in 't byZ9nd'er
G
wordt hier, naa1.' hIid van 'r: Voorbericht, b,td{)eld;
des DicPters oognie1.'k is eenen. Vaderlartdfthen Zeellefd ht

'r algemeen .re fchetiert, of zu1k eenen, if! zyn~ ede1e cigenfchapp'en" oogmerken. en vet1igtingeu ~ ·met .fu!5te trekken sf te maalen; wa&rin de Dichter to wei' geilaagd is',
dat hem die VeIS tot .car fuekke. Onlle jonge Dict\ter,.
m~t naame: -t1d,r~a(ln L~}jes fle;ru! "Zoe.,. veldlclt dit· z.yn
Dlchtfil1k In drI,e .tangen. De eerfie Zang ilillt ,ooS',4en
Held voal", ::lIs jem,and tor .den kry~~};Iooreu, ·w~s, jeugd
reeds blyken va'll' 2yfIe gefcniktbeii 't<,t dieIi post verl~n(;
'r welk de O~ders' noopt hem a';u11el'ding te geeveq, en hem
06k ~nZ'e't, om de vereischte' kundiglled'en' te vetJh¥.geli,
en d~ Zeevaa:rt at VI"oeg daadlyk te oefene't'I. Voo~sjJiadlt
de DIchter ohs bet gtcl'r'.lg, dat de Held'te Jeiden heeft, In
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augen van Vrede, zo met betrekking tot 'zyn nand :tIs But<ger, uls tot zyne hedoeHog ,am, wanl1eer de- tyd zulks vor<tert,. dl;:n Zeedienst met lo~ te bekleeden t zig daarin verfiandlg, dapper en Godvrugtlg te gedraa~n. In den twee..
den Zallg wordt ons het gedrag des Heins dlltVOU\\'t- in zyn
Scheepsbefiuuf, &0 ats hy zig tot den Zee1l:ryd fchikt.
llaags t"aakt, en door overmagt de nedetla'ag verkrygt; met
aanwyzing van 't geen hem, naar h~t vool'beeld van den
lIloedigen DE RUITER, te doen fiaat, indica cen wreevlig
Volk zyne braafheid, om den geleedcn nederlaag, verdagt
houdt-, of weezenlyk ii::hendt. En hier op keert de Held;
i.n den derden of laadl:en Zang, weder ~Zeewaards, is bezadiad in zyn bewind, ,d:lppet in den flag, edelmoedig en
braaf in zyne zegenpraal; o:ltvangt voorts in het Vaderland
~lle tekens van de welverdiende eer en agting. Eindelyk
maalt ons de Dichter den. Held., 0E ZYll flerfbedde., zo als
by., niet aan zyne wonden, maar een toeval van krankheid,
flcrft; en doet hem-., met aIle bedaardheid, te gelyk als
Held. en· als Christen-, den geest geeven. - - In 't een
en 't ander is de a30rt van 't onderwerp, eu't charatter v:m
den Held~ zeer weI ill 't oo~ gehondell. Men oordeele hier
van, nit de volgcnde befchryving van des Helds gedrng,
tn zylle nederl:mg, op den olltvangell last van voar den
Overwinnaar te verfchynen. '
1I[aadat .hij affcheid 'Van zijn Jcheepsvolk heeft get'Jomm
BegeeJt' hij zich aan 't boord des vijands. d' Admif'aaZ
Ziet bij 'Vat fierlzeid a~n, en uit deez' ronde taal :
'" Mijrt, Hler! u~v 8'l'ermffgt dwtmg mij terfloltc/, te zWichten,
" 'k M4est echter tot .,s Lands eer, ket gem ik deed, 'VCrrilchten.
;, 1ft flreek V06r u mijn 'IIlag, behoudens NeOrlands eer;
" Du! reik ik zander blos aan u ait krijgsgeweer.
.;~ Gir tchter zult u nooit op tleezen flag beroemen,
t, Of dqcz' vermeestering een zege duryen r1.llemen,
" Dao.r Jpreekende overmagt 4Ian u dir; voordul baart" Zc uw 8Tootmoedigheid !tw krijgsfland evenr:art ,
" Z;ult gij mijn ongeval 'Voor laag nock lal yerflijtcn,
~, En onbezimnenheid men awaaz{ losheid wijten,
" De fPr4n, die wijslijk flri}kt '»00'1' btiikba.are overmagt,
" H~eff voor zijn yolk , ~ich ~eif, en GOD zijn pUcht volbragt".
De ~ijand ftaat ytJrzet en antwoordt op deez reden:
" Ife: oGrlolSlo~ is 'Yol van wisjelbeurtighetlen,
" Zo.
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" Zoo 'Wuft en 'Wild em golf zicb toont vOllr icder vlaag,
" Zoo onbeflendil{ zijn en zege m nederlaag.
H Daarom kunt gij {!,cru!t in 4eezen ttteftanrJ wcezen
" Een man van uwen ra,ng heeft hier geen kwaad te vreezm."
" Ik dugt vaor mij gem hyaad ," dus vangt hij maedig aan,
" Doell dat myn Jehuldloos volk geen Jmaad 'W~rde aangedamz.
" In hun te Jmallden hoont men hun en mij te gader,
" 'k Agt lmn mijn kinderen, en Jpreek 'Voor hun alI vader.'"
Nu zwijgt flij, en terflond in cen vertrek geleid,
Bep'r:ilLSt b~' :tijn gedrag in flUte en eenzaamlMid.
Met zicisgcdaclttm, die zijn droevig' lot verkwikken,
Slijt hij, bedeard 'Van geest, zijne eenzaame /Jogenblikkm.
20 hij ziclt nu en dan bij d' Admiraal bevindt ,
Sprcekt hij beJeheiden taal, maar nimmermeer air vrind.
Zijn ingetogenheid en Jpaurzaamheid in Jpreeleen
Geeft actn den vifand zelf van zij'n ~'erfland een teken.
Men Jandt aan 's vijand. kwt, de finn van 't algemeen,
Mengt, ap 11et zien der pf1ijI ~ hun lofgalm ondercen.
Hij hoort zijn V7ad:erland, zijn volk, zich zelf wt'jmaaden .)
En's 'lIifands jcheqpsvoJk pocht op hunne lutderutaaden,
Schoon zijr;, verhe~'en z.iel met droefheid is ycrvuld,
Too'it hij ziclJ fier tie zijn, en (jeJent tnans geduld.
Doeh doet iijn lijdzaamlJeid en hoog.Ptycrftandig zwijgen
II! zijn gevangenis nog hooger trap beftijgen.
Ilij bUJlt gerust, en breekt zO'l1ltijcls in «eezen flaat
Zijn zwijgen, door de vraag: hae 't met zijn jehupSl Dlk Kaa'~
Hij doet dm vijamt zelf zijn braafheid hoog waardmen,
Deez p;eeft hem vrijheid no, het Vaderland te keeren,
Mits luj, Q} 't llioord van eer, den vijand ten ge",al,
In deezm krijg met lzun gem wapenr voerCn Zrll'.
" Neen! zegt !lij, ver van daar. --- lou ik mijn eer ',:erliezm
" Door laffe en l/lOme Nest £.n. zulk een tijd te kiezen ?
" Staak dit ft'W a(Jnb~d vrij, 'Want rJeeze regte hand
H Is aan dey Staaten dienst, zo lang ik lee!, verpand:'
III "t eind ziet Zich de Held door wisfeUng ,ntflagcn,
~IZ rJus gew.ettigd OIIp op nieu'Wr een jlag te waagell.
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Catechi4mus 'Vogr 's Land. MatrDozen. Te A:mflerdam. by de Wed.
J. de Wolf, ng2. In aUIl/va, roo bla.dz.
;Leerboek, (in welke algeineene beteltenis het woord CateD itchJsmus
hier fchynr genolllen te worden,) voor 's Lands Matroozen, be heist Vyftlejl Ge{"prekken; tusfchen een oud Zee-Offi·
der en een jong M:moos., over verfcheiden aanml;rkelyke VaderIantlfche Held-mdaaqen t~ Z~e i dienende grootlyks om den n~tio
naalen fIeJdemooe.d op ~e wekken. Na ceo v,oOlafgaand gefJ!ek,
over den vereis~Jnojj:~,in den Zeedienst, ve,lcent de Offider
den MatroC\s. In eeoe gli[}Je.eU:,lmne'1llftt~ting, een kortbontlig
ver(1a~ va11 de voornaamfte heldendaanen ont:r Vadellanderen ter
Zee;' beginnendt: Rlet den Zeeflag te'geA-.de-oosterlingea in 't jaar
143 S, (toen on;re Nederland(cbe Vloot, met IIlJzems nq11 d~ Marjeri geboll4m, \"ederke-er.le, OUl aan tt: Jui.len, d t zy de Zte
khoon ge\'eegd, en v<Jn VY<inJen gezulIlerJ had;) en vooltgaande
tot op de v(;rydeling VJn dr;n not[c!l;:n waan der Engelrchen in
den Zeelbg by Doggel'sbank op den 5 Aug, 1781, weill: laatfie
gewi~ig VlJorv:ll de Officier den Matroos zelf doee vcrbaaleFJ. De
ge[prekkell zyn Ilatullriyk ing.erigt, cn doorvlogten met Dutte 1e6fen .voor htm, well,etl jrl d~n Zelldicnst zyn; hoedanigell he,t ken.
nen der vroegere Heldenda~d~n niet te fterl{ ingeboczcmd l,all worden; bet welk ele O(fici.er den Matroos zeer gepas t onder 't Dog
brengt; da:iT by hem op de~zclfs "raag: "we!lte overeenkomst
" heeft de Heldtnmoed met tie Historie? of kan Ulen, zonder
" dezewl;; te kl::nnc:n, geen go.ed Sold:lat wce~en," 'in deezer
voege antwoordt.
" Ik zal uw lilal11:~ vraa,g, het eerst, beantwoordery 1 en daarop
jq zeggen : d~ ondel vinding bcwyst zlIll,s, overvloedill.> maar 'men
kan ze juist daatOln njet al}cn Helc!en D"cmen, die HJ eenig gevecht, Ie 'Land of te Water" ofnkomeu. De omftandrglledcn in
welke mell Zig, op zod.mig tydiUp, bevlnd, baten geene ~ellzc
ovrig, 'vopral niet op den Oct:aan, alwaar de golven het weglopen
wei be!t:ttell; ~o dat 'er g~ell ander vooruitZlcht blyft.' d:ll1 te
Qverwinllen of te fneeven.
Doell tnfln$ met u fprekende,
myn VI iend! b~doe[ ik die mcnigte niet, welke hun leven flechts.
uit tiroodgebrek, wagen. om niet vall honger te 'fterven, en die.
door eeue ge11:rellge Krygswcht, al:een, in hun Pli~h~ mo.;:ten ge·
:houden''Worden; aallgep/erkt men onder deeze e~n ~root aan!al
VreemdeJingen vin~, zon~)' ~~H bepaald belaog VQor 't L~nd,
dat zy diem:n. Neen, Maat ~ ik zie op u en andere myllcr brave
Schepelingen , Bollandrclle Jongens, die de pekbroek, • van der
jeugd af, uit mgen verkiezmg, dlflagen, en die overtuigd zyn,
dat~ by 't verdedigen van het Vadeiland, zy ten'us hunne Ouders,
hunne Vrouwen, Kinders of Nabefi:aHllden, verdedigen. De Nc:derlandfche Matroos i5, zedert dat wy de Zee bevaren, by aile
~atl~ll in te hooge achting, d<U1 dat derzelver Ndk.roost onkundig
ZOl,l
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zyn, van zod:mige gebeurtenisfen, waardoor htlnne Voorouclercn eer en roem verkregen hebben, en welker voortduuring 8f·
hangr van de volha,'dinghunn:cr Zoon~n. in dapperheid, trOll\V'
en dcugd. - - - Hierin is de betrel~kihg tusfchen u\Ven Belden'noed en de Historie, I\" aarover gy my gevraagct hebt, gele~ell:'
Dit verlcent den Matro:s cen beter denkbeeld van de W3are dap.
perheid, en van zynen pligt, dan hy voorheen her,at, 't wel\{,
gelyk de Officier 33nlJlerJ~t , hem een duhbeld voordeel zal doen," De bewuslheid , (vervolgt by daarom ,) dat de zaak, waar voor
gy firyd , rechtvaardig is, en dat gy een gewichtig behng heht,
in het voor- of mideel van dezelve, zal ,aan de eene zyde, uw vertrollwen op de Voorziel)igheld wekken, die bet goede beloant,
bet kwaade {haft, en zander wiens huJp en hylland geene over·
winning mooglyk is. - - - ' Deeze Overweeging, braaf Miltl"OOS!
moet u eeue. blymoedige gerustheid geven, om in gevaar ftandvastig te blyven, terwyl gy 'er. aanden andeHn kant, uit leeren
zult, dapper te weezen , zander rockloD:' te zyn; de begrippen van
dell Godsdienst zullen 11 hezadigd m~kelJ, en de reden zal \l doen
zien, ell or het hart drukken, wat gy a~n U','.' Vaderland en aan
UW' Voll~ verplicht zyt, 't geen 'u, in I'ergdding, zylle dankbaar·
heid betoonen zal."
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Yerzameling van de Conflitfltien der Vme71i{;de OnafhanJ!liike Staatw vlln Ameriktf" benevens de A:'&e vrni OJlafhallf{lijkheid, de
Artijkelen van COllftdeY(lti~" en d~ '['raEtaaten. tusJchen zyne Al,
lerhisteLiik/le j'vll;jef1;eit en de vereenigde Amerikaan{che Staaten.
Deds, volgens dg oorJpro1l/!lijke uitcaave '1'111£ 't COllgres, uit het
Ellgehc!z. deels nit Jut Fransch vertaald, Eer}le Stftk. Te Dordrecht, by F. Wanner, J781. l1ehalven net Poonverk 272 bladz.
in gr. ol;1a '1'0.
onder deezen Tyte! ficlt men zig voar, by ceo te Z:lmeten alle
de St::atklllJdig9 Papieren, die betrelddng hebbcn, tot de
Staatsg:::i1:eldhe,d der vereenigde onafhanglyke StaatelJ vall AiDerika, en de Staatsomwemeling aldaar. Een onderwt:rp van dat
Gewigt, 't welk Mn der aanmerkelyk!1:e Gefch:edenisfen deezer
eeuwe betreft, is natuurlyk een voorwerp del' algcmecne niemvsg:ierigheid; en, wat oo]{ de eindelyke uitfbg rnoge wcezen, gefchila, om de oplettendheid van allen, ooi~ van onze nakolllclingfchap na ons, tot zig te trekken; des het weI del' moeite
waardig ware, deeze Stukken, dus by e1kander gevoegd, ook in
onze 'fade gemeen te ma;tken. Her than:; afgegeeven gedeelte.
dat ten fpoeJigfie vcrvolgd, en volledig gem<Jala fl:a:lt te wor·
den, bt:hd~t eerst de navolgende Srnkken, nopens de handelingen van het Congres,.
De ACl:e van Onafhanglykheid, vastgefteld in het algemcen
Congres, vergaderd den 4 JUlv J776. De algemci;lJc ConfedeT t .;.
rJ-

ratie. of de Artvkels van een Bondgenc>odfcbap en e~wigdoo..

Tende veree"iglng t~sfchen de dertien vcreenlgde Staaten vat'

Amerika, getekenrl den 4 OCb'I!l.er 1776. act he~el van

't Con~

gte' a;m de Volkplantingen, om eeJ,l nieuwen Itegeeringsvorm in,

te J1ellen, ~fgegeeven den IS Mav 177.6· Het D.iptotna van heli
Doa,)l [cpap '. den Generaal Washi1lgtol1, op d,cn ! April T77 6 •

toegezondell. doar de Ulliv-erliLd[ van Cambridge, in Nieuvt.
Engelancl. Voorls de ACke v.tn Navigatie, de inftruftie :lan de
Com~[sr~~aarders, en de fOI me van de Commis fien. door 't
Congres v3stgefi:eld, ('i I 10 en It April ~77tS. --, Hieraan iii
dan wyde.rs gehogt. eene VerzameUng van de Conllitutioneele
Wetten der vt;reenigie Semen. zo aIs dezehren. in ieder Pro.
vincie. door ee.ne daar toe benoemde Vergadering, vastgefre1d
zyt). In het thans afgegee'letl. gedeelte. vindt men desaang~and~
de Conftitutie vall Penfytv4nie. Niww- ],rjey, Del9are, Mary't
~al1d, Yirginie. l.'iotrd - J(aroUM en Zuid - Ka.roHna; by wel[:;el~
dil;l der :lndqre Provincien in eell {olgend Stuk medegedeeld zuL.

len

word~n.

De E,vJ;elJche Tieranny. In 'Vier SamenJpraaken. Te Amfleldam.
by fL Ganffilll, 171l£. BehJ~vc71 het YIJarwerk. 100 blad3.i•
.,etavo.
van wanbodryven der Engelfcben, w:el·
Eeneken :la1'leenfchakoling.
deeze Natie in eell h.aatlYk Heht lteHen. Men Kan niet
weI ontkennen. dat ze maar al te veel I eden , tot zulk: eene
kenrchers. gegceven hebben. en dat ons Vaderland maar al to

dikwerf hillmen euvelmoed on,iervonden heef~; rian met dit alit:.
!s hee egte~ (\CK waar. d.a,t men, gCqleeuly,k in zodanige berigten.
en dus ook in dlt Gefehrift. veele ondaaden op rekening d.er
Natie ftele, di~ men flegts aan byzondere Perfoonen heef! toe
te- (chryven: 'c welk. hot: zeer de Schryver ook bctuigen mor;e/,
nlet c~ bedoelen. m~en algemeenen. ')I{)lksha4C tegm. de !ngelfchen
i~ t~ Iwn~men. uit cigen ant e.v-enw.:l {hekt, om 7.odallig iets
~e ht;vorderen of ~e verllerken. Wy kunnen derbalve, hoe zeer
.oak, Oil$. VaderllnJ t\oor 't Epgelfcl1e Ministerie, op de ol\vercamw{lOJdlykll,l' wyze. mishan,<lelJ zy, zulk eene rchryfwyze niet
~~d[:;eur~n; en moeten des vooral afkeuten, het denkbeeld, dat
~om;nig,el] in dee~en gr:V'ormd hebhe,n. om zodani~ een Gefchrifc
:iI, e.en S.choolboek in te vocrt:n, gelyk men eertyds de Franfchc
Tierar>l1"j gedaan hte(\
~)l:, omtlandigh"den van ty~n en zaakel)
11~og~ell ·zodanig, iet~ in vr,?e~e.l;e da~~ll gehengen: maar in onze.~
tege.n,wQOldigen tyd zoo h"t tell u.lceri~e onbc:zonnen zyn, de
l!J4,&.d cp die wI~e te verbiue,ren.

'h'Jfi(Jgnomifcht RMtttl. Derae en P'ierlie Stuk. Te Utruht. by
de Wed. 1- v. Schoonhoven . 1731. In gr. DCiavo 33cr bladz.

B et

verdere verOag. van den Phyfiognomifchen Reiziger,

di~

in deezell hel vervolg zyner ontmoetingen, tot op zyne
t'huiskomst, verhaa1t, is niet gunJ!:iger VOOE de· Phyfiognom{e.
dan zyn v{)orig w.edervaaren, W3alvan. wy onJangs gewag gemaakt
bebben; toen wy be~ oogmerk en de geffstige uitvoerit;lg v:m ~it
Gefcbrift gemeld hcbben ('lI); waaraan c\eeze voltrekking dier
Reizc in aIle opzigten beantwoordt. - - Na mooigvuldige te
leurl1ellingell van zyne Dhyfiognomifche kuadighedeD, die zorntros. da;lr anze Reizrg~r 0[> dezelven afsing, niet aIleen hem
hefpOIlyk misleiclden. maar ook tOt 'zyne fchade bedrogen, i~
bet flot der za:Jke, dar Ily op bet punt llaa van dcr Phyfiogno·
mie een fc:heidhrief 'te geeven; waarval'l
nugtans, voelellde
dat zyn hart, 'er te 'leeI ::Ian gehegt was,~ "y nader ol'erweging
afzag. "lit nam da<l~ bij eeb er, zegt hy. ten 1'1 ,cfte. eeo ~rn:
" ftig voorneemen. om de phyftognomifche fludie geheel tt:gel1
,. de wet. welke de wijze La'Vater zijnen leerlingem oplegt. en
" waartfJe de wijze Muhlfffled de zijne iflSgelijks verbond. te
" bchandelen; naamelijk welOig te fnappen I veel te be fch ouwen ,
" en niee te disputeeren; maar veel meet. naar d~ merborle van
"eenigen onzer aanzienlijldle Kerklcer3:l.rS t "'eel van de zaak te
,. zwetzen. alles ~~ beJchouwen, daarovcr dri/fig te dis/JNteeren,
,. en nict! daarvan te geloovc'll." Zie hier eooc vail's Man9
hatfttl onrmoctingen. die ten u.iterfte gunllig vaorkwam, maar bem
ODS
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de beurs kostte.

Met het vaUen vaB den av'ond een :nmoedfg boschdorpje inge.
Jeeden zynde. VDtln hy aldaar geen herherg; dan eerl~ng ging
hem een man voorhy die, naar uitwyzen V-3l1 de t-oefchynende
proportie zyner gezigtsvorm " onder honderd gemeelle menfchel1
van het dorp. een niet van de gemeenllen was. lets aaot1'cfkkelyks
ill den lDiin vindende, verzogt by hem onder deszelfs dak te mo·
gen vernagten; dat rieeze hern ook gulhartig toeLlond; geleidenda
hem oa,ar een klein bouwv;l1lig bubje l geaeel aan 't cinde van '(I
dorl"
,. Toen de deur I z·egt hy, op het ::t::tnktorpen. open ged~an
wierd. hllppelde eeo jonge vrouw. van meer d:lO bl1erc() a:mzien ,
den man te gemoet, liefkoosde hem, klopte hem op de wangen,
Jeikte hem ceo klein laehcnd kind toe dat hij met bel grootl1:e
vergenoegen Mn zljn boezern drukte. De twee egtgenooten had.
deo) behalven die pand der Hefde en een fchoone kat. nog d[i~
huisgenooten om zith, die andel'S zelden by elkander herhergen,
.Ie Armoede. Zindelykheid en TevredellhCld. lk was bij de eellftc intrcd~ in het bU1S, ZOo wel te vreden, dat it dit verblyf
vOP;;
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paleis zou verruild hebben. De jonge vrouw W:lS til
aileen \'oor haaren moo bez~l'; dat ~~j bee naallwlijks fthe'J1J
te, merkell, dat haar trOll!Ne Valemyn een gast medegebragt had.
Zlj hilg met een onverdraaid gezigt aan zijn luis, en bet kind aan
:zijne knie ftamelde' den zaeten vaderJ1a~m Wt b~nr; hij van zijn
kant beantwoordde e1eeze aanooenillgen mel' zulk een manlijk , trom.,hartig en innir: w~dergev<>el, <lat mij b~t g(lZigt dee~er groep in
cen hemelCchc verrukking brllgt. Gczegend z-ij het oo~eoblik.
zeJde ik tot mijzelven, in 'c welk ik in dit huis gekolllen beu 1
wac is aIle f~~merGl:ms f \l1I1) aile ~ardu:h gel uk , hij bet zllIverf1
goudreine gevocl der werl~zii~[~Qe liefqe~ Gelukkig dat 'ik ·U.
lievelingen uti) heml!ls. gc:::vondcll heb, celijk bet eerlle paar in
flen hof Eden; eVen Z{)~ mill met behoeftt:IJ,):lelad~n, en da,aroUl
ook ellen zo gelukkig, dOOl geen verlteerd bezie, door g.een frormende begeert.en geftoord, door elkallder all~& in all~$ te zijn.
lk heb een huis beW$l, dat ook de engelen reeds hetraJen!
" Na dit tedcr ca"ed heette de.huisvrouw mij eent welkom.
en richrte; elCn patriatchaic maalLijd aan, He zlch geen Eerstva der
1-00 gefcbaam~ lJeb'~. om eeu ved voornaamcr gezetf'chliP t~
ontbaulen. Mijo lIIf1ag was geen kosrvt'rachtl1:er. W3l}t .. zij be:
yond zich juisr op h.1.ar dr~ef. Ik kan over 'r gOOeel l'liet ~g'
g~lJ, d.at zlj zW:JarmllcJig is, uit~ezonderd ceo weinig bij ecl,l
flIikl~llcPtjgen ljallval; d~n Jlelt zij dikwijl~ dezelfde I)tfchouwin.
~" over de fpljsverteeriog in 't werlt, als de Heer Marlin Eb~l.S
(}Vel" ,d¢j!;edelIJklJeid van 't genoegen, en vindt aan elke fclmte\
ten 'nJjI~; gelIJk de p/)jJoCoof blj elk maar hedclJklijk vergenoegen; h~wel zlch nogthans eil'ldelijk, na aile befchouwiDgen, nom
de eene het genot del' ieevensmiddelen, noch de andere bet genot
~r ievt:llsvreugde Qnttrekr. Onder 't eeren yond ik de beste ge
I~liejd om phyfi9gllom;Cche hefch4)uwmgen in 't werk te Clelltn.
de huisvrouw fcheenen miJ de witte. zqivere, \Jlelgerijdc tan9.cn. glhJ[{ ze gew®nlijk zljn bij perfoollen, die val) jongs af het
"cbit !fuor bet genol1 vall het lieve drooge brood dagel~jks aflchuUrenl, het beduidel1!1:t:. N<l3r de opmerking des meesters. duiden
tan dell v;in deeze gefieldheid goede, zedlgc, zindelijke ,liefQt:rijke.
trOQ.we. men[cben a;tp, en ,deeze betekenis [cheen be.t karaluer der
IJuisvrouw te belouvell. Het vcrwondert mJj daaram in 't goodel
lIiet, dat de Ppyuognomisten onder onze voornaame vro~en, die
:pet g€,:l)ot van' droog brood verfmaaden, en door het veelvuldig
gebruik van hCt:!te dlanken ,fchadelijk [uikergolld ell vlecsch[pijzl'ln.
het gebit V.1lJ jongs af misrnaaken ,of vroeg tal1ddoos ~ijn. of door
het kbulrzand der tandpoedt::r. en de metalen muurbteekers, de
t~ndeO:oo~ers •bet gla[llur zoo van 't gebit afflijpen, dat het een af.
febuwUjke gedaante veJllrijgt, zoo wellJii goede; zerijge, zindelij~e, liefdenjke [rQilWe menfcben kUlloen oEcdekken. De man
bch"a/;d~ mlJ, ten aanzieR zijner Iighaamlii1':e vorm. bij30nder.
Zijn ftatuur waS naar de juiste evenredigbeid, en de fijnfie kenner
zou daar niet afgehouwens, afgeveilds, aangehpts 1 dat is geen
was·
voor
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wasfchen nelHi, geen glazen Dog, geen valCchcll tary.d, e. z. '1. 3Jl1
hebbeft kUrmel) orndckken: al~s een' zuiver geheel, de rchl)Onll:~
overeenilemming, Zijn phijfiognornie was verleidend; de boven·
He bmtetJIiole v~n het'voorhoofd , de wenkbraauweu, de balls van
ce ,neus de mond t waren zoo gelijkloopend', op bel: eerfte gezigt
parabel en horifontaaL Welk een heerlijke ruilllte', z~lrle ik ill
ftilte, lusCchen de wcn"br2auwen, die zich over de)) fUg der neus J
gelijlt cen konlngl\liike ftraatvan de ruime vrijplaflts tot ~an de
poort, uitftrekt!· Al "het ~oede, dat ik uit dC:11 man las, bekr3ct1~
tigoen, tot mjjnjge}10e~n,~ijne woorden ~Q ~~rpTekkcn. ~oo on·
bewimpeld als ztjn" voorhoofet, was oo~ ,~jjo'bart; zoo veel men·
fchenverftilpd, zao v~el ,dl,l!trt;he. 9~rt:cbthl'iid. zoo vee] jui~theid
in den I! eft en gl:lw:larwonien,' had' lk in"(:Ht bQschdillp, en onder
bet doortuchtig ftroodai{ eener. arrnOe'dlge butte, niet verwacht."
Na bet houden van .de avondqJaaltyd geraakte onze Relziger mt:,t
zynen ,Hl,liswaard in cen vertrou.we1r.k ~efpr~li:, en deeze meldde
hem J op zyne uitlnkkin~, hoC; :by, (Joot ~Ii IQ Relig[egeCchille~
ingewikl{eld te h~~b('n, ongelul,kig g~wotd~n was", zelfs ~O ditt
hy daarom het L~nd zyner geboort~ l)ad mo.eten verlaaten J en nu
in ~edngere oll),frandigheden le~ven • ....--- Pit mishaagde OllZCtl
ReIziger. die een afkeer van Re1igjeverfcnil!~n had. eenigzins~
doch hy began :\,OPHS le l)edc::nk{lll, Qat, fdlOOIl de. woedende
Entbuliasmus .fonlwyl to. PIlI::.e tiJl~r~ E:eqw berjeeve dat het
mogelyk maar de 'l~atl1~ fJei~ingen van (len O:e.rvenden Rt;hemoth
-zyn. "Men' vindt. vetveJlgdj; Py • .d~ .:J]coos nog tolerante mie·
" ren die onder elkander oln d~n 'I'eligieuzen firohal!f\ twisceg_
" Wannecr'ik ze toeh aile (lntt~ den 1jzeren klok had 1 dien ct:e
" Baron Hupoch ultgel1unden beeft, om dat nutteloos ongedierfe
" te verdelgen, zoo ZOU het mJj wattrlijk op geen zwav'ellont
" aankomen ~
Hou, dagt; -itt bier, dat is de, reebte weg
t, niet. daar kom ik met rnijn goe,clgemeen~l~1') ijver te \'cr lings af.
Een toler:mtiepredlker met de zwa'velkmc in de hand! - - "
Intusfchen had de Vroow hem een'eger van dor loaf gemaakr,
ell z~ncnjreismalltet claar over gefpl'eil'f; W8arop by zig vervolgens
ter rusee begaf. en in fliep i na '1O()raf ve~Cchejden plans overda$t
te hebbeo. volgens welken hI' dit loAyk p<\af in een gelukkiger
-toeftand kon pillatzen , etn -Iffln wei ken thy ook, denkelyk, tOt zyn
genoegen, uitgevoer(l\ l':OlI hebben zo met het pa~r bllisgenooten.
uit bov€nmaatig verlangell 0111 hunne zaalt rethe zeker te zyn, zy't!
goed oogmerk voorgekomelJ waren. Want dus Juidt het floc van
2yn verhaal deezer ontmoetinge.
Ik Oiep op rnijn leger zoo zeker en gerust als in den fchoot
der vreugde, en omwaakte t toen bet Ikilt van den faaten herfstdag reeds z~er helder door de reeten cler vengfterluiken Ccheen.
'[ Verwundet de mij. dat zieb norh in mijn kameltje. noch in 't
galJCche huis, ge~m lev-ende zieI beweegde, en vermoedde dat bet
gefpl ek tot faat in den nacht de echtgenooten langer in 't bed hield.
Jk wilde de aangenaame lUst vall bet getrauwe paar niet ftoorert:
want
I
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want ,200 lang zij fliepen, waren zij a3n de gelukkigf1:e aardbewoo;.
ners gelijk; ik hield mij daarom l10g eene goede wijle fi:il. Terwijl
zij echter te J~nge vertiJefden, deed ik de vengfteriuiken open.
tastte naar mijn horo-Iogie, om re zien hoe raat her was; ik
Jwn her horologie nergens te zielJ krijgen. Oit kwam mlj heden.
l>elijk voor; ik doorzogt ~allrofl. mijn mantelzak, alhoewcl hi] van
bnileTl een onverJagt nanzien hai: ik venvonderde mij, ten uiter£le
als ik een bas firoo 'er uirhartJde; waBr noch linnen. lloch kle~d~·
ren, noch ducanttln daarin yond. Hierop merkte ik onr:Jad, brak
met gewe1d in de kamer, om de huisgeIJo11ten te weklten: maar
bet n~sl w~s lcdig, en het diev~nL'aar h:ild zich met zak en llal>. door
be~ vcngll:er voortgemaakt.
" Ik weet Iliet wat mij meer teed deed, mijn verlies, of het
herhaaldc phijut)gnomisch dragoO! dee!. lk verzunk in I;;ell toefrand
van denken en niet den";en, dat IS, 'er drongell zich zoo veele
l:edagren in mij te faamell, dar ik gecn rlaats vqnd. om 'cr C~Jl
van vast t~ honden, en 'er mar mIjn gewoonte vangba! mee te
[peden - - Ell dee~e ontmoeting doer mij, enkel ten dicn11:o
der ph~fiognomirdJe \\aarbeid, op're~rlen, en ~verlujd roepen:
ieder wachte Zicb voor cen open gczlcht; want Ik. ken een phyll.
ognomifcbe koningswe-g, die naar de galg loapt."

--------

1'roeve van Poetifche MengcljtoJ!!n, door het Dichtlie'JIend J(unItg~llootJchap, ondBr tie Spreule: K~llscliefde qmrt geen Vlyt. En
Prijs'Vaarzm. PHI D 1St Te Le~dtn., by C. v. Hlil03evecD,
1781. In groot oGlavo 144 btadz.
B1.liten ,eene weluitgekoozcn verzameHng van Mcngelc1[chten over
verfchillcnde onderwerpen, behehr dit Stuk twee Prysvaarzcn.
ter ontvouo/inge eener Ke'1ifch~ife on:er P'oorvaderm in tie eern~
tijden 'lI,m het Gemccncbcst; W3"r van her ecrfre Gedicbt door den
:ae~r IV. Bilderdijlt~ den gouden, en het 3lJdere, vervaardj~
door den H<;er j. v. Haastert den zilveren EerpeJllling heefc weg·
gedr aagen. Ieder deezel twee Stukken heeft wczenlyk zyne vel'·
dlcnlle; claar ze heiden, Iilaar 'r ver'rchillend oogmerk van uitvoe·
rin~, zeer wc;!t opgefield zyn. om ons del' Yoorvadt:reo ken(chets
op zodanig cene w.yze te maalen, dat het tegenwoordig Nagtllac:ht
'er door opgewekt bellvore te worden. om in derzelver voell1:apren te treeden. De Heer 1!an Haastcrt ontvoowt ons het lotlyk
charaCter der Batavieren op een heknopten ell lJadruklyken trant.
die het hatt van den Leezer inIJeemt; ell de Heer lfilderdyk Itelc
ons. uaar hy zyne'-, Dic',q,;eest de ruimte gceft, zotJder dien egcet
bandeloos te laaten. Il,e ~oorJ)aamfte trekkell, die de vroegere
Nedellanders. de \ estigers "an ons vry Gemeenebest, inzonder·
held, cbar;:,ctel'izecren, in derzelver gcvolgen, zo.leevendlg .fpeelelldl; Yoar, dat hy ele aandagc llll;::t zig fleepe, en inrusfchen die
trel\ken ten fterldl:c inl)(1C'zeme.
. '.rot cen Ihal an dit
barite, f1:rel{ke zyne DlchrKundige fpeeling oller de vlyt en fpaar·
~<tilI1heid OJ,Jl.er VO.orv'aderen I als c~n w:k vall hUll c;haraCl:cr I oJe
bet

}'OXTfSCRJt lIl.£NCEtSTOFFlN.

tStj

bet Kroost weI diep ingeprent mag worden; voor:J1 tIaar dezelve
VIr; Wllt liitgewischt fchynt te wcczen. Ouze ])khlef de
waare Oapperheid, die Ult echte plIolheld van gemoed voortfpl'Ult. wcl..e onze Helden 20 vaak oezlelde. opgezongen hebben.
lie I vervofgt daarop in deezer voege.
Nu fllIt, mijn Lier: - manf' neen, 'Vaar 'Yl)ort.
Of is 't: {lUean blj KrijgsbedrijYM,
En daar de 1fI,(jcd in 't har'ias gloort,
Dat zich uw Zllmgtoon 'Weet te flij'Ve1l ?' Zijn nijne viiji en jpaarzqamheia ,
G~rc/lraa,~d door JproaeJend beleid,
Die NtJl talld~ gl'ootlieid wortel gcwen ,
Well/eM ZtI glmlsrijk niet in 't oog?
Daar, daar de lVoeJtheid ze o~'ertoog ,
ll~ejt de aer,t' lieur rijkfien fclmt begraven.
or -+- oJJVie vraagt naar lustplantaadje en beemd,
Bij 't zitver van PutoJis mijncn?
Daar Vol,taas goudy/oed (}orfprong neemt?
Elj 't diamant dCf Ug,elijncn? Of i J' de wellustvoende kracht
Dcr fchane deugd te ktun van mach!,
Dan dot zij 't harte han verVftUm,
Ten zij een ~linstrend klatergoud,
Yerbeeiding de aandacht bezip; h(jud,
Door 't tuisterdf"iJgend hOQfd te hullen ~
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Van hier die flaaj van 't 2invermaak,
Die 't zeddljk beginJd doojde,
En 't hart ')Ian d'ingeJchapen' Jmaak
JToor't innerlijke Jchoon beroojde!
Van hier, van hier't 'Vel'aart gemoed!
Wij flrengten 1'oor geen basterdbloed.
De knwJe~ die 'Wi} toebereidell:
En Die htkunst Jclwo,mt p:een witdernir,
Daar 'Waarlzeid hao r {;eleidfler is ;
Zij tal dt/ar zel1'c een bloemtje Jpreiden. -

4-

Natuur, Wannee,. ge aan land bij land
Den overl,loed van aUe uwe gaven
JTerdeelde met zo ruim een hand,
lVat werd toe'll 't aandeel der Batavefl? Is 't ':IlIaar, en, daar ge elk yolk 1Ioor:.aagt
Van at 'Wat zijn behoefte lIraalft,
Yergat gij Nefr/ands enge palen'?
Men zegt, gij fiddcrde op 't g~'xicht
'Van 't gem Kij naaU"wlijks' had yerricht)
Of 'We7liGhu 44t iiJ' 't me,ht herhflJm.

H~
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Hij dwaalt 'flochtans die.. ~t ~ich verbe8ldt:
Gij, knielende aan uws Seheppers zetel,
Poert bUndlings uit wat Hij beveelt ,
En wraakt. zijn wetten niet, vermetsl.
Maar's menfchen zwakhdd ftelt een Z&et;
In, 't geen zij toelaat in 't gemoed,
13ij ieder 1I00rwerp weer t8 vinden.
Zo ziet men 't kabblend watervak
De kreukjes Vim zijn rimp/end vlak
Aan 't weergekaatfle beela 'Verbinden•
.yo

'"
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Natuur, uw hand vergrijpt zich niet:
En, zo ze ons Vaaerland misdeelde,
Van waar werd Batoos grondgebietl
Ret blDeiend paradijs der weelde i' - Daar de aarde aan 's Bouwmans hand ontlrreekt,
En graangewas nodi wijnflok kweekt,
Geene ert. of ftemgroef ;:;eift te delwn;
Daar lzebt gij 't al op eens vergoed,
En fchonkt, aan 't Nederlandfche bloed,
En oogst en /{oudmijl1 in hem-zelvelt.
Die goudmijn, waHr/! nijverheid,
Hebt Gij, IJ Wijsheid, Gij geopeml:
Van !£ is 't zuinigend beleid,
Gewonnen fchat op fchatten hopend. En, deedt ge op deez' onvruchtbren grond
De teelt van heel her; wareldrona
In eenen boezem Jamenvloeien ;
't Genieten deed iii uw heftier,
('t Genieten zelfs!) den Batavier
Zijn matelozen rijkdom groeien! 9}-

9}-
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Voer,. Peru, 'Voer den Ketstiijaan,
Op volgepreste vloot bij vlote,
Het 10edzel V!lor een' hoogmoed aan y
Die 't hoo/d zicll-zelv' tebarfl~n flootte !
Gij {{roeft u de inge'Wanden uit; .
Maar niet, op dat 2:JJ Jchoon een. bu~t
Uwe rmderdrukkers ZDU verrijken: Neen, Welvaart Jchuuwt hun dOf)dJclz~ red,
Gordt wieken aan , en brujscllt dIJor z,~,
Om Neertands llalJelW in...te flrijken.

Daar
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Daar lIIordt ze aan 't blifd en gastyrij flran,d
door tmte/bre flemmen :
Daar Jehijnt heel 't op haar ~clztend land
H(J,ar juichend in 't gemoet' te ,zwemmm.
Daar: fiaTt ze in d' arm., die lmar verbeidt.,
In d'arm de! eedte. Spalm;tJllrnhefd;
Die Voedfte.r., die he,Hr killdsckheia zoo~de!
Wier zarg zij I1MH ontbemJe., of viet ;
Doch., ufi eefl weeldrigheid 'van zict .,
Te zeldzaam in lzeur Mod getkogde!
P'er'Wel~(JrJ1IId

+
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8 Nooit waardeerbre Bltrge.rdeugd.,
Wier zedig Jel1,oon 't fleraad doet bJozen!
Zou., .zort de wulNheid van de Jeugd
Uw kweeklilig dus verroekeJozen ?
Verhoed., vcrJwed dit, blijf halM' bij!
Zo doe nooit warellllijk get#'
Den ftroom van Neerlands grootheid ebbm!
(J Dat zij met bet wareldrond.,
Den zelfden dag., den zd/den fl(J1lJ .,
TQt tijdperk van 'mar' val mocht' lzebben!

------------_._._--

,

JULIA of de TJ'erdrfi,kte Armwle, Toolleclfpel.
seliE DRIELI:NGIlN, Bl'Jfpel. Te Utrecht,

_._-----

En DE VRNE'TuArr-

by H.o Spruit, 178'1.
In oElavo.
Twee Toneelllukken. welken, ieder in zyne foart, zeer wei
uilgevoerd zyn. Julia is de Dogter van br,aave Oudets..,
die, door een onmedoogend Landheer, in de uiterl'l:e :ilrmoede gedompeld zyn. H;jar anders deugdzaame Vader, bega1t, door. wan·
hoop vervocnl, eene doorHchuldige misdaad. Maeder eo Dagter
vereenigen zig met Belt1'on, den Minnaar van Julia, eelil ~n van
aanzien en vermogen, die te lll'at gekomen was., om bet olJgeluk
van dit Huisgezin te keeren; zy tragtCIl den Vryheer va,o 't Ge.
west te beweegen, 0'11 de vryfpraak van dien ~/ader te bewerken:
<Ieeze laat zig eindelyk over h~alen; doch D' ~t OOgmCl k om JUlia
tc onteeren; eene wandaad, die zelfs dlX" fen deeJgcno€lt zyncr
wellnstigheden gewraakt wordt; van "'All dezelve, den Vader
ger-;d zynde. de uitvoering van dit ~JeiHoos oogmerk POQgt te
verydL:1ell. 't Gefchiedt ook; doch v.e'[ dat gevolg, ctat Bdtron"
die den Vryheer 'gekwetst had. !?''::Vll1Jgten ~e.nomen WOI de. alg
een doodfchutdlge. die 't op zyn leeven ~emunt had, Zuiks heefc
VOOr Jrtlilil gevolgen. die onvermydelyk haaren dood dreiitn; die
brengt den Vryheer tot nadenken; hy ftelt R&lt1tm weder ap vrye
voeten; dan deeze I,omt niet te rug. of Julia is reeds niet meer:
de Vryhl'er is \"erwilElerd van wroegin~, en de Minnaar van W'raak.
Dit :, [les Jevert een aamal \'an aandoenlyke TOl1eelen. waarif\. de
verfchil1ende char:-Jflers naar \'e~eisch werbaam zyn, die het haat]~e der Ondeugd J ell 't beminlyk~ d:t Deugt;!,
cen treffend
licht fle[Jen.
Ret
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lIet twcede opgenoemde Tooneelfiuk, getyteld de P'enetil1{Ja~
Jcht Drielillgm. is ~en Blyfpel, dat zyne gevarIighc::id hetft. Due
Broeders van ge1vke ged3:wlte,d()ch van een ganscll ondetrchcidcll

hunreur, en verfchillencle in21igten. telkehs iecler afzonderlyk ver·
fcbynende, en h.mne werkzaamheden verrigtende.. bnUlgcn bier
etme gelbdige verVf,lrrjn~ te wege. die zonderlinge Ultwerkingen
tr::n gt:\>olge heeR.. 20 dat aHes genoegzaam verbysterd worde' tot
dar men eindelyk ontdekt, dat 'er daadlyk dde Brueders zyn ' die
denzelfden naam vOllretJ. en elkander in gedaamc volkomell 'gely'
ken; Wr1~rom ook de rollen deezer drie Broeders door dunzdfdel1
Acteur ge(peeld WOI dell. De Opf1:eller Vlln dit Slukje heeft
tcne zeer goed(; fC!1ikking ill agt genomen, om de verwal1ing on·
~cdwongl;1l tr~llswyze te doen toeneemen, tln eindelyk tbc die
hQogte te brengen, t1flt dezelve zi~ noodwcDdig moeste ontwik..
kelcn.
De BarfJier ",m Sevilie, lif de Ofll<utte 'l'oorZlJrg, BtyJPel. In
,'ier Bedryvm, door c. l!IE BF.AUMARCHA!S. Te Utrecht by
H. Spruic, 1]11. Ia' oCtavo 134 bladt.
0(i'1~. eene jongc dogter f1:"~t ondet de Yoogdy van Dr. Barthala; die, hoewcl reeds bejallrd, zyne Pupil tragt over Ie
baalen om met hem eeo Hu l'lelyk am te gaan; Wliartoe zy in ;reeneo deele genegen is. De vrees dat andetcn invloed op ha2r !ldrt
IDogten verkry~en, doet den DoCl::or alle 'Voortor!!:, die ill zyll
vermogcn is. te werk fiellen, om allen Medeminoaaren dc:n toe·
gane: tot 112:\[ te beletten. Ma:lr de Graaf van Alm:lvil'IJ weet.
door bebillp'van des J)otlors Barbier Figaro. aile zyne tegenkautmgen te vervdefen, en Roftn~ in -eeu minnenhandel met ht;1l1 in
te wikkelen , die h:ll\r eindelyk t'lOf,[ beOuiten, om hem haare trOllW
toe te zeggen, en mer hem middelen te bera~l\Ien, 0111 zig des
Doctors new3aring te onttrdd'en. Laar~tlyk wCf.kt des DoCtuli
genomen Yoorzorg zcJve, om zyn hu,velyk met Rafine fpuedig
voart te zetten, en den gencesdeo M[nnaar gClegtlyl\ op te Jigten, toeval1ig mede, tOt het daadlyk voltrekkin van 't Hllwelyk
van dell Graaf met Ro(ine; 't welk FiglJro ten Oot doet zeggen:
" Wanneer ~e Jeugd en de Liefqe het eens zyn, <;m een Gryzaart
• te hedriegen, kan men alles, war hy 3anwendt om zulks te be·
:, letten, met regt noemeo de Onnutte F"oorzorg" - - De fcbikklng van het Blyfpel heeft. voor een ftullje "dO die natuur. zyne
gevaUi~heid in de vertnonin~; doch de hl:dricger~Tt:l'l zyn, gelyk
het ma:r al te veel in die (oort van lllyfpelen gut i wac al te lomp.
om W1:ufchynlyk te WteZeB. Oak kan men. hoe laakbaar bet
geJr~g van 3ch Voogd zy. bet gedrag der Pupille r!iet Van ul1voorzigtige losbeid vrytpreeken. - - Was haare Mmnaary bedagtzaamer ~eweest, de Zd.;c1eer zon dan ZUlveter geweest zyn.
'r wangedrag van den Voogd 'lOU duidelyoker afgellooken heb·
hen; waarmede d:m ook de zwaarig1leid. die zommigen gemaakt
bebben over het hier ten toon f1:ellen van 't Voogdlyk. gezag.
grootlyks vervallen "lOU zyn; verlllldt dan het misbrnikte ge ~as
j
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LETTER.OEFENINGEN.
Vaderlandsch Woordenboelc. IV Dtelen, hehelzende de Let·
ter A. Te Amfleldam, fry 1. Kok, 178 I . Behalven het
algemeen Register der hoofd'Zaaken, 1408 blad1.. in groot
oCtavo.
den
Naar.fchikt,

uitgebreider Tytel is dit Woordenboek geom, op eene lllphabetifche orde, in zig te
vervatten, " de oude en hedcndaagfche -Kerklijke en Wae.,., reldlijke gefchiedcnisfen der vcreenigde Nederlanden., en
" onderhoorende Landfchappen; befchrijvingen .van Stee" den, Dor"en,. Adelijke Huizen en Gebouwen ;_derzelver
" fiichting, gelegenheid., opkomst., aallwas, lotgevallen,
" voorregten enz. enz. Ais mede Levehsvethaalcn van
" ~lIe vermaarde Mannen en Y:rollwen, die door Staatsbe..
u fiier, Krijgskunde., Geleerdheid, Kunfien en Weten" [chappen. zig beroemd gemaakt hebben."
Toeu
wy het eerne Deel van dit Werk ontvingen, kwam het ons
raadzaatTIst voor, am op deszelfs agtervdlging te wagten,
eer wy over de bewerking van z111k een uitgel1:rekt Plan
oOJ;deelden; 't welk de melding van dit Boek, in dllze Letteroefeningen, dus verre agtcnvcge heeft doen blyven.
Dan, daar thans, met de afgiftc van bet vierde Deel, de
Letter A voltooid is, bebben wy een gcnoegiaam gedeelte
in handen, om 'er uit af te nemen, hoe de Schryver in 't
opllellen van zulk een Woordenbock flaage. By het door~
bladeren vinden wy eene vry naauwkeurige byeenzameJing
der .:\rtykelen, die onder de Letter A bebooren,; welke 11
de Authcnr, naar gelang van derzelver gewJgt, beknopter
of uitvoeriger behandelt. En op het nagann van eenigen
der voornaame Artykelen, befpeuren we, dat hy, in derzelver ontvouwillg, met eene oordeelkundige kellze gebruik
maakt van de Schryvers, :die van de daarin voorkomende
Qnderwerpen eenig berigt verleenen. Voorts hebben we
over ,'t algemeen waargenomcn, dat de Schryver'zyn Werk
met oplettendheid uitvoert., en dat dezelve, in de agtervol~
gende uitgave deezer vier Deelen, eer toe· dan afgenomen
is.
Dit :tIles geeft .een gunfiig voorui~igt omtrent
DEEL. ALG. LETT. NOdS.
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de verdere voltrekkiug van dit Woordenbofk; ·WalW vall
men zig, ter gereeder nafpOElringe van die en deeze byzonderheid, met vrugt kan bedienen: te meer, claar de Autheur
op ieder Artykel ~ewoonlyk in genoegzaamen getale de Schry~
vers aanhaalt, die door hem gebruikt zyn, en by welken
wen, in 't een of al\der opzigt, een uitvoeriger verllag van
het behandelde onderwerp kan vinden. Wanneer men Ge·
fchriften van 'die natuur doorbladen, ontmoet men 'er gemeenlyk nog a1 cen of an(l~r Artykel in, dat men 'er juist
:z;o niee in verwagt zou hebben;, dit: is ook in deezen ODS
geval geweest : op het woord Aardewerk vindcn wy. een verflag van de Delffche Fabryk., dat men 'er op die wyze niet
in gezogl: zon hebben; 't welk 0118 te meer noopt, om het
zelve hier over te neemeD. Het Iuidt aidus.
J, AARDEWERK, of in 't algemeen bekend, onder de benaming van De(fs Porcelein of Aardewerk; dit pleeg cen
zeer bloeijende fabriek in Delft te zijn; aldaar, omtrent in
'c midden van de voorige Eeuw, uitgevonden., en kort,11a
dat men zig aldaar 'er met magt op toegeIegd had, zo
fierk getrQkken, door aIle de Provilltien, en ook in Braband, Vlaarll:leren, Fradr']k, Spanje, de Oost- en Westirzdien, Z'lVeden en Denemarken, dar men binnen weinig
Jaaren !l8 Aardewerks of Plateelbakkerijen aIdaJ.r opgerecht
zag. Ja men heeft 'er tot 30 toe geteld, doch" zedert cen
verloop van So ]aaren tijds, is deze fabriek zo te rug geloopcl'l, dat naauwlijks de helft daarvan, aan de mcesters;
en aJbeidslieden, het behoorlijk beflaan verfchaifen konde;
hebbende de meeste van die niet meer dan c~nen Oven.
Tot de vetvaardiging van dit Porcelijn gebruikt men vierderleij Aardc, als D06rnikJche of Brabandftbe Aarde,
Dtoit[che Aarde, welke van Mulheim aan de Rhoer herwaarts gebracht word; Zwarte en Delffche Aarde; welke
vier zoorten ondereen gemengd moeten worden, kunnende
de eene, zonder de andere, _van geen dienst zijn tot dit
gebruik. Ten minften is ae Zwarte ell Delffche Aarde 011misbaar. - - De menging gefchied in de Aardewasfcrijen.,.
die men aan de Schie of Rotterdamfche vaart vind, en wier
getal merle afneemt, naarmate de Plateelbakkerijen vermin~
deren, ofminder verrier hebben. - De Aarde word aldaar
in een groote kuip gedaal;!, en door tene geduurige roering, met water, tot een dikke pap gemaakt., en dan door
een fijpe kopercn zeef gegooten" en., uit lange houten gooten., in bakken geloopen zijnde; word ze wederom tot een
ftijve klei gedrooid•• Deeze klei naderhalId, door
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tteding, tot eelle JIJRtige zagtheid gebraoot zijnde, 'word
daarvan bet Aardewerk ill aUcrleij vereiscbte gedaantes, 't
zij gedraaijd ~ of gevonnd: yt:rvolgens in den Dven gebak..
ken" ktijgt het de gerlaante van graauwe fieeu.1 en dan
werd 'er het wit verglaasd op gelegd. De Hoofdlpecie van
dit verglaa$~l is Engelsch Tin en Lood, gemengd mat
Zand Souda en Zoot; na dat dit mengzel onder den: Oven
B~akken is, word het op,de witmolens gemalen, en claarop w~d :b~t Aardewerk nit de hand met aIlerleij Blbemell ,
Vogels en Landfchappen befchiIderd; rneest met bla~uw of
rood; tot blaauw bezigt men de Saffer, 'en de Holus is de
Hietop word het Aardewcrk andcrroode koleur.·
maal, in fteenen kokers van gemeener Aarde,· weder in den
Qven gebracht, en .tcn rninfien een Etmaal gegloeid; den
Oven KOlld geworden zijnde, word het 'el" uit.genomen,. en
;lIs dan kan men zeggen, dat het af is. ~ Aan ieder
Oven, die geftookt word, kan men rekenen, dat bijkans
dertig menl:hen, de een meer, de andere min, hun beflaan verdienen.
Zeer kostbaar maaken de Overu;
deeze fabriekcn; wijl een van die uiet minder dan met 5 of
6 vademen hout, (daar doorgaans zwaal' Eijken toe gebruikt
word,) hll gefiookt worden. En wat tot het verglaasd
gebruikt word, is bet Tin de kostbaarl1e fpecie. ......--- In
fchilderwerk overtreft het Delfsch Aardewerk, in veele deelen, 't IndiallIlSch PorceIijn.
Delft heeft eenen POl'ceIijnfchilder gehad,. Ter Birnpe/en g~naamd, wiens arbeid
nog bij de Kunstminnaars in hoogachting is. De ftoffe van
dit Porcelijn is niet zo vast, noch tegen 't Vuurzo beftand,
als weI ander Aardewerk. - - Na den bloeifr:1nd van deeze Delffche Fabriek, beeft men in DuitschlarJd, Frankrijk,
Engelani, en in andere plaatzen van Holland.J...deeze Konse
ook beginnen te Qeffenen. ~- VOQr eeru. Jaaren had
men een Aardewerks ·Fabriek buitell Amfttldmn, aan d~n
Overtoom aangelegd ,die fpoedig te niet ging. Welsp
lJeeft zijn ~orcelijn Fabriek ~ aIs mede de Oude uosdrecht;
daar niet alleen fraai gefchilderd. word, maar dat zelfs in
fatzoen en dunheid verre het Delffche overtreft, doch ook
~eer veel hooger in prijs is.
D11t echter Delft, in
deeze zijne hoofdtak van bellaan, het nJeeste nadeel toehrcngt, is het Engelsch Aarde'Werk,. ~t welk ~ tot onde.rgang
dier Stad en derzelver Inwoonders, de fmaak van In- en
Uitl:l!1ders wegdraagt.
En hoe weinige zucht wi;
ook voor die Natie hebben, zo moeten wij ecbter bekenl1en, due het EngeJsch Aardewerk, zo iil gladheid, dunte
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en nettigheid, verre het -DelfJrh te bovert ftreeft; elt 0001«
dien· ·de Prijs gello~gzaam gclijk iii, worden wij, fchoon
tegen onzen. wil, gedwongen, het vreemde boven het Inlandfche te kiezen. Wenlchelijk ware het, dat de DelvefJdar-en zig met de bOllst 'er op toe leiden, om deeze hunne
Kunst, die weI verfla:tllwd, maar niet veiftorven is, weder
in haa-ren, voori!!en luister te fiellen, en het zo te "maakell,
dat de ~ootfie verbasterde Hollander moest bekenhen, dat
~een Ultlandscb Aardewerk tegen 't Inla.lldfchC' beftand
was. "

Eenige Reisfragmentm en AnecQ.otes. Te UtreclJt, by J.
v. Driel. Behalren het Voerwerk, 107 lJ.iad•• in oUavo.
~een

anneer een Relziger
bepaald doelwit beeft, lllat
W
by zig door allerlele toevallige omfiandigheden leiden, en deezc l1ecpen hem ligtlyk van de et!he tocvallige
oml.l:andigheid in de.: anrlere. Zo gaat het hier met deezeR
Rciziger, die ons eenige fragment en van zyne reis opgeeft ,
en te gelyk., by tusf~henpoozcn, ais hem niets byzonders
op reis outmoet, etlyke anecdotes mededeelt. Dit Stukje,
op zodanig eene wyze ingerigt., behelst e'en mengzel van
invallende gedagtcn ~ en., op zjg zelven {1:aand~., vertelUngen., die veelal gefchikt zyn., om deeze en geene gebreken
in de zamenleeving te, hckelen: waarin de Anthem', gelyk
het in die foon van fchriften gemeenlyk gaat, nu meer dan
,minder : gelukkig gefiaagd is., zo in 't ernfiige als in 't
-boertige. Zie hier zyn pleitgeding voor de' Mode, by gelegenheid dat een Moralist van dezelve fprak, aIs grootendeels oorzaak van ongorlsdiellfiigheid in die geenen., die 'er
zig aan verllaven.
" Met uw verIof., Heer Moralist! zeide ik., en 'er
Wjlren Dames hij., wier hatten door mijn mand fpraken, met uw verIof; - - dit zoude ik niet in aUes toefiemmen;
ik wil geloven, dat men, onder den naam v~n lieden
naar de mode, ongodsdienfiig zijn kan., ~ want dat ge~
fchiedt zelfs onder den naam van vreomTzeid~, maar ik
-ontken dat het een noodwendig uit het ander voortvloeit,
en dat wei op gronden van ondervinding.. Ga des zondags in de kerken., zie de vergaderingen
over') wat zult gij daar zien? - - menigte van Dam~s., die gij zult maeten erkenncn van de' mode te zijn.Hoe vlijtig bezoeken anze Schoonheden die plaatfen, waar
de
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de meested::oe10OP, .en gevolgelqk de meesre .4fl.ndagfis,. ni~-alleen de Comefies, ~,Blet a11eetl. de Asfembllles, maar ook.),_op. geUJken, voet, dr.;: kerken. ~
En aDze nieuwJl!~che Heeren: ~' <€I! die wettm de
kerken meesterlijk te vwdeil;,
weIk un· Ul11eI'lijke harmonie der' barten ! ---;- danr vele Dames zij.n ~.; ,daM" •ver~
fchlJnen vek jon~H.eeren·;" - , ().~ ·fchitterende· Ihrmo---..,.,.j

nie!'-

Gij zUltvrag,ell, i$ 'er aaIidagt in,de Ke1'kl~
Twijfelt. gij 'er, aan? i1\.lli~t: ~aal-agtig. -.;....Let: 'et
QP; - ; ltct mUlUe geru,gJ:, oal> ~r: .IS', .o~tgaat de opmetk.
faamheid der Sthoonen, met> ~:b~t geQ,tfer'van.aelJe·r{)t;..
ting, het fchar geluid van cell Heer, die hoest, - - de
k~einfte hoor·bmH~e beweeging-, i&- der-Sexe in 'haren aandagt
hinderlij~, ~"~ ,en doet, ten minH:e, de ,eene pf andere
Dame,' ffi-ee verontwaardiging:,
oog wenden naar den
p~rfoon '" di'e haar ontftigt. ,__
Koffit ' ct", (Hute .ftihe., ~ ~! . hoe v~le bew~fen gee'ft zij
hem, die haat ~Roorf.aamde,']3 'ooevele b@wlpen v-an'e:en
goed hart, van hare gene genheid en vriendfchap; 'telkens vernicuwt zij hem de beruiging, ' dat zij op hem niet
m.eer" vcrIto.Q.rd· "is,; --:- doo!. h~m zo Hef en.l9Qderlij~ ;taft
te . iie!l ,
0, < en gedijuJ'ig het oog, ~a~r hem heen4&
flaan. - 'Velke mgs4!.etdligc, en."mcnsc~~~~~!Jde .f~lltjmen(eIJ~ "":""
En zou,.ee;u ij~cr <i1,f b(J,n..ton l~d.l'Ugtbg ~IJn'~WI);l~n'J, Viallpce,r eene D.aqtp"hem om ~lJnen Qple.ttenden aana:agt pidt ,1, ~
. Wat zeg~ iH 'l':lAAl"? '. - ) Ontf,(litJ ~.-. Z,~d~\l"de lie4~n
vall de m/~de O:ilt~gtigen z.!jn? --. ,Neen~, Mijn Hee~! ---.
gij ·hebt zeker: ~IS .;. ' - . iX .:geiqof.,. dat. e.r maar zec,r )vei;
nigen onder, heJl ZJJn, die .~t wo~rd ~u.Uen v,t;rfta;m, (Joe
veel minder. d,e ~:I.~k! ~., ~oogltjk h~bbell, zij in l1unne
jeugd g~hool'd" dat 1J,o~renJ outler ong~huwden ,en overfpel
bij getl'O.uwd'e, lieden plaats heeft; meer weten zij ze.
kerlijk nie~. ,--Gemeel1~~!l" met elkand~r, te verkeereq, l1e gevoelens 'vall iit:~ l;l~J:t .ro\14borfhg voor elk,mder ~pen te leggen,
- - d,e, ij2tJ;lur;te laren denken, fprek~n en werken.'J j::lk te liefkoien, of zig van, elk ce laten, te doen liefkofen.,
.. ~- vrijbeid te peminnen en te vCl'lenen .. te doen het
geen beidc de, (~xel1 noodzaakr~k bevallig maakt in elk andel'S OQ,£, ware , menfche!]~~~ te kocsteren, ~ is
dat onrugt ~ ,
IS dat bool;~~lj.1 Yrouwen h~t.' iCnoegt:;n~ t~ .AoGn van haar 21s jonge
V'v 3
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Schoonbedcn te 'behandelen, en hUOlle egtgenoten' daardol>f'
geleg.enlleid te gena, om een under op eene wellevende"
wijze tc vcrpligteu; ...-,...+,,-,- ~mag dar overfpel heten "? ___
Dat ware eene geesfelende zedeknnde!h.n de· Mode vorden niet anders. - _....
De 'Moralist had 'er niet veel tegen te zeggen'.-Wij fpiaaken' vQorts over de voordeeI.ell., die de Mode
aanbreng.t; - ik heweerde., gat, de bun ton ons opleidt tot
opregtheld., ...- getneenfaarnheld., - vrtkioosheid, _: be.
fchaafdheid, - wellevenheid. Dit .d~ea mij l?f we~dragen., en, was ik eene Dame geweest.,.ik had vlelende hefkofingen verwagtl."
1
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f1:4rifch~ Spion,
DEW'lK DEN XV.

De

oj de geheimen 'Van ll'et· Hf)f van LO"
Door een meesterlyke hand., Te AmJlerdam, by P. Conradi:, en te Harlingen, ", V. v•. d.
1'Iaa~s., 178.1. Behalven de VQorreden, 44q bladz. in oc·
tavo..,

der Minnaaryen van Lod8wyk den
EeneXVaaneenfchakeling
met aanwyzing hoe veel deels de Vorstlyke Ma~

tresren in 't. heftier der zaaken hadden; 't Welk, in zommi..
ge gevallen, ter ophelderinge van deeze en geene byzon·
derer "OP1wemelingen aan 't Frallfche Hof, in -die dagen,
di~nt,. ' De Spion verleentons, onder l)et ',m~l~A hier van,
een doorloopend ver11ag van 't Staatsheftier van Fral.lkryk,
onder dien Vorst) grootlyk$ beh~erscht door zyne Hovelin..
gen, die zig nll ,eens ,van "8 Voi'{1:eu Matresfen'bedienden~
en dan weder door die Matresren gebruikt worden) om den
Vorst tot die of deeze oogmerkell en bedryven te leiden.
Vit dien hoofde is dit verfla~ vervuld met· cen aantal vah
fcandaleuzen historien van Lode'Wylc' den XV; waartegcn
het teder Huwelyksgedrag, en 't zedelyk chara8:er van
~s Vorfren Zoon, in den' jaare 172.~ gebelOren; dermaate
11.ffieekt, dat het ous oog in dit Gefchrift de te'fierker tot
zig getrokken hebbe; 't welk ons noopt ecnige roe~waard~ge
trekken van het gedra~ des Dauphylls en zyner Gemahn.,
ten dee~en opzigte, hler over te neemeIl.
In't jaar 1745 huwde. de Dauphyn. m;t eene Sp:lallfc~e
Infante; dan hy verloot 'deozelve reeds I11 t volgendc/jaar m
het Kraambedde. Haar: ,tedcr beminnende, was hy gevoe·
lii getroifen over haar verlies; en 't was' aIleen', oIIi nan
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den wensch der Natie te vo4toen, dat by, flechts Vader
van een Dogter zynde., in den jaare 1747 bewilligde lOt

het aangaan van een tweetie Huwel~k i met eene: Dogter
vun den Koning van Poolen, .Augustus den Ill.., Zy ~omt
yoor als iemand, die ongelyk meer bekoorlykheden Vall
vemuft bezat, dan de Spaanfche Infante; maar ~e zon,
zegt onze Schryver., de verlokkend{1:e bekoQdlkhegen h~b
hen moeten bezitten, OlD hem zyne eerfte f.gtgenoote te
doen verileeten. " Men verhaalt., vervolgt hy, ,dat de Dauphyn, 'd.etl eerften avond van zyn huwelyk. in bet ~aap
venrek gekomen zynde, ell' verfcheiden tooizel.s zi~nc.}e:t
welke hem cen zo dierbaat voorwerp berinllerden; ZYI1
bo.ezemfmart niet kon beteugelen., en een, ,,,"Ioed van traa·
neD ftortte.
De lJau"tine ~ zulks bemerken'de., wierd.t ins~elyks bcwoogen, en fprak hem illdeezervoege aan. Vier
den'teugel lUl:n u'IV~ droefhcid, myn. Hecr, en vrus niet dat
ik ;wlks 'kwaalyk zal neemen; uwe traanen dieut1uny tf;-t een
tvaarborg 'Van 't gem ik "1.elve f'egt heb te hoopen, indien ik.

gelukk.ig genoeg 1,'] om U1Ve agling te verdimln. Zy verd~en
de dezclve, doch wierdt nimmer Meesteres van zyn bart in
die ma~, aIs de eerfte Dau.fine het bezeeten hadt." ----:-

Eeh byzonder franl haarer ve~.dienfl:e, dat ha~re. al¢ng ook
l>y den Dauphyn deed klimmell, levcrde haar gedt;ag te
hemwaarts, toen hem, in. 't 4aar 1752:, eec.e~·ge",arlyke
.Kiuderziekte overvie1. ' ,., By dag, (.dus.lllidt ~ verha~~)
by d.ag verliet zy TIooit het .bed van den lraDken." en.,~yl,l.e
kamer nic~ dan dicp in den nacht. ly bewees hem .z.elf de
kleinf1:e dieRften, zo aat Doktcr Pousfe, een venlnaJra. .!r-tz ,
doch een fle~ Hovclin~, haar vool' eene Opp.aster 1l1eldt..
Zie daar, .z.eide py tot lemand, op haar wy~qe, ,.en-e 01~
Nctdalbaare Waak.fler! hoe' is halJr naamf Toeo mer. hem
antwoordde, dat· het de Daufine was, betuigde hy r:yfJ.
leedweezen,: dat. hy haar den verfchuldigden .~erbied niet
hadt betoond; 'er nevens voegendc, dat hy Q.e ,ParyJdle
Vrouwffl in dit School ZOl1 zenden. Wanueer ,me(l deezer
Prinfesfe ollder 't oog brage, dat zy zich te ve~ 'bloot gaf.
riep zy uit: ,Wat is 'er aan verbeurd, oj ik jte'fvt, mids /I,
lee~le. 'e Zal Frankryk no(}it arm eme Dau{ine mu:brteken.
De Dal1fyn, naa zyne herftelling nog duidelyker 'be§lly,~nde
wat hy aan zyne dengdzaame Echtgel100te was verfchul..
rligd , betlytigde zich om het beeld der e~rfie in zyfil )h~rt nit
te wisf~hel')" dallr het needs gevesti$d bl~ef. .Hy;hadt de
zwakheld gehad op zylle tegenwoordl~e Genmatm te hegeeCfP, dar z.y het Pourtret der eerfie In een llraz;elet droeg.
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Dankbaarheid begon by hem &: plaats der liefde te beklee..
den."

Het iri~etogen gedrag van den Dauphyn kon., aan een
wetlustig 'Jiof., daar de Galantery haare rol vol 'uit fpeelde,
niet weI audirs dan befpotlyk zyn; en 't is des Alice vreemd
dat men hem als een tweeden T4rtuffe afmaalde., en dnizend
kil1deragtigneden op zyne reke)1ing fielde; terwyl<des Ko..
nings Matr~s; de Marquizinne de Pompatb>ur., die wist hoe
zeer zy '\tan· hem gehaat weld., hem wederkeerig -nit den
grond. huttrer ziele verfoei?~. Zulks had ten gcvoig.e dat: de
Natie een langen tyd wemlg werks V3f\ deezen Prins maRk..
te; ,~ docb. hy verwierf eilldelyk) naar dit verhaal, derzelver eerbictit,· door de geregeldheid zyner zeden,. ;de1Vysheid
van -zyn ftaatkundig gedrag., de befiendige beoeftriming zy..
ner pligten., om zich tot de regeering bekwaam te maaken.,
en· ei~dalyk I door zynen afkeer van.de ondeugd ,', en zynfl
zorge., om geene andere dan verflamhgt> en deugdzaame lie~
del1, althans die zulk~ uitwendig vertoonden ~ tot zylle ge~
meenzaamfldd toe te laaten. .Ben voorbeeld van huishoudclyke heldhaftighcid arckt byzoriderlyk tot zyn fflcm. Het:
ongeluk gebad hebbende, om eenen zyller[childknaapentoe..
vallig .615 de jagt te Invetzell, was hy ontroostbaar; hy be..
loofde z.ith:' te zuBen fpecnen v.an cen vermaak, welk voor
hem zo -heilloos geweest was; hy bezweek zedert nimmei
onder de gelegenheid, welke hem zo dikwils-voorkwam ')
om dat vennaak re neemen. W~mneer zyne Hofjonkers hem
daar mede wilden troosten, dar de ,wonde ntisfchien lliet
doodlyk was., riep hy nit: .NIoet ik dan, om bedro'ejd te 2:yn ')
juist een man gedood lubbenf Deeze trek alle~n. toonr, hoe
waardig hy ware 0111 te regeerlm." -_.~ Ook zag men ')
op het overlydert' van ~eezen .Prins, die in den jaare 17~5 ')
aan eene -kwynende zrekte {herf., hoe fierk by 10 <la, agtmg
der Natie deelde. "Zyne llitv:rart werd, gel3l1r de Schry~
ver vervolgt., door het gantfche Koningryk gevierd .met eene godsdienfiigheid, van welke men., zelf ten behoeve van
een Koning., geen voorbeeld had gezien. De f.raaifie van
aUe Lykredenen., op zynen dood') was het volgende tweeregelig vaers. van den· Heer de Voltaire, ge{chikt om onder
zyne ·afbeelding geplaat8t te worden.

Connus par Je! vertu!, plusque par Jts trt1.yafJ'X
Il ffut penJer en Jage ') et mourut tn heroJ !

" Meer bekend door zyne deugdell., dan door zyne ,be.
" dry.

DE

FIl~NSCH!

SJ'ION.

'¥.\' dryven. dagt by als cen Philofoopij, en merf alS een

;,. .Held."

.

Wat wyders zyne Vorstlylce Gemaalmne betreft ;f~ho6{1
dtl, Koning all~s, wnt· in zyn vermogen was, aanwen1ide OJ
ow, ,de. Daufine over haar· verlies te trooscen, en hl1ar- net
~lve zo rmin _mogelyk te' doeR gevoeleo' ~ -was .het hem egtel;' niet mogelyk, de boezemfrnert der PPinfesfe te verzagten ~ en. haare {Jet.Qndheid .te herftellen. ." Zy had~ ~ ugt
Qllze SclllYY;¢1':;'" tt.U ,doodelyken flag oo.tvangen, door' ~
4JMlrii met,,~J:)a1ifyn in een becFte flaapen, zel! llll.a
<!at zyne doodrrankre zich, geopenbaard', ~adt; door 'rlik·
..wyls by: hem ,te; waldren., en zyneb~rende uitwaasfi:!"
tuillgen. in te "demeo.. Ha'Qr borst 'lri,enk insgelyb ~
tlool{en, en 'tie droefbeid., welke zy onopQoudelyk voedde',
zo ·bekwaam: om.:.de gerin~fi:e ~gefl:eldpeden te Y'erz~
len, de~dt de'uaare wclhaast ongeneeslyk, worded. . Vyf.
ti~n ..maano811', Ol:llf het .overlyden van haarenGemaal., daall
de zy neder in hat :graf; en wierdt ~ -OIl ~ haar lIlitdrul{kel~k
Jl'erzoek .a~n .den Kmlln~, lHUlst zyne ~yde, ~ygezer. "'EIiI~
~rkwaal'dlg voorbeeJd v-a:n buwelykslief&e, .zo zeldzaalti
in ·tIe .waere:ld, :en ·voom.aamlyk ten Hove.· Ren niet mill
mel'kwaardig :voorbedd was zy vm maederlylre ted~
De opvoedinghaarer Mnderen befchouwde zy al& haaretf
voornaamf1:en en onf(lh~ndbaarften pligt. ,.' De )Jlltyn{tlie;.ett
de! franf.cke taal, ..de gewyde. en .de: ~wyde gefi:htfij~
nis ~ de gezellige en godsdianllige pligt.tllt...;>PI -dit -tltes ~
dcrwees hen deeze geleerde en deugdzaa,me Prinfl:S; in
weerwil van' "h$lr-en ,)[wynel'!den ,fta'llt, liet zy hiervartniet
at", dan daags VOQr·.baar· overlydeD/~

Dichtlievende Uitjpannin[{en, door Jo N. ESGERS. In's
Gravenhage by J. N.. Esgers, 1781. Behalven het VO()T'Werk 17z blitdz. in gr. oCtavo.

Devermeeten,
Opfteller deezet Uitfpalluingen. is verre van zig te
dat hy orider het getal der roemwaardi:ge

Dichters zoudli: hehooren, hy {felt "zigzHven, in fl)\1e
Vooraffpraak aan den Leezcl', nie,t booger voor, dan als jemaud ~ die lust heeft in de Dichtkunde, en zig gepeigd gevoelt, otn zyne poogingen aan te wenden, ten eillde te beproeven, hoe veT by het door opmer}l:zaame oefening ~n
brengen. AIs eene aanvanglyke proeve hier van levtrt by
dee,l;c zyne eerstlingen af; om door derzelver gcmeenmaaVv 5
king,

J.

ft. ESGl..S

king, als 't ware t te veIl1eemen'1 of ~ arbeid in zo vet
gunftig opgenomell worde, ,dat het hem aanmoedige ()QI
voott te vaareJ.l. ----- Wy hebben deaze verzameling, behelzende etlyke Zede. Gelegenheids- Klink- en Mengeldichten, benevens een. ,WyfpeL, uit dat, gezigtpunt befchoowd,
en onder, het, doorbladeren opgemeIkt, dat Ollze jonge
Dichter de regel! van Taal- en Dichtkunde vry weI in agt
neeJllt, ais mede, dat hy, ten aanzien det fchikkinge van
zynen flyl, naar de natuur van ~t onc!ery.r.erp" VOOI eenen
~erstbegillnenden voldoet. Deeze regelmaQe opmerkzaamheid is geen ongwillig voorteken; te 'meer:aanr dezelve bier
en daar van gepasiE vindingen vergezeld 'gaat; die hy ge..
meenly~ met een', .goeden nadruk vooronagr; de8' hy ge:tgt
ploge worden op een go eden weg tot verdere vordering
zyn., Wanneer bY' Zilh by voongaqg~ <loor beoefening der
fraaie Letb:ren:.,· ~oDrler 't leezen van' mivolgingswaardige
Dicht~ren, cen ruimer voorraad, van kuudigheden verzamelt ')
fn teveps z.ig meer JUeester maakt van 't Rym., (dat door 't
vermeerderep van denkbeelden,ep 't gebruik" of eene be:f1:endlge Rymaef-ening') verkreegen wordt;) waardoor hy
~e~ r.uimer verwiBitling en gevalliger fchakeel'ing van denk)1eelde.n in zyne verzen: zal brengen i en te gelyk mm dezeIv.ell eene losfer leevendigheid zal byzetten, zal hy') naar 't
pos,roefchynt ~ 'weI infiaat weezen; om nog wat gelukkigel'
u:.' ilMgen. -+-- 2je. hier; tot eene 'proeve.uit de Zeq~dic1h
ten , :nne AanJpQb1ing' :pt Deugd.

te

1f4Jar is Jut korijtpe'lfe:tJ" 'hekW4I1m, 1Jm .fJ.!.be m'aJm
Het 'Waare fchoon der Deugd? Wie b" hef"uht 1'erhaoJen 1
Wie het beJchryven? J4: wie lS8ve,d, ,3(Jo.'t behDord ')
Dit allerfchoonst tafreel, aat (Jog en hart bekoord?
lie. lzad reeds, zeClert ~ang, een innerlyk verlangen,
Om uit den mona der deugd. haar aedeles te f)1Jtjangen;
Toen ik als in een' flaap, die my bekporde, ylel:
Mrf!, lichaam ]liep, zoo' 't feheen; maar m'jne ylugge ziel
Plt!og door net flargewelf, en kwam in •s Hemels :saalen.
Dtnr, dQ4t" zag iA: de Deugd op haaren zetel praalen.
Aan- haare linkerzy, Jag baatzucht, zorg m 'n'jd,
En ytile welJust, flreng gekluisterd door dm tyd:
De fridsdienst') Naarfllgheid en Lie/tie 'Was gezeetm
Aan Mare ,~ch'crhanlt, Y~rzdtl door 't rein gewe~ten,

~~

InCHT.I.mVnDE UITSP1I:U,NII'A9.1N.
De wanhoap en de vrees 'lletfthe'enen VOGr luJar troofl ;
DfJch namen ,.as de 'I1lucht. Zy 'Wal uitmuntentl jchoon.
Ee'l'/! edte trotsMd bleek uit haare .heJdere Dages.
'k Riep vol 'llcrrukking utt: Hoe groot is uw vermoogen.
8 Deugd! nooit haag genoeg geJckat, 8 Etl'le Detigd!
Wit fteed$ 'I1I'jn Leids-vrpuw z'yn: heftier my'n zwakke jeu/til.
Zy zag m'J aan, en liet sich dus lieftallig hooren:
" Gy Jchynt 'Y"rukt; wet aan! kan it uw hart bdoorert:" BetTacht da".I m,rie
wet, gtif dan m'Jtf ftItNI gehpor!
,
" Rierdoor dW4atd /!''j gewis 'nooit win het reehte floor.
" Z'jt Jpaarjaam; liejderyk; be'Wy-lo naar 16')11 'l'ermoog~,
" De,!!, arm6'n onderfland, betoon hen medeaoogen;

" Toon ollbatJtzue1ttigheid, in aUes Welt g1 ,ilbet;
" ,Dim God oaK. bovenal mst,em o1trecht.~emoed;
" Zyt nict 11lutttlr~'.fd~()IJn flo 't~tm,ed1t iF gebke1cen,
" Dat men U flanaee;l; maar YerjcRQIln lief., de gebreekm;
~, Komm; leef hr:g~rl'.Yk en seed'ljk 'Wel ~ ',.,~ 'Vlji:
" JUe, door her~ g, 't doel, "qa,OffI ·ge .op aaril,e z!jt."
Dit 'Was de taal tier Deugd. 6 ~g.iJ geef my '~ ~ermDlJg~J
Du.e my 4ees' dirrbre iet geduurig b1rv' wor oogen:
j8, laat ik ri.ie; ttlIem; mad',. Ollk- m'YrJ evemnensch,
Het nut grvl}elen van _,n' hartel:yken 'Wenteh.
Tot een Jitaal v~n eene andere natuur dien~ nog 1te~VR~·
gende KJinkdicht, dat ten opf~b~ii:e beeft, debe~qge

Boer.

Em Boer, 'I1cNHodd van 't werk, kwam 'lJ.t'I1 t,n aHrr IO!l:Pfn ,
En Yond een fC~&9nen haa.r, ale in zyn lege, lag;
H'.Y keek eerst in Let rond, .en- ~,en by'niememd zag,
Sprak hy, ",,1 vreugd; my drmlr.t, Ji't hliasje k~ ik jlroopetJ.

J4.

die}l48p zql hy rt,:s met de donl bekollp,en;
1k neem hem- mit naar hf'is, eN m hem .flog deef t,lag;
Dit is iets, dat my niet heel veer geb'turen mag;
lIy!c1l'ynt nog jOflK, en :Jell wet jmQakcn, wil it boo/en.
I

By

6d J.

N. ESGERS" mCBTLIEV!II'DE UITSPABNINGEN.

Hy loopt du. natw,een boom, ky haald zyn me. jlraks uit;
Hy jnyd em' dikken tak, en roept, gantsch overluid;
De droes! met. ee~en flag zahk hem nedervellen.

..

De haas" ~jtr door ontwaakt, begaf zieTz op het pad i
Liet fleehts den Boer de ptaats, daar hy gelegen had:
Waar mede deeJe flus zieh mom te vrede flellen•

JUN

CA US, Tre"rfpe~, met dmlelfr geflhiedeniife. Naar nef
Hoogtiuiifcbe 'Van C. \ •• W.eISE', door o. BRENDJm a BltANOIS.
Te Amjlerdam, by' W,' Wyn~nds, 1781: Benalven het Poor'Werle 204 bladz. in gr; oft'avo.

enkel.e leezen ,van den naam van jean Calar, berinnert
Oilzigbet ieder
een, bet .ma~r ~l Ie trefFentle voorbeeld der woede
van het dweepende Dygeloof, te Touloofe, in denjaareI7ll2.
(.) Een onderwerrr,,~':dllt~ veelen ,Scb~veren aanlelding gegeevcl1
heet'ti" om ~it baadyk~ ,Il.\lll. in, ~en h~l<ier daglicbt JCj tlellen;
waartee ~ok dit, 'too~eem~k van den Hee~ Welfe gefchikt is;
die, ter, opllelderfn~e van het genl zel-l13 ~ '~ eeoc beknopte
be[ebryl1i!lg .cler ge(cbi~de.oisre"bygevoegd. heeft. De Heer Br.en.
de,~ (f" Jlr.~~dir . b,id. dit, Gereh.rift in 't Ho<?gdu!tsch met zo vee1
ttanlfoenmg geleezen, dat' bet hem noopte' net· zelve in onze
taale over (-6 brengen; "Ro~ tillll1 plllg op goeden' grond verwag.
ten, dat aVe dezul~!m' qje..J~enig denkbe~ld .hebbell van den
Christelyken Godsdlenst, als . een r~delyken Godsdlenst. welke
vall aUe zyden Herde' eli, -nJedelytkn inboeUlmi·;, die claar beneJ,ens.,4e heug~!yke. ~~yheid .~an. <?,odsdienst al~ e~n o~fehatbaar
t6~~ , aal'lmerken.,· aeeg~· .arheld des ',vcmaarn.s Diet zullen
'Wt
. Ret TooneeNluk a:ls 'Tooneelftuk ,lmfohonwd, en naH
de Tooneelwetten beoordeeld, beeft, 't is waar. een fterk in t
oog loopend gebrek, ten aanzien van de langheid des tydS;' claar
" aat.!~gt met di naargeestige gemoedsgefteldheid van ~en Zo~m ,
en eindigt met de vaslilellil'lg van het doodvonnis des Vaders;
waar mede' ongeyeer eell half jan verloopen is. Dan de Heer
Welfe noelJlt bet daarQfu in.'t oorfptQnglykf}, ni~ ten. onregte.
eeQ' .¥~~9rif~hes Sc~q,ur,iel. zo veel.als cen HirtorieJpel; dat
juist niet voor bet' t'ooneel gefchikt IS; maar veefeer eene Gtfehiedenis Tooneels,wyze voor.draagt. Als men 'c. Stuk uit nat
gezigtpunt b~fcfJouwi, d~h 'komt bet koiter' fi fllnger'tydsver]oop
niet· in ;aanmerking; even :to. min als andere t Lyzonderbeden, die
bepaaldlyk tot h~t. T£l'meel bebowen. Men, vr~agt .dan inzon·
derheid alleenlyk ~ bUlten de regtmaatige verdeelioS 'der bedrY"

,

C*) Zie Paded. Lette;oef. III. D. bl. 333-339.

ven,

JE'N CAUl,

·.rUt,nsP~L.

jToone~eit~ tular de
vereiscMe in *neeming der \'erfcbitlendo .eh:ar:lClm ~ en 't. geeD
daaromtrtlnt in overweeging komt.;- :W4fttLaltts. de Hee!in dit Stuk I uitnecmend weI glide ,geflaagen heeft. Ieder cbaraaer van de hoofdperfoooaadjen rot de miodeten, is Ilatuur·
Jyk. ~tl zigzel'Yen -befiendig gelyk: BoJl'ena' verto6nt zlg ttl :Calas den kragtigen invlOt:d I die de b6WU£l.'htJid van zui\7ere -ODfchuld'
heeft; in den Regter Jo Rorie ziet !J1en ten fierkfle wat de Reli~
giehaat verl1l;lg; en in den eerne~J Capi~o~l DIJ'V~d, Stad~.regter
van ToulollZ£. wordt men t~n dut~elyktte gewaar, hoe ~ne !i.el
geflingerd wardt ~ drc tegen haare ovenuiging aan, 'fiaate If:weldige hartstogteli, tel bercikinge ~Mi'flfYtqndere inzfgten,' inVoigt. Voorts leveren ons bezadigd& :Ref;t'ers. of goode Vrienden. charaeI:ers, die der mensclllykheld cere aandoen ~ en<het Bldsgezln van Calas brengt ons', by hetbaaling, de treffendlle Tooneelea onder 't .001J; o.y welker oeCpiegeling het milllitgevoelige bart
7ot;lfs aI.s gl;:nood~~kt ,'Y'{lrdt I ,om de~1 t~ Deemen in bet ram,p,z/Jlige
lot ,'an dat betreurellswaardige Huisgezin. Wy funnen,'.2jolJdeE
te ver uit te weiden, hier niet \vel. fiaan blyven oj> eenfgen -dier
Tooneelen; liev_c.r zullen wy, tot eeb ,beklloprer flaal van.·s Mans
manier vltn +OOrrlraagen, llytJrengen em geaeelte' der. redenwisfelillge \'3n den Regrer dt: la SaUl, et1.l der verdeedigers'dar
O1lfchutd van Cala!, met den bovengcmelden Capirout David t en
den Regrer !a BO'fde.
Na het aftoapell der geregtlyke verbooring van Calas, geeft ,.
SI111t! te liennen I dat hy dcn befchlildigden gBfchuldig agt, 'r ,welk
David met eeBe,ofltroerd<t' verontwaarditiBg aanhoort; wa8l'Op.hcc
gefprck in deezer voege vervolg~.

'Ven, en de geposte aanecnfchakefing 'der

.W.ve.

I

DEL A S A, ~.t E.

Maak 11 niet moeljelyk, Heer Capirou]'! een ieder van ODS
heeft het recht am zyne meenlng t~ ~eggen. Geld dit in onverfcbiJIige dingen boe veel te meer, wanneer zulks het JeveQ van
ceo rechtfchaapen Man betreft.
It

I

LA BORDE.

Xi! eeDl; rechtfchaapen Mans? eenes Ketters ':
DE LA, SALI,E.

Myn Heer, La Borde! uw Vervolgingsgeest is my bekend. Her
is de geest van Rdigiedwang niet, welke de liefde gebied••••
Stall my toe '. dat ik myne <langevangen r~clen voleindig. Oy hoot:
daarna het recht, 2() wei als ik, om te fPfceken.
LA BORtlE.

Dat wi! ik; dat wit ik!
D E r. A SAL L E.
De heiligil:e Wetten , de Wetten der verfiandigae Volken I

ODZCl

WetteD, de re.;hten der Natnur. verdoelIlen zelfs het vermoeden
dat

JI"A.

CAL.&S

dat een.;Vader' vatbaar kin 'Zyn voot' ceo Moord aan zyne Ernde..len te' pleegeaj bet wedJ'l(preekt de beili&e banden, ww mede
de Niituur ben un eIkander verbonden heeft.
DAV I D.

Maar watmeer de Mensch dol genoeg is. om deze banden to
verbreeken, wanneer de misdaad %elve voor oogen Iigt 1
DE LA SALLE.

Walke? Juist het tegendeel. Alles aemt overeen; de qnder.
vin4ing I~rt het. dat Calas altoos de tederfte en liefderykffe Vader voor zyne Kincleren was; ceo redelyk Man. een goed Burger
dat bet geheele Huisgczin te faameD ia den "hoot del !en.

dzacbt Icefde••••

DAVID.

Ja eendrachtig, eensgezind, zo ras het aankwatn. om zic1J tot

het vcrmoorden eens Zoons te, vereenigen. die tot OF!ze ltcrh;
wilde overkomen...
'
DE LA SALLE.

Dat cAlas niet~ minder dan een nweepziek Hugenoot is. Een
Man, die, by de verandering der Rellgie van een [anderen] Zoon"
:aeggt;:D kon ,It' wanncer zyne bekeering oprecbt is, zo billyk it de.
" zelve van gantfcher barte; Geweetensdwang maakt Huichelaars."
Eett'Mlln J , die een Roomfche Meid dertig Jaarcn in zYQ Built
duldde.die ayne,Kinderen opyoeddet ell zelfs toeiiet,dat zyeenctl
2JlDcr ZOonen ten afvalle van zyn Geloof verleidde: ••
DAVID.

Dwang, geveinstheid! wyl hy by de minfi:e tegenweQr de ftreng.
Qe befirifting \7reeze1l anoest.
D J: LAS ALL E.

t.utk een Man, een Gryzaard, zou zich met Vrouw en Kinde.

ren eenen Vriend overreden.••

D.tV ID.

Het is de vraag niet wat zy zouden doen. maar in tt bizouder
wat zy deeden.
liE LA SALLi:.

Good. waar 2YO de '~zen 1 de Getuig,n' Zu1ke be\"yzen I
die. ge1Vk ons recht vordert > by een zaak, wier vermoeding de!
menschlykc natuur wederfpreek t , helderder dan de dag mooten zyn.
DAVID.

Hebt gy Aiet gezien? 'bebt if Diet gchoord? de ftcmme des

Yolks?

••

DE LA SALLt:.
DAVID.

Ja, en, in des Volks J1:emme, Gods.lltlllme'.
DE LA SALL E.

Een fchoone grondregel! volgens deze is geene vaR ODS ~J
GOgCIlblik zynleven zeker. Een Vplk, dat in zynen onbezonnen
yver geene grenzl:ll kent'o dat de Dwcepery aUe..- gdooftyk llllakt.
wyl bet in dezelve alles gelQOflyk vlndt. dat. in 't vervo)gen en
't verdelgen der Kettery, waant Gods bev:l te vQltrekken, eo qen

Hemel te wreeken. Dat ooze

OeeStelyken'~tOOr'lkzan

ZeHSmfiOtd;

in zynen waan door Godsdienftige band,oogen te fterken. tot woe·
de weken qp te fOkkenen. Ii dit ceo Richter. eli Gods Q:emuae?
DAVID.

En gy berispt ooze gantfcbe Geestelykbeid ~
DE LA SALLE.

la,

ik ''teg dat bet overyUng. onhe:wnnc;oheid W3$ .dezen Mire
Antoine, die, volgens aile keatekenen, eeo Hugenoot,. wat zeg
ik? een Zelfsmoorder was, aIs eeoen Heiligen en Martelaar te
begraavCilQ j in ~ Catbcdraale Kert met aurie plechtigtaedefJ to
begraaven•••
0

:DA VID.

Heat men 'heai niet in~ ICtrken, by onzCt Hub~ten, in 01:1~~

Pr:edikaden, 'dlkJn~1 rci~ lierfchyben' is dit geebbewy's ge~l
DEL A SALLE.

Dat 'by Catholyl; wilde worden 'I Op d= wpe:zyn aJ1e Jrotest.tntlm. d.ie 9it Ilefde, VOOl de Muziek. nit 'niehwsgierigheidJfm
door de bekwaainh¢id eenes goeden Predikers '10 de Kert ~_
worden, CathoJyken. Is ons niet door den Priester van St. Stepbaan
verhllald, dat hy hem om eeo Geloofs~etuigeiiisfe aangezogt beeft,
()1U voor bet Gerichte tc mogen praaizeeren: dat by, wanneer
men bern zulks aftloeg , zjch niet meer in de Iterk Het vinden? 1m
l1lCIl JlIel een euke! getuigenisfe bybren~ > dat de waarfcbynlykheid eeniaerlllaate regtvaardJgt'l
DAVID.

Ha! waoneer hem een Vader dreigt te vermoorden, en werke..

11k vermoordt, 20 las. hy het betluit neemt, zal bet dan een ooge·
fukkige waageo. •••
LA BORDE.

N,n God! maar :lIs de getuigen der vermoording.by de hani

zyn.

••

]lAH CALAS, TUtJllSPR.
DB LA SALLE.

Getuigen! Calas heeft U reeds gezegd wie zyne getuigen zyn.
DA VI D.

En verdienen goode Catholyke Cbristenen dat geloof niet, dat
cen Ketter villdt ~
DE LA SALLE.

Neen, wanneer ils: van de laatR:e bewyzen van zyne rechtfchaa-

penbeid hebbe J en van de eerfte -niet ~
DAVID.

Een Dwaalgeloovige ~
DE LA SALLE.

!en Mensch! en ieder Mensch weet wat recht

en onrecht is.

DAVI D.

Gy zyt geheel voor Calas.
DE LA SALLE.

En gy geheel voor 't Gemeen.
DAV I D.

De Pynbank 231 de belydellisfe der waarbeid zeer (poedig
daar uit brengen.
DE LA SALLE.

De PyDbank, een belydenisfe der waarheid? God be\faare my!
Nooit komt myn blood in uwen raad! Op deze wyze kWlt gy gtfheel Toulbuze tot Vader- en Kindermoorders maaken, en geeD
eeo van ODS is van deze belydenisfe verzekerd. Het is eeDe fcban·
de voor de Menfchen, en nog veel meer voor ChristeneD,' dat zy
den naam van Pynbank onder zich

duld~,

en, wat Dpg verder

cut, dat men zulk eeo ding durft gebruiken.
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Die in ltet Derde Deels Eerflp Stuk, van dit lYe1'k,.
oordeelkundig tevms en vrymoedig verhandeld worden.
f\'!ct derzelver Pryzc:n.
•

as

•

A.

anl11erkingen (Vrymoedige) over de Militaire ]urisdicHe.
lom., in gr. 8vo.·f a - II • 0
5°4A-B Boek'l waar nit men, op de beste en gemaklykfie wyze., de vericheide [oorten van Letteren, beJlevens. het
fpcllen en leezen, kan leeren., enz. Amft. by y... Y_
1,4ar Malluet., in gr. ~vo. f 0 - 4 - 0
!l4g
Agathon. Naar het Hoogduirsch vertaald. II Deelen.
Am[~. by j. G. Waldo,p, in ~vo. f 2. - 15 -. 0
~ 37
Ande1j01i., c;.) V crhandelmg over dell leevendlgen Kalk.
Camp. by
A. de Cbalmot., in gr. 8VQ. f I - 0 -0226
Apotheek der Oostenrykfche Staaten, Opgefte1d do6r de
Heeren., A. Baion \'an Stork., N. ']. d~ Jacquin en J•
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TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN 1VEETENSCI]APPEN
BETREKKELYK.

OORDEEL- EN TAALKUNDIvE BEDENKING OVER
Ps. VII. I?.

et is, naar het onderwys der Rede, en volgens de
FI
onderrigting der Openbaaringe, ecne ontegenzeggelyke waarheid, dat God goed is: indiervoege, dat hy, als
een goeddoend Weezen, eene zuivere zugt bezitte, om
zynen Schepzelen zo veel goeds te doen, als niet de natuure hunner beftaanlykheid en den aarte der omilandigheden, in zyne volmaakt wyze belluuringe vats 't gantiche
Heelal, kan overeenkomen. Dat Opperweezen, 't welk
wy oeren en dienen, is gevolglyk, om de fpreekwyzen van
Gods Woord zelve te gebruiken , barmhartig, genadig ,
weldaadig, langmoedig, groot van goedertierenheid , een
God der vertroostinge, der vergeevinge, aller genade, en een
Vader der barmhartig lieden; die lust heeft tot goedertiererheid en weldaadiglieid; in zo verre zelfs, dat hy , wanneer hy
ft raft , een vreemd werk, eene vreemde zaak doe, en der men
kinders niet plaage, noch bedroeve van harte; des 'er,-fchen
ter dier oorzake, een oogenblik in zynèn toorne, maar een
leeven in zyne goedgunfligheid zy. — Een ieder, die met
zulk een aanminnig denkbeeld van het allerbeminnclykfie
Opperweezen recht bezield is, moet natuurlyk, op het
leezen van des Dichters voordel, Pf. Vii. 12 , volgens onze gewoone Overzetting, Godt is een rechtveerdigh Richter,
ende een Godt, die alle dage toornt, denken of zeggen :
„ deeze rede is hard, wie kan dezelve hoorcn"? Gedagten
althans van die natuur kwamen my voor den geest , toeti
zich voor eenigen tyd myne aandagt op dit voorlel bepaalde. Het fchynt ons , dus uitgedrukt , een denkbeeld in te
boezemén van een Weezen, dat haastig is tot toorn; het
welk, (flrydig met liet denkbeeld, dat ons de Godlyke
Sehryvers elders inboezemen, daar ze ons God meermaals
befchryven als traag tot toorn (*),) hoe zeer ook verzagt,
niet
:aart
(*) Meermaals komt God in 't Ilebreeuwvsch voor, als D
ei•
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niet wel overeen te brengen is met die kundigheid, welke
en Rede en Upcnhaaring ons verleent van Gods zagtmoedigheid; waar door hy, zo lang het mogelyk zy, tot wel
genegen is. Dit bewoog my, in atiigte van onze-doen
gebruikelvl:e overzetting, het oog te vestigen op de eigene fpraak van David , of ook, door menschlyke feilbaarheid, die in alle, zelfs in de beste , Vertaalingen , plaats
heeft, in deeze oenige mistlag begaan ware. En ziet eeu
nader onderzoek van den Grondtekst deed my wel dra ontdekken, dat dit vooillel, vo1r nis de betekenis der woorden in ',t oor{t.r'onglyke , even gegrond te vertolken zy,
up deeze wyze: Godt is een reclrtveerdtg Richter; decli 'liy
teor;:t ,niet ten caLLn dage. -- 't Is niet wel te ontkennen,
dat dit voor, iel , Go 1 t toornt niet ten allen dage, gereeder ,
plan het voo'íicl: Ilya is een Cede 7!e alle dage toornt, inItemt, met de opgewelde kundigheden, die wy van God
hebben. De groote vraag is nu maar, komt dit voort cl
wel overeen met den zamcnllang van -dit Lied; en is men
geregtigd den Grondtekst ín zo tet',c11f_rydlig acne betekenis
te vertolken? Een weinig oplettendheid moet, naar ons,
inzien, elk hier van overtuien.
Wat liet eerfle, den zamenhlang van het Dichrf'cnk, be
treft, hieraan voldoet deeze overzetting zo volledig als
begeerd kan worden. David fchynt in dit Lied het oog
te hebben, op eenige be;èhulili iu,r,en zvncr vyanden tegen hem; die , door hunnen invloed on Koning Saul, David in 't uiteríle gevaar bragtcn. Zulks doet hem, in 't
íinecken om Gods hulp , de kra!ti 1Ie bet1.?giagen zyner
onlchnld geeven, I's. 2— 6. hieraan liegt by een ernstig
gebed, biddende den regtvaardP en God , dat die hens, als
eeneu regtvaardiren, verlosfe; maar zyne vvandcn, als
odloozen, verdelge, vs. 7—io. Daarop geeft ^hy, is. ir,
in vertrouwen van de verhooring zynes gebeds, te kennen , met hoe veel zekerheid by 1lcune op zynen God , als
die de oprechte van herten heheztdt. En dit doet hein), vs..
12 , betuigen Gedt is een re.?:tvice,digli Richter; die zoet.
hem.
eigenlyk lang van toorn, dat is, traag tot toorn, als iemand die niet
haastig toornt, het welk onze Vertalers, i liari;ei.ishalve, zeer
ceel overzetten door lanckn<oerligb. Exod. X kXI V. F. P f LXXXVI I.
i, en elders : zonde d,t het tegenove eiteic{e van 'a kor;
vara tooria, insl;elyks zeer wel vcrtaa'd liaestig toz toorn Spr.
XIV. J7.

OVER I's. VII. T2:
hem zeker het afgefineekte regt doen wedervaaren: doch,
vervolgt by , 12) Zei int niet ten allen dcr. e. De Dichter
begreep , hoe 't wel zyn koncle , dat zulks niet terftond
wiefd uitgevoerd. gemerkt God langmoedig is over de
Zondaars , urn hun tyd te geeven ter be eeringe. Maar
dig uithel kon Davids vertrou wen niet doen wankelen; indien zrn vyand zich niet bekeerde , en dus niet afliet van
hem ic vervolgen, zou God, als regtvaardig , hem einde
zeker draden; en dus David redden , gelyk de Dich--lyk
ter betuigt, vs. 13 i8: dat ook in den ondergange van
Seals Huis , en de verhefinge van David tot Koning, vol=
komen is bewaarheid geworaun. -- -- 'Er is dus niets in
den zamenhange, dat deeze vertaaling eenigzins w,ederiireeft; alles in tegendeel , zo wel het voorgaande als het
volgende , beantwoordt 'er volkomen aan. En dit , ge
bovengemelde, dat het voorstel des Dichters-vocgdbyhet
aldus inilemt, met dc onbetwistbaare kundigheid , die wy
van God hebben , beguedligt dc keuze deezer vertolkinge
boven onze gewoone overzetting niet weinig. Voegt
hier by, en men zal veelligt nog gereedcr tot deeze keuze
overfaan, dat de oude Verí:aalingen van den Hebreeuwfehen Tekst ons ook derwaards leiden. De Syriër heeft
uitdrakkelyk, lay toornt niet Callendage : de Griekfche
overzetting is van denzelfden zin ; 1ay brengt eten toorn niet
over M'a'len dage; en zo geeft ons de Arabifche en Dthiopifche Vertaaling deeze woorden mede in de ontkennende
wyze; waarby nog komt, dat de gewoone Latynfche overzetting hier insgclvks in 't ontkennende vraagt: tocrnt by
ook t'allen dage ? (* )
Veelligt beneemt deeze eenftemmigheid dier Vertaalingen.
reeds eenigermaate de bevreemding over de flrydigheid der
by, ebragte vertolkinge met onze gebruikelyke overzettinge : dan niet dit alles zal egter by veelen de vraag nog
overblyven , is men geregtigd den Grondtekst in zo tegen
betekenis te vertolken? Om alle bedenkelyk--firydgeas
heid brier omtrent weg te neenien, zonder in onnoodige
taalkundige aanmerkingen uit te weiden , die den geoefenden over bekend zyn, en waaraan min geoefenden niets
zouden Hebben, zy het volgende genoeg.
In tic cerfle plaatze zy kennelyk, dat de Hebreeuwfche
letter v'n_u, hier vooraan geplaatst; meermaals ende bete-

kent

s,' !e

tliblia Sacra Pol_ogtotta, ed. £, W A L TO N O.
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kent; maar dat ze ook dikwerf in de betekenisfa van d(c i
voorlont (t). Daar benevens weetc men , ten tweede ,
dat' liet IIebrecuwfche woord SN beduidende God, ook
even gereed geleezen kan worden `U, wanneer liet de betekenis van niet heeft (s). 7w zegt dus ende een Goer;
en 5 n betekent doch niet ; elke overzottin; is taalrigtig
naar dc verlèhillende ondertekening der letter 14lepli (.)
Dc groote verandering ontflaat hier derhalve uit liet vcrI dill
van de klinkletter a ot e , met welke amen liet woord even
regtmaatig kan leezen. De Hebrectnven noamlyk hadden
oudtyds, of hunne klinkletters in 't geheel niet , of ten minlien niet op zodanig eene wyze getekend ,als heden in de
ilebreeuwfche Bybelboeken gefchiedt; 't welk eerst ongeveer 25o jaaren naa 's Heillands geboorte tot fland gebragt zal zyn : weshalven men de klinkletters naar ver
woorden, heb--cishvanzke,dmhangr
be te ífellen ; wanneer zich daaromtrent Benige twyfelagtigheid opdoet. En dan pleit ,in dit geval, liet bovengezegde vry i{ erk voor de leezing , boven die van 7 .
Daarbenevens is 't, uit kragte der aangehaalde oude Overzettingcn, hoogwaarfchynlyk, dat men oudtyds , hoc neen
dan ook de klinkletters getekend zou mogen hebben, ge
heeft, niet El, naaar Al; waaruit dan de eenftcm--lezn
migheid dier Overzettingen voortgefprootcn zal zvn. Ook
is het, volgens de hedendaagfche tekenwezen der Klinkletters, zeer ligt te begrypen, dat men, fchoon 'er oud
tonde, in laatere dagen 59 gefchrecven en gelee--tyds
zen kan hebben. Zulks kan ligtlyk uit eene geringe onop-

(t) Een overvloed van beyzen hier voor kan men vinden in
de Concordantie van n. T R o Ua MI us, op de woordjes Doch en
Maer.
(5) Eene menigte van voorbeelden deezer ontkennende beteke-

nisfe van 't woord 5x zie men insgelyks in de aangehaalde Concordantie op het woordje wiet.
(5I§) Eene foortgelyke verfcheidenheid heeft 'er in dit woord
plaats , Job XXIV. 25. Volgens onze overzetting, wie zal anyne
reden tot niet 7'! brengen? maar in andere vertaalingen, wie zal
myne reden voor God SK`? brengen? Zo ook Sp. XII. 28. enrle [in]
den weg [hares] vo2tpadts is de dood niet. trrn ^ 5K: waartegen an.
dere vertaalingen hebben; zwaar het pad, dat 'er van afivyfr,, of
,

.

der grarnfteurigen, leydt tot den

dood. nag 5N.

OVER rs. VII. 12. 5
oplettendheid of fchryffeil des Schryvers ontftaan weezen;
gemerkt 'er, in 't eerfte geval, een klein dwarsítreepjg -,
en in 't laat{te twee kleine titteltjes - flaan; hoedanig
eene verandering gereedlyk heeft kunnen voorvallen.
De vertaaling, Godt is een rechtveerdigh Richter, doch
by toornt niet ten cellen dage, is dus niet willekeurig; zy
heeft integendeel naaren toereikenden grond; wordt onderíteund door de oude Overzettingen; beantwoordt aan
den zamenhang van het Dichtftuk, en komt overeen met
de onbetwistbaare kundigheid, die w van God hebben;
welk alles dezelve , mynes cragtens, ten hoogfte aan-

pryst (*).

(*) Hier geldt eenigermaate de aanmerking van CALVI NUS,
over de woorden , Zach. Xl. 7. den anderen flock Nebbe íck genoemt
o'7]n, waar over by in deezen zin fchryft. Zy,, die vertolken door Verdervers, vertaalen wel het Hebreeuwfche woord zel.
ve, als wy ons aan de klankftippen houden; dan gemerkt C^'Spn
toehen of koorden betekent , zo twyfei ik niet of de Propheet verhaat 'er hier door koorden of t'zainenbindingen. [En zo hebben
ook onze Vertaalers t'Sarynenbinders.] Maar, zegt men , dit duldt
de Spraakkunst niet: even als of Zacharia de klankftippen 'er byt
gefchreeven had , welke toen nog niet in gebruik waren. Ik erg
ken gaarne, dat de oude Schryvers met -veel oplettendheid de
klankftippen uitgedagt hebben, toen de Hebreeuwfche taal niet
meer zo algemeen en gewoonlyk in gebruik was. Het ontbreekt hun
derhalve aan veril•and en oordeel , die de klankftippen veronagt-

zaamen of geheel aan een zyde flellen ; maar intusfchen is 'er egter
Gene verftandige keuze omtrent in agt te neemen. 'Er is toch geen
zin in deeze woorden, als men hier leest Verdervers: en als men
Koorden leest, wordt 'er gee letter veranderd; men verandert al*
leenlyk twee klankulippen. Nademaal nu de zaak zelve dit vordert,
zo komt het my vreemd voor, dat de Schriftverklaarders zig zo
flaafs hebben laaten, dwingen, dat zy daar door geen agt geflaa•
,

-

gen hebben op de meening van den Profeet. Dus ver
CAL VIN US.
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OVER VEIvCI'ILLENDE 'II",CTUr^EN

WAARNEEJ£ING WEGENS PIET GEBRUIK DR VERSCI IILLENDE TINCTUREN VAN SPAANSCIIE VLIEGEN. Door
de Heerelf ANDRY en CARRERE.
-

(Histoire de la Societé de Medeci,ze. Toen. IL ilmée 1777
et 1778.)

e eerf'e deezer Gcneeshecrcn raadde , by ecnen Lyder
die de Kinderziekte had , het aanleggen van Spaand hevliegen-Pleisters ; dog , vermits de naabc! i ianden van den Lyder dit niet- wilden toeliaan , zo liet l,y de voeten en de
beenes des Lyders tot aan de kuitel; , met linnen doeken , die niet de Tinc`iuur van Spaanfche vliegen bevogtigd
waren, beleggen.
Dc Apotheker gaf, uit onvoorzichtigheid, in flede van de
eenvoudige Tinéinur, die van Fuller, welke uit een Once
poeijcr van Spaaní^ehevliegen , een Once zoeten Salpetergcest,
en drie Oncen Canipher Spiritus be1tatt.
Deeze Tinduur werkte ten uitenten fchiclyl: , verfcheiden
groote blaaren waren getrokken, en uit ieder Been loosde
zig neer dan een lean geel water. De lieer Andry liet
de opperhuid niet wegneemen , mgar de blaaren , met verfche Boter en Mangoldbladcren , verbinden. Den daaraanvolgenden avond was liet windfel en bed vogtig, de pols
beter,.en de toevallen begonnen, van dien tyd af, Incrkclyk
te verminderen.
Uit deezen misflag des Apothekers zien ivy, dat de Fullerifche Tinéluur een fterk blaartrekkend middel is , 't welk
binnen agt unren zyne werking doet , en, uit dien hoofde ,
gevallen , waar men fchiclyke hulpe noodig heeft, zeer
nuttig zyn kan.
Een long Mensch wierd in de Maand November 1773
zonder voorafgaande merkbaare oorzaake, aan de gelleele
zyde verlamd. Alle middelen, die men tot herftel aanwend=
de , warm vrugteloos, Dc Lyder had niet liet geringile
gevoel nog bewecging, en de verlande deden waren gereel flap en bleek.
Men liet, eindelyk, naa dat liet Toeval reeds vyf vierendeel laars geduurd had , den Heer Cary ere roepen , die cenie Tinctuur van Spaanfche vliegen , met wyngeest vervaar
waarmede de verlamde deden alle nu--dig,vorfche

ren gevreeven wierden.

Dit
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Dit middel had ztilk Bene goede uitwerking, dat de Ly-aer, na verloop van een week, wederom gaan en Slaan
tonde , en, door het .aanhoudend gebruik van het zelve,
eindelyk, geheel ,herf€cld wierd.
Men kan ook nog op cene andere wyze van dc Tinetuur der Spaanfehe vliegen gebruik naaken, wanneer moil
naanlentlyk zwakke deden, of zodanige die verifiopt zyn,.
daar mede laat veyven. Ook kan men zip; daarvan in
Rheumatike pynen bedienen. Men neemt gemeenlyic een
Koipylepel vol, waarmede men liet deel bevo tigt en ver
wel zorg draagende , dat het deel niet-volgensiyft,
oogtin blyft, vermits net anders blaaren zonde trekhen:
ooi: is het zeer dienf'ig , yoor dat neen dc veyvinb doet ,
,te zorgen, dat de Lyder Stoelgang hebbe.

NATUURL1KE HISTORIE AN DEN LELU1IIK.

(Volgens den Heer de MONTBEILLARD, Medefchfy':Cr
van den

Fleer

de BUFFON.)

e Lee 5rik, by de Oude Grieken Koyvoo, of Koovó-c^,n,^

by de hedendaagfchcn TAT,,, by de Latynen Alaîtda, by de Italiaanen Allodola , by de Spaaníchen Cugnziada,
by de 13uitfchers Lercli, by de Zweeden Laerka, by dc
lEngelfebeii Lark, gehecten, thans zeer verfprcid, fcllynt,
in vregerc dagen, aan Gellie meer dan aan Italie eigen gemest te zyn, dewyl dc Latynfclie naais Alazuda, volgens P L 1 N I U S , een woord is, van Gellifchen oor! j ronie (*). De t eltifciie naam is Alaud, waar van de 1+'; anJilzen eerst Alone cu naderhand Alonette maaleten. Se.nvnNci;FELD CO KLEIN, die >?Li: ius niet ièhvnen geleezen te hebben, leiden den naam Alauda af, van a laude, om dat men ,
zo als de eerstgemelde aantekent , opgemerkt heeft , dat de
Leeurik zevenmaal daags zich ten heinel heft, den lof vale
o i) zingende (j ). 't Is eenc erkende waarheid, dat alle
Schepzeis getuigenis draaggin van 's Scheppers beftaan,ei)
ta. zvv-ne core iirekken; doch deeze kleine Vogeltjes de gebeden- Uitren te doen waarnecmcn, en deeze gisting te gron-

den
(*)PUN. Lib. XI. Cap. Xxxv.
()SCliWENCKrELDAviarIUMk51lefle,p.191.
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den op eene toevallige gelykkiankigheid van een Fransc1 en
Gallisch woord, is kinderagtig.
Twee foorten van Leeurikken waren by de Grieken bekend, de eene met een Kuif op den kop, de ander Ongekuifd, van deezen laatstgemelden zullen wy thans de Natuurlyke Historie opgeeven. W I L L UGH BY is, voor zo
verre ik weet, de eenige Schryver, by wien wy vinden,
dat deeze Leeurik , zomtyds de vederen van den kop als
een kuif over einde zet, en ik heb dit van het Mannetje
zomtyds gezien. De Fleer B-A R R I N G T O N fielt deeze
Leeurik, onder 't getal der bestzingende Leeurikken; an-,
deren geeven den gekuifden den voorrang. Om den wildzáng deezes Vogels ten allen tyde te genieten , maakt men
veel werks om ze in vlugten te houden: en dit nog te
meer, dewyl by den wildzang van alle andere Vogels ras
aanneemt, wanneer hy denzelven eenigen tyd hoort, en
dit zelfs, na dat hy zyn zangtoon vast heeft. De Heer
13 A R R I N G T 0 N noemt, uit deezen hoofde, den Leeurik
een Spotter en Naabootzer: dan by volgt met die ztuverheid van f1em, met die buigzaamheid des gorgels, welke
zich naar alle tooien fehikt, en dezelve vcYfraait: begeert
men dat zyn wildzang, aangeleerd of natuurlyk, waarlyk
zuiver zy, dan is 't noodig, dat hy maar eerre foort van
zang hopre, boven al zo lang by jong is, zonder zulks zou
het een grillig en kwaalykflemmend mengzel weezen, van
alle wildzangen, welke hy immer hoorde.
In den ffaat van vryheid, begint de Leeurik met de eerf}e
fchoone dagen van het Voorjaar te zingen, dit is voor hem
de tyd der liefde, en hy houdt den gebeden Zomer met
zingen aan: 's morgens en 's avonds, laat hy zich meest
hooren: op 't midden van den dag het minst, fchoon by
dan niet volflrekt zwyge , gelyk AL DR 0 VA ND US optekent, dat, in ltalie en Griekenland, de aart deezes Vogels
is.
r e Leeirrik behoort tot dat klein getal Vogelen , 't welk
vliegende zingt: line hooger hy f}ygt, hoe flerker hy de
ft -m verheft, en dikwyls zet hy dezelve met zulk Bene kragt
nit, dat men de zang onderfeheiden hoore, fchoon het VogLitie door de hoogte nauuwlyks gezien kan worden; 't zy
deeze zang enkel een toon der liefde of der vrolykheid is,
't zy deeze kleine Vogeltjes , vliegende , zo flerk zingen uit
naever, of om elkander toe te roepen. Een Roofvogel ,
die op zyn kragt (leunt en op bloed loert, moet alleen weeen, en, voortviiegende, eerre norfche ftilzwy genhhcid in abt
nee
-

S

VAN DEN LEETJRIK.

neemen, uit vreeze dat het miníte gefchrceuw zyns gelykeii
niet opwekke, om toe te vliegen, en met hem den buit te
deden, en de zwakke Vogels ten teken diene om zich te
hoeden en te verfchuilen: dan deeze Vogeltjes moeten by
elkander zyn, elkander roepen, op elkander Iteunen, en
zich door die vereeniging ílerk maaken, of ten miníteti eene
gewaande flerkte betoonen. Voor het overige, zingt de
Leeurik zelden , op den grond gezeten, waar hy zich egter
altoos onthoudt, wanneer hy niet vliegt, want nooit zit hy
op 't geboomte: hy behoort tot de in het ítof wroetende
Vogelen: waarom ook allen, die Leeurikken in Vogelkooijen houden, zorg draagen, dat de grond met een dikke laag
zand bedekt zy , waar in zy kunnen wentelen en gemak yinden, tegen het ongedierte , 't welk hun plaagt. Zy voegen 'er eene dikwyls vernieuwde graszoode nevens, en
plaatzen den Zanger in een ruime kouw.
Men heeft beweerd , dat deeze Vogels een af keer
hadden van zekere zamenitanden der Hemellichten, by
voorbeeld , van den Arctur¢:s , en zweegen wanneer dit
Geltarnte te gelyk met de Zon opkwam : waarfchynlyk
vangt hun ruityd als dan aan, en dit zou plaats hebben,
schoon dit Geftàrnte niet opkwam.
ik zal my niet iiilaaten tot liet befchryven van de geftalte en pluimadie eens zo by allen bekenden Vogels. Alleen merk ik op , dat de Mannetjes wat donkerder van
kleur zyn dan de Wyfjes , een zwarten halsband , meer
wit aan den ítaart , en rustiger houding hebben: ook zyn
ze een weinig grouter; en bezitten, gelyk meest alle anderen Vogelen , liet uitfluitend voorregt van den Zang.
Wanneer, met de eeríle fchoone dagen in het Voorjaar,
het Mannetje zich opgewekt voelt om te paaren, verheft
het zich in de lugt, zonder ophouden een minnetoon zin
vlagt befchryft by een grooter of kleinder-gend;izy
ruimte, naar gelange het aantal der Wyfjes grooter of
klcindcr is: waar hy de uitverkoozene ontdekt Il ykt hy
neder, en paart. Het bevrugte Wyfje maakt terítond een
nest, tusfchen twee klompen aarde , van binnen niet krui
kleine gedroogde worteltjes bekleed: meer zorgs-den
draagt het om 't zelve te verbergen dan om het te vervaardigen: ingevolge hier van ,, vindt men weinig Leeuriks-nesten , in evenredigheid van de menigte deezer Vogeltjes.
Elk \Vyfjc legt vier of vyf kleine Eitjes, met bruine plek
een .;raam *en (,rond; veertien dagen ten langíl eti-ken,op
distut het broeden, en nog minder tyds belleedt de Leeurik
A^
its
-
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in het opvoeden en oppasfee der Jongen: deeze vaardigheid
heeft dikvvyls de zodanigen bedroogen, die de ontdekte
Jongen wilden wegneemen. AL D R OVA N D US vondt, dat
de dongen, naa liet verloop van drie dagen, dat by ze,
naauwlyks gekipt, en geheel kaal, gezien halt , waren weg
dit zelfde heeft dien Schryver en o L i N A doen-gevlon:
lellen, dat de Leeurikken driemaal in,cenen Zomer broeden. De eeríie reis in 't begin vn May, de tweede in Ju
derde in Augustus; doch, indien dit plaats heb --ly,end
be, is het, buiten twyfei, in lícete landen, in welke de Eitjes minder tyds behoeven om uit te koenen, en de Jongen
Am in een (raat te eerwaken, dat zy de ottderlyke zorge en
oppasfing kunnen ontbeeren , en het w yfje zelve om op
nieuw te kunnen broeden. In de daad, AL DR 0V AND IJS
en o L INA, ' die van drie broedzels in 't jaar fpreeken , decden hunne waarnecmin en , en fchreeven in Italic ; miscri,
die verflag doet van 't geen in Duitschland gebeurt, fpreelct
flegts van twee brocdzels , en s c x WE N C I i' L LI) maar
van één, in Silefte.
De jongen houden zich op oenigen afftand van elkander, want de Moeder houdt ze niet altoos onder badre
vleugelen: doch vliegt dikwyls boven liet broedzcl, 't zelve feeds ; niet Celle moedcrlyke zorge , in 't oog hoedende,
van 't noodigc verzorgende, en voor geva.;ren befchinttende.
Het Inllinél, 't welk de Wyfes Leeurikken aanzet om
een broedzel in diervoege op te voeden en te bewaaken,
ontdekt zich zomtyds zeer vroeg, en zelfs vóór de neiging
die haar gefchikt maakt om Moeders te worden, welke in
de orde der Natuurre fchynt te moeten voorgaan. Men hadt
my in de Maand Mey een jongen Lecurik gebragt, die nog
niet alleen at; ik deed denzelven opvoeden ; nauwlyks was
by in ílaat om zelve te ecten, of il, kreeg drie of vier jon
Leeurikken van eerre andere plaats: myn eerstgekrecge-ge
Leeurik betoonde eerie zonderlinge genegenheid voor deeze
iaatstgekoniene, flegts een weinig jonger dan myn \ ' ysjc,
Zy bewaakte dezelve nagt en dag, verwarmde ze onder
naare vleugelen, en gaf hun voedzel met den bek. Niets
was in {laat on haar van deeze werkzaamheden af te trekken. Nam men haar van dc Jongen af, zy was niet in
veyheid of vloog 'er weder op : en da ;t niet oen weg to
vliegen, fchoon zy 'er honderd maa ie n gelefcnheid tee
hadt ; haare genegenheid groeide aan ; zy vergat , in ee en
letterlyl:cn zin , eeteg en drinken : en leeidc alleen van her
v,.ledzel 't geen men haar ten wilden tv de gaf, als aan ?+a =ir
-
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giv,Igcrnnlnlcn kroost : e,in('le.lyk f Lied zy , uitgeteerd door
deeze iidort van moederlvke tederheid: geen der longen
cov-erleedie haar lang , zv nierven alle, de een na den ander; zo zeer was deeze voorzorg hun noodig geworden,
zo zeer was dezelve niet alleen teder maar wel begreepen.
't Gewoone voedzcl der jonge Leeurikken bei}aat in
Wormen , hopzen, 1Vliere-n- eieren, en die der Springhaanen , dit maakt ze , en met regt , hooggeagt , in Landen ,
blootgef eld aa;) de verniclinged deezer verwoestende Infecten. Groot geworden , leeven zy meest van Graangin, en
allerlei Veldgewesten.
Men wil dat de maanden October en November de bes
zeil, om de zodanige te vangen , die neen tot Zingvo--te
gels zoekt op te kweeken : als zy te wild zvn, bindt men
de vleugels vast , uit vreeze , dat zy, te 1lerk opwaards
vliegende , den kop tegen het verhenielzel der kouwe zouden fiooten en kwetzen. Gemaklyk praten zy zich temmen,
en worden zelfs zo gemeenzaam, dat zy op tafel kunnen
veten en op de hand gaan zitten, doch zy kunnen niet op
den vinger rusten, dewyl cie agterfle nagel te lang en te
recht is om zich te kunnen krommen; dit is buiten twyfci
ook de rede , dat zy nooit op de boomtakken gezien wort
den; en zy hebben, uit dien hoofde, ook geen dwarshoutjes in de koewen noodig.
In Vlaanderen voedt men de jongen met geweekt Slaap
als zy alleen gieten, met nat gemaakt kruim-boleizad,n
van brood: doch, zo ras zy hun wildzang laaten liooren ,
moei men hun gekookte Schaapen- of Kalfshart , gehakt, en
met harde eyercn gemengd , geeven : men voegt 'er Garst ,
Lynzaad en geklopt FIennipzaad by , alles in melk geweckt.
F it es c te berigt, dat zy , alleen gekneusd Iennipzaad tot
voedzel krygende, geheel zwart van Pluimadie worden.
Men oordeelt dat Mostaardzaad hun fchadelyk is ; behalven
dit , kan men hun allerlei Poort van Graanen geeven , en
zelfs alles wat by ons op tafel komt , der vyze dat ze vol
worden. Mogen wy F ie i s c x gelooven -1lag,eIinsvo
dan hebben zy liet zonderling Inflinét, om de fpys met de
tong te proeven, eer zy gieten.
Voor 't overige zyn ze zeer vatbaar om zingen te loeren,
en hui natuurlyken Wildzang te veraangenamen, en tevercicren met alle de bekoorlykheden , welke onze knullige
Mttzyk 'er aan kan byzetten. Men heeft jonge 11Iannetjc^:
gezien , die , in korten tyd, geheele airtjes leerden, en be-
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ter zongen , dan een Tink of Kanarievogel zou. kunnen
doen.
De Leeurikken, die in 't wilde blyven, onthouden zich,
geduurende den Zomer , op de hoogtle en droogfle plaatzen; 's Winters daalgin zy in de vlakten neder, vereenigen
zich in groote benden, en worden zeer vet, dewyl zy, in
dat jaartaifoen , bykans altoos op den grond zynde, om zo
te fpreeken, zonder ophouden, eeten. Integendeel zyn zy
des Zomers zeer mager, vliegen twee aan twee zonder ophouden, geduurig zingende, zy eeten weinig, en komen
nauwlyks op den grond dan om te paaren. In 't nypendst
der koude, en bovenal, wanneer 'er veel fneeuw valt,
vliegen zy van alle kanten na de fonteinen en beekjes, die
niet bevriezen : dan vindt men kruiden en gewasfen in de
maag, en de honger dringt hun om hun voedzel te zoeken
in de paardenmest langs de wegen , en des niettegenflaande
zyn ze als dan veel vetter dan in den Zomer.
Hunne wyze van vliegen is , zich, bykans rechtflandig, eis
by hervattingen, in de hoogte te verheffen, en zich zeer
hoog in de lugt op te houden, van waar zy, gelyk wy
reeds aanmerkten, hunnen doordringenden Zang doen hooren. Integendeel gaan zy flrykende na beneden, uitgenomen
wanneer zy door een Roofvogel gedreigd, of door een
Wyfje na den grond getroond worden: want, in beide de
gevallen , komen zy als een fleen uit de hoogte.
Gereedlyk valt het te gelooven, dat zulke kleine Vogel.
tjes, die zich zeer hoog in de lugt verheffen, dikwyls door
een windvlaag opgenomen, ver weg, en zelfs over Zee,
gevoerd kunnen worden, „ Zo ras ," fchryft Vader D U
TE R T E R E , „ men de Europifche Kust nadert , ziet men
Roofvogels, Leeurikken , enz. die, door den wind weg,, gerukt, het Land uit liet oog verlooren hebben, en, ge„ nooddwangd , zich op het hout en touwerk der Schepen
„ neder zetten." De Heer HANS s L 0 A NE heeft ze
tot veertig mylen in zee, en de Graaf nz AR SI G L t in de
Middelandfche Zee , gezien. Men zou mogen verorderftellen,
dat die men in Penfilvanie , in Virginie , en andere Gewesten van mer;ca, gevonden heeft, op deeze wyze overgevoerd zyn. De Ridder DES M A R t s heeft my verzekerd ,
dat de Leeurikken in de maand November over het Eiland
Malta trekken; en fchoon by de foort niet bepaale, is het
zeer waarfehynlyk, dat de genieene Leeurik onder dat getal
hehoore : want de Heer L OTT I N GE R heeft waargenoenen , dat in Lottharingen een flerke vlugt deezer Vogelen
is,

VAN DEN LEEIJRIK.

1

welke juist in de maand November eindigt, wanneer
men vervolgens zeer weinig Leeurikken ziet : deeze voor
daar geboorenen mede : doch-bytrelkndm
kort daar na heeft men zo veel Leeurikken als voorheen ; 't
,y andere hun volgen, 't zy de op reis getoogene weder
welk waarfchynlyl;st is. Wat hier van ook zyn-kern,'t
moge , zeker gaat het ,dat ze allen niet weg trekken, dewyl
men ze, by ons te lande , bykans in alle jaargetyden ontdekt;
in Beauce en Pi.ardye en op veele andere plaatzen, worden ze 's winters in groote menigte gevangen. 't Is zelfs
aldaar een algemeen aangenomen gevoelen , dat ze niet tot
de Trekvogelen behooren; en dat, wanneer zy eenige dagen
weg zyn, geduurende de ftrengfle koude, en als de fneeuw
langen tyd den grond bedekt, zulks daar aan moet worden
toegefchreeven , dat zy zich in rotzen en holen , die de
koesterende zonnef'crawlen genieten, verbergen, of, gelyk ik
hier boven aantekende, na de fonteinen en Beel en gaan:
-dikwyls zelfs verdwynen zy fchielyk in het Voorjaar, wanneer zy ,door fchoone dagen uitgelokt , om uit hunne fchuilplaatzen te voorichyn te komen , door eene opkomende koude gedrongen worden , dezelve weder op te zoeken. AR IS TOTE L n s hadt reeds kennis aan deeze verberging der
Leeurikken , en de Heer KLEIN fl aaft dezelve als ecli
ooggetuige.
Decze Vo-el wordt bykans in alle bewoonde Landen der
beide vaste Kusten gevonden, en tot aan de Kaap de Goede
Hoope, volgens KOLBE; by kan zelfs in onbebouwde
Streeken leeven , indien 'er Kreupelhout en Geneverboomen
groeijen: want zy fchynen veel van dit geboomte te houden, dewyl het hun en hun Broedzel beveiligt voor het
Roofgevogelte. Met deeze gemaklykheid om zich naar alle
Laudgefl:eltenisfen en Lugtflreeken te fchikl en , is liet
vreemd, dat men ze niet aantreft op dc Goudkust, gelyk
V IL LA U L T verzekert; noch zelfs ni Andaloufie , mogen
wy afgaan op het getuigenis van A VER Roe s.
Op veelerlei wyzen worden de Leeurikken gevangen, en
dus in menigte gedood. De Roofvogels verflinden ook een
groot aantal , - want zy {'trekken hun ten algemeenen prooi,
zelfs aan de kleinf'ce : en de Koekkoek , die geen nest vervaardigt, weet zich zomtyds van dat der Leeurikken te bedienen, en zyne Eitjes in Bede van die des Moeders te
leggen. Ondertusfchen fchynt deeze foort van Vogelen,
niettegenftaande de veelvuldige en groote flagtingen daar
onder aangerigg, zeer talryk . dit bewyst de uitfteekende
vrugt,
-
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'rubtbàarheid, en geeft ecne nieuwe m; ate van wa.arIkhynlykheid, aan de ftelling, dat zy driemaal 's Jaars broeden,
't Is waar, dit \rogeltie behoort onder de langleevenden;
acht of tien jaargin leevens fi hrytt 'er o L 1 N A aan toe , an
deren Rellen den leeftyd op twaalf jaarera: twee- en twintig
jaargin verzekert een geloofwaardig perfoon dat zy bereiken, en a z iS C z NS K 1 brengt ze tot vie'.- en twintig.,
De Ohaen hebben voor ervend , dat bet vleestb dei'
Leeuriki en gekookt , gchraaden , en tot poeder gemaakt,
een beproefd • geneesmiddel was tegen Iiulykpyncn : dau
licdcndaablclie waarncemingen fchyncn, in tegendeel, te
íirekken, om te tooncri, dat 'er, uit liet ecten van i.eeurikken, dikwyls Koly1cpvnlen ontflaau. De Ridder L i Nrt^us beweert, dat M, 1enfchen, met den Steen iti de
blaas gekweld, zich van deeze ipvze moeten onthouden.
Beter gegrond is het denkbeeld, dat de l.eeuuikken , pils
zy vet zyn, een zeer aangenaam en gezond vocnzcl ver
i n , en dat de prikkelingen in. 't gec'armte of cie pVn-fcha
in de maa , dikwyls op 't eaten van Z.eeur il°;._n vo,1eu=
de, toegetcuureven moeten worden aan de kleine iherpe
beentjes , onbeclagt en felilelyk doorgen'volgen.
Twee voomaame verícheidcnheden vindt men in den
Genieenen Leeurik. De w I T T L 1. EE U R 1 K moCt, vol
Beren n KISS oN en FRIscx, met redenaaan--geisdI
geniellkt worden als Bene veríclicidcnhcid , tot deeze loort
}gehoorende. Dezelve is , naar het denl.bceld van FRIS c x,
een weezenlyhe Leeuri.k, die tot ons uit het Noorden
komt , gelyk dc ff7 tte .Unsfclien , de W 'tte Zwaluwen ,
enz. , die in hunne Pluimadie het teken hunner Geboorte
draages. De heer KLEIN is niet van dat-Itigfrcek
gevoelen, en by grondt zyn denkbeeld daar op, dat te
.Dantzig , veel Noordlyker gelegen, dan dc Landifreeken
in welke men zomtyds Witte Leeurilek.en vindt, in ten
halven Eeuw geen Witten Leegier ik gezien is. Indien
het aan my Rondt dit gefcliil te bellisfen , zon ik van gevoelen weezen dat liet begrip van r R IS c x , die alle
Witte Leeurikken uit het Noorden doet komen, my
volkomen niet de waarheid eenílemmig fchynt, en dat
de reden , door K LE I N daar tegen ingebragt , niets
afdoet : in de daad , de ondervinding toont , en zal
toonen, dat 'er elders dan in het Noorden Witte Lecurikken zyn; doch men moet tevens toeremmen; dat
de TIfitte T,eeurik,tien, die zich in 't Noorden ontl.!iden, als in JVeor)regen, Leenenuarken en Zweeden , -veel
,

-
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gereeder van daar in 't westlykst gedeelte van Duitschland,
kunnen komen, als 't welk door geen aanmerkelyke Zee
van die Ryken is afgefcheiden , dan, de Baltifclie Zee
overtrekkende , aan dcii Weiwel landen. Wat hier van
ook zyn moge , bei alven de Witte Leeurikken , die zich
zolntyds omftreeks Berlyn vertoonen , vol ;ens F it 1 s e ir,
heeft iaen ze d^kmaals gezien in den oor rek van Hildes
in Netlei-Saxen. De witheil hunner Pluimadie is-heim,
zelden zuiver. De ileer a it i s s o N zag 'er een , welks
wit niet geel gemengeld was: doch de Bek, de Pooten eii
de Nagels waren geheel wit. Op liet eigen oogenblik,
slat ik dit fcllryf, brengt men my een Witten Leeurik , ge
onder de manren der kleine Stad , in welke ik-fehotn
woon. Boven op den Kop , en eenige plaatzen op 't lyf,
warei van de gewoene kleur; liet overige van liet boventie gedeelte , niet den Staart en de Vleugelen , was bruin
en wit gemengeld, liet mcerendeel der vederen en der
pennen was geboord met de laatstgemelde kleur: liet benedenice gedeelte des lichaams was wit niet zwart gevlekt, boven al het vooriie aan de reciter zyde : liet ondcriiuk des Beks was ook witter dan liet bovenfluk, en
de Pooten waren vuil wit -roet bruin doorinengd. Deeze
Le^urik Ieheen my toe eene middelshort uit te naaken
tusfchen den Gewoonen en den geheel Witten Leeurik.
Naderhand heb ik cone andere Leenrik gezien, wiens
Pl rnnuadie geheel wit was , uitgenomen op den Kop , waai
zich ceni e ovetblyfzels ver^oondeni van het graauw der
Leeurikken. i`j'len hadt deezen gevonden omlireeks Montbard: zou een deczer Leeuuikken van de Noordlyke Kusten
der Baltift.he Zee komen?
De z W A it v E L E E U it r n is , gelyk ook de Heer
B R t s s o N uit, myns bedunkens, eene verfcheidcnhcid
van den Gewoonen Leeurik , 't zy deeze kleurverandering
een uitwerkzel was van 't 1-lennipzaad, want men fchryf.t,
dat zy, 't zelve alleen tot voedzel gebruikende, een zwar:te kleur aanneeinen • 't zy zulks aan oenige andere oorzaak
moet worden toegefchreeven : de zwarte Leeurik , dien wy
verbeeld hebben , was rosbruin aan 't begin van den Rug,
en halt beider bruine Pooten.
A t. r :.^r , die deeze verfcheidenheid gezien, en volgens
de natuur hefchreeven heeft, verbeeldt ons dezelve, als
overal donker, bruin en ros , na het zwarte trekkende;
overal, zeg ik, uitgenomen het agiertle van den Kop,
waar men donker ;cel za„ en onder den Ptak, waar. by

.`e.
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Benige met wit geboorde vederen hadt; de Pooten, de
Vingers en de Nagels,, waren vuil geei. Het voorwerp
door AL B 1 N befchreeven, was omflreeks Higligate gevangen, en het fchynt dat men 'er niet dikwyls zodanigc aantreft.
De IIeer MA U D U I T verzekert my een volkomen zwarte
Leeurik gezien te hebben , gevangen in de vlakte van Montrouge, niet verre van Pares.
;

ALGEMEEN BERIGT VAN YSLAND.

Door DR. VON TROLL, Capellaan des Konings van Zweeden, die de Heeren BANKS, BOLANDER en LIND , ØJ hunne Reis na 't P'oorden , vergezelde ; in eene Brieve , gedagtekend Utrecht, 22 Jan. 1773.
Ontleend uit the Letters #n Iceland.
„ jee jongst ontvangene ongunflige berigten, wegens
„ .L de ongelukkige gefleldheid van Tsland, zullen den
„ volgenden Brief recht tydig maakgin; en wy twyfelden
„ daarom gcenzins aan denzelven Bene plaats in ons Men„ geliverk in te ruimen."
PTYN HEER!

Op den twaalfden van July, des voorleden Jaars, zeilden
wy van Londen, c-n landden eerst op 't Eiland Wight,
een klein Paradys, waar wy twee dagen bleeven. De Natuur fchynt geene haarer gaven geweigerd te hebben , om 't
zelve te verfraaijen; en ik weet 'er geen plaats, of dezelve
fchenkt den aanfchouwer een aangenaam Bezigt. De Inwoonders gelyken naar hun, Eiland: zy leeven onderling in
een klein Gemeenebcst, men vindt 'er geen Ryken, en ook
geene Bedelaars. Zy zyn , over 't algemeen , vrolyk , zin
vindt weinig voorbeelden-delyknvrpigt:me
onder hun, van iemand, die een perfoon trouwde, welke
op dien tyd niet op dit Eiland was, of 'er zich vervolgens
nederzette. Van daar voeren wy na Plymouth, en voorts
na St. George's Kanaal.
Wy hadden voor, het Eiland Man aan te doen: dewyl
dit een dier weinige plaatzen is, waar de Runifclae characters
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Iers overt ebragt zyn door de Deepen: en de eenigfle, de
NoordfChe Gewesten uitgenomen, waar alen eenige onzer
oude ii wdjiie Steenzen vindt ; doch op Zee kan men altoos
niet, naar wel . evallen ,handelen: de wind noodzaakte ons
het Eiland oï^u^z aan onze rechte hand te laaten, en onzen koers te zetten na de Westerfche Eilanden van Schot-

land.
't Is zeer vermaaklyk tuslchen deeze eilanden heen te
zeilen , íchoon liet, zonder goeden wind en welafgerigte
Stuurlieden, gantsch onveilig is: in het eeríle geval, hangt
men geheel an Eb en Vloed af, en in liet tweede , brengt
de groote menigte van rotzen u in een beftendig gevaar.
De Natuur des lands is zodanig, dat het my geen won-

der badre , dat 'er een F I N GA L en o s s IA N voortkwam.
't Is de eeniglie plaats niet, waar men groote Mannen onder de Bergbewoonders voedt : en wat kan gcicltikter zyn
om den Poëet te vormen, dan de romanesque en betoverende tooneelen der Natuure , bier zo aartig zamengevoegd.
't Zou verdrietig vallen , eene opteliing te doen , van alle de Eilanden , door ons bezogt. De aanmerkeiykfte , uit
hoofde van derzelver oudheden, zyn Oran fay cn Co/urnshill; Scari2 a van wegen deszelfs bekenden Waterloop, en
Staffa om de natuurlyke pylaa,ren , die tot hier toe weinig
bekend zyn, en alles , wat ik van dien aart ooit gezien heb,
overtreiTen.
Het Land is vol van Noordfche Oudheden, als Kasteelen , Sterkten, liegraafplaatzen en Gedenktekenen : het
Volk , zeer verpligtend en gastvry van aart, heeft veele Gebruiken, welke eene zeer groote overeenkomst hebben met
die onzes Landvolks , onder anderen het vieren van den
eerPcen Mey (*).
Wy verlieten deeze Eilanden , en kwamen , onze reis
voortzettende , eindelyk , den ac ,t- en tviilti {Ic,i van Augustus , aan T'sland , waar wy het an:zer w cruen , te BesfeJiedr , eertyds de woonplaats van den beroemden S T u RL E S o N. Wy fchcencn ons hier in cone andere wereld te
bevinden; in Rede van de fraaije gezigte.z, waar mede

Wy
(*) In Zlveeden, waar de Lente omtrent dien tyd een anm'ang
neemt ,war !'naday geheeten; op denzelven zyn de Boeren, dewyl de
landarbeid begint, gewoon zich tot denzelven voor te bereiden,
do,)r liet drinken van zwaar Bier; en h.:bben tot een Spreekwoord:
Men moet merg in de b enen drinken."
II. DEEL. MENGELW. NO. I.
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wy onze oogen verlustigd hadden, aanfchouwden wy thans
de fchriklyke overblyfzels van veelvuldige verwoestingen.
Verbeeld u een land, 't geen, van 't eene einde tot het
andere, niets dan barre rotzen, wier toppen met eeuwigduurende fneeuw bedekt zyn, den oogen biedt: en
tusfchen deeze velden verdeeld door met ys bekorfte fpleeten, wier hooge en fcherpe punten, elk om 't zeerst, it
Iet gezigt poogen te betwisten , van het weinige gras , 't
geen fchaars daar tusfclien uitfpruit. Deeze vreeslyke rotzen bedekken desgelyks de weinige hier en daar verfhrooide wooningen der Inboorelingen; nergens doet zich eert
enkelen boom op, die fchaduw verfehaft aan vriendfchap
en onfchuld.
Ik geloof, Myn Heer, dit weinige zal u niet fterk iii
bekooring brengen, om een Inwoonder van dit Eiland te
wordeli : in de daad, op het eerfle gezigt van zulk een
Land, komt iemand in verzoeking , om te gelooven , dat
het onmogelyk is, voor eenig mensclilyk fchepzel, hier
zyn verblyf te verhouden , en by zou het vastftellen,
als by de Zeekust niet allerwegen met booten bezet zag.
Schoon 'er nauwlyks oenig Land zy, zo weinig door
de Natuur begunfligd , en waar zy zich allerwegen in zulk
eene fchriklyke gedaante vertoont, bevat rsland omtrent
zestig duizend Menfchen, die, eigenlyk gefprooken, niet
gezegd kunnen worden ongelukkig te veezen , hoewel zy
Beene kennis hebben aan 't geen elders liet geluk der
Stervelingen uitmaakt. Ik bragt 'er omtrent zes weekeer
door, met groot vermaak; deels my verlustigende in dc
`befchouwing van een der zonderlingfte vormingen van de
Natuur; deels in onderrigting op te doen by de Inboorelingen, ten opzigte van hunne Taal, Zeden, enz.
Gy weet, Myn Heer, dat Ysland , in de elfde Eeuw,
bewoond wierd door eene Noorweegfche Dolkplanting, onder welken zich veele Zzveeden bevonden. Zy bleeven in
doezen afgelegen hoek der Wereld , eenen langen tyd , vol
doch waren, in 't einde , verpligt, zich aan de-komenvry;
3Vcoriveegfche honingeen te onderwerpen, en werden nader
NNc orwegen , aan de Koning van Deeneinarken-hand,met
onderhoorig. u 't eerst werden zy befluurd door een Admiraal, alle jaaren derwaards gezonden , om de noodige befchikkingen te maaken; doch dit is zints veele ]'aaien veranderd, en men heeft een Landvoogd benoemd, die Reeds
op het Eiland zyn verblyf houdt.
De Islanders zyn van een goeden en eerIyken inborst;
-
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loch tefens zo ernllig en dofgeestig, dat ik my nattwlyl.s
kan te binnen brengen, een hunner te hebben zien lachen.
Zy hebben op verre na die flerkte niet, welke men veclligt
in hun zou veronderffellen, en fchoonheid viel hun nog
vlinder ten deele. Hunne voornaamlle bezigheid, in de
tiaren van rust en uitfpamiing ,bef laat in elkander de gcfchiedenisfen , voorvallen van vroegere dagen , te vertellen: weshalven men, tot deezen dad, toe, geen Yslander ontmoet,
bf by is wel onderrigt in de Gcfchiedenis zyns eigen Lands.
Zy fpeclen ook op de kaart.
Hunne Huizen zyn gebouwd van Lava, en niet zooden gedekt, en zo klein , dat men 'er zich bezwaariyk kan wenden en kèeteti; ze zyn ongevloerd, en hunne ven{Icrs zyn, in
Bede van glas, met dun vel van zekere Dieren dipt gemaakt.
Zy gebruiken geene Schooríieenen : en flooken nimmer vuur
dan om fpvzé te kooken : wanneer zy liet vuur op den grond
nederleggen: Gy zult het daarom niet vreemd vinden, als
ik u vermeld; dat wy geen huizen zagen dan winkels eiz
pakhuizen: op onzen tocht na den berg Hekla, waren wy
verpligt onzen intrek in dd Kerken te neemen.
Ilet voedzel der Yslan deren. heflaat voornaamlyk in gedroogden Visch, fterke Boter, welke zy voor eene groote
lekkerny houden, Melk, gemengd met Water, Wey enz
weinig Vleesch. Zo weinig Brood ontvangen zy van de
Deenfche Compagnie, dat 'er nauw]yk,s een Boer gevondert
wordt, die 't zelve meer dan drie of vier maanden in een
geheel jaar eet. Zy maaken desgelyks meel van Bene foort
an Mosch (*), dat zeer wel (maakt. De hoofdbezigheid
der Mannen is visfchen. De Vrouwen draagen zorge voot'
het Vee, breijen kousfen, beredderen den Vis,ch door de
Mannen aangebragt, en leenen hun de hand in het gereed
manken van dteeze Koopwaare.
Bchalven den Visch, voert dè Deenfche Compagnie, die
's jaarlyks vyftien of twintig Schepen derivaards zendt, en
in 't bezit is van eene Monopolie, zeer drukkend voor de
T larders , eenig Vleesch, Dons, en Valken van dit Eiland.
Geld is hier zeer fchaars; dit is de rede, dat de handel hief
incest gedreeven wordt niet Visch , en eene foort van ruwe
geweeven Stoffen, door de Inboorelingen Wadmal geheeten;
Één ell(.: Wddmal wordt cp twee Visfehen gerekend; en acht
en veertig Visfclien hebben de waarde van één Ryksdaalderë
Irt
(*) By de Krui lkundigen bekend onder den naam van Lidij
Iátal:c^ kas.

Rte

ALGEMEEN DERIGT

In deeze Stof e en Visch betaal en zy ook hunne belastinecn,
Naa den korten tyd onzes verblyls , hadden zy meer kennis aan Goud dan by onze aankomst.
Van Rundvee zyn ze wel voorzien , 't zelve is doorgaans
ongehoornd; zy hebben desgelyks Sc1:eapen, en zeer goede Paarden: de beide laatstgemelde Dieren houden zy den
gebeden winter door in 't veld; honden en Katten vindt
men hier in groote menigte. Van wilde en onliuislyke l)ieren, hebben zy geene andere dan Rotten, Vosfen en ce
alle jaaren niet de dryvende Ysvelden-nigeBr(*),d
uit Groenland aankomen: decze worden, zo ras zy aankomen, gedood ; eigenbelang zet de Islanders hier toe aan:
deeze zouden onder hun Vee een groote flachting aanregten, en zy krygen daarenboven van den Koning tien Dol
voor eiken Beer dien zy dooden; ook wordt de huid-lars
hun afgekogt. De tegenwoordige Landvoogd van Ysland
heeft 'er de Ree - dieren zoeken in te voeren; doch tien van
de dertien flierven op reis; de drie overgebieevcne leeven
'er met hunne Jongen.
't Is zeldzaam dat 'er geen I-Ioutgewas op 't Eiland wil
tieren; hier en daar vindt men een Boom, doch de hoogte
haalt nauwlyks twaalf voeten , en is drie of vier duimen
dik: nogthans zyn 'er zekere bewyzen voor handen, dat 'er
voorheen veel boomen groeiden. Dit moet toegefchreeven
worden aan de vreeslyke Stormwinden, welke hier dikwyls
woeden, en groote verwoesting veroorzaaken; doch ,bovenal,
aan de vermeerderde koude door den aangroei der Ys-fchollen , die 'er 's jaarlyks van de Groenlandfche Kust aankomen,
en eilanden van Ys vormen. De oostivke oevers van Groen
(thans door zommige Aardryksbe chryvers Oost- Groen--land
land geheeten,) werden eertyds bewoond door eene Noor
die een Bisfchoplyken Zetel hadden.-laegfchVokpntir,
Van Tsland, zo wel als van het vaste land, voeren eertyds
Schepen na deeze kust, die tegenwoordig volfIrckt ongenaakbaar, en reeds een reeks van jaaren zo geweest is, door de
vervaarlyke Ysfchotzen, die te eenemaal den overtocht van
de Westkust van Ysland na de Oostkust van Groenland belet-

(*) De Beeren, hier gemeld, zyn de witte of verfcheurende
Pool-Beeren, een geheel ander foort dan onze bruine of zwarte

Beeren; fchoon de Ridder r. r NW m us ze hieldt voor een nieuwe foort , daar by geen deezer Dieren gezien of onderzogt
1 adt.
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letten. ARE F It o n E , een zeer oud Schiyver der Tslandfclie
;haarboeken, tekent op, „ dat de Noor°ivergers, toen zy
„ (omtrent het einde der Negende Ecuwe) eerst op Ysland
landden, 't zelve niet bosfchen en wouden bedekt von„ den , tusfchen het f'trand en liet gebergte." De koude,
door de groote Ysverzamelingen, op de oevers van dit Eiland veroorzaakt, is zomtyds zo knellend , dat dezelve
Menfchen en Beesten het leeven kost.
De Mosfen en Grasgewasfen, waar uit de Flora der Yslanderen voornaamlyk bePtaat, zyn reeds voor lang, door de
Kruidkundigen , uit de School van LI N N £ US, zo wel onderzogt en in orde gefchikt, dat Mr. BANKS en Dr. s 0 L AND E R alleen eene foort van klein Gras vonden , de opmerking
van vroegere Onderzoekeren ontfnapt: en zy hielden 't zelve
nog eer voor eerie toevallige verfcheidenheid, dan voor eene onderfcheide foort. — Graan kan hier met geen gewenschten uittag geteeld worden: fchoon ik Kool, Pieterfely, AVortelen, en Erten heb zien groeijen in vyf of zes tui
Eiland.
-ne,volirktdgp'ehl
Ik moet b y dit alles nog iets voegen van de Tslandfche
Geleerdheid. Vier of vyf Eeuwen geleden, waren de Tslr.nders beroemd, van wegen hunne Dichtkunde en kennis
in dc Gefchiedenisfen (*). Ik zou hier veelen hunner Dichte(*) Fri. Ni.us , de tegenwoordige Bisfchop van Skallholt, door
Dr. VON TROLL, als een der eerfte Geleerden des Eilands ge
Kerklyke Gefchiedenis van Tsland,-noemd,vrglyktiz
in den jaare 1772 uitge,eeven , den Plaat der Weetenfchappen
op Tsland, by de vier Leevensftanden der Menfchen „ Der,, zelver Kindsheid duurde tot het jaar 1o56, wanneer de In„ voering des Christlyken Godsdiensts het eerste licht van kennis
„ deedt aanbreeken. Zy waren in haare Jeugd tot het jaar IIIo,
„ toen men de eerfte Schoolen begon op te rigten, en meer
agts Iloeg, dan voorheen , op het onderwys en de opvoeding
der Jeugd. De Manlyke ouderdom duurde tot het midden
„ der Veertiende Eeuwe, toen Tsland het grootfle aantal van
Geleerden voortbragt. De Ouderdom vertoonde zich omtrent
„ het einde dierzelfde Eeuwe, wanneer de Wectenfchappen al„ lengskens afnamen, en hykans geheel verdweenen: geen Werken van verdieni'en kwamen 'er te voorfchyn. De Gefchied•
kunde haalde het hoofd onder, in de Dichtkunst vondt men geen
[maak, en alle de andere Weetenfchappen werden niet een dik
duisternis onigeeven. De Schoolen vervielen, en op veela-•ke
plaatzen hadt men 'er geene in 't geheel. 't Was iets zeldB3
„ zaam;
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teren kunnen opnoemen, die dc Oorlogsd ,aden der Noord
fclae Koningen zongen, en de beroemde s N OR F E S T o RL L so N is de Man, aan wien de Zweeden de cer{lc opheldering hunner Gefehiedenisf te danken hebbe. Wy fellen daarom zo hoog een lays op de oude 3'slandfc1te herNaalen en . chriften, dat ze meest alle van het Eiland, en
zo zeldzaam daar te vinden zyn, dat ik, niettegení}aande
alle aangewende moeite om ze te zien te krvgen , geduurende myn verblyf, alleen vier of vyf 4 slandfche ilandfchri,ten
onder 't oog kreeg.
In de binnenfee gedeelten des Eilands, heeft men onze
,Oude Landtaale nog vry zuiver behouden; doch aan de kus
ten, waar de Imvoonders veel niet de Deenfche Kooplieden
verkeeren, is dezelve eenigzins veranderd. Eenige Yslanders fpreel;en het Deensch vry goed: doch die geen Deensch
verftonden, wisten zich ligter verflaanbaar voor ons Zweeeen, dan voor dc Deenen, nit te drukken. NVy vonden
'er drie of vier Runifche Gefcliriften; doch ze waren alle
van he,'endaagfchen , en dus van geene waardve. De Y s landfche Geestlykheid weet weinig meer, dan Benig Latyn, 't
geen zy in de Bisfchoplyke Zetels, Skaliholt en Hooleinz,
opdoen. Eenigen hunner hebben, egter,op de IÍoogefchool
te Koppenha;en gefludcerd; en ik heb drie Mannen van
grootti Geleerdheid order hun ontmoet die byzonder bedreeven waren in de Noo•dfclie Oudheden.
Dat 'er een Drukkery op Island is, weet elk; de zeld2aame uitgaven van Boeken te Skállholt gedrukt zyn betend; doch ik verwagtte niet dat de-Drukkunst hier tot zo
hoog eene jaartekening opklom , als me n my vertoonde. Een
Zweed JOHN MATHIESON bragt hier de Drukkunst tusfcheii
de jaaren I5 o en 1530, en gaf in 't jaar 1531 liet Sr e^"iarijm Nidarorfienfe, in 't licht. De Yslandfrhe Bybel werd
in 't jaar 1584 gedrukt; deeze Drukkere was te 1-1ool^rm of
,Iola, op 't Noordlykst gedeelte des Eilands, binnen den
Noordpoolkring.
:
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„ zaams, in Hen iemand Latyn veritondt, en weinige Priester!
a , konden den Dienst glad leezen.'
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VERHANDELING OVER DE NUTTIGHEID , -EN BESCHRYVING
VAN HET I-IIER NEVENS AFGEBEELDE WERKTUIG, OM BY
EENE SLANG-BRANDSPUIT TE GEBRUIKEN. Door Cor.
WIL H. RENSING, Mr . Zilverfmit, te Zwolte,.

e ondervinding heeft reeds voor lang getoond, hoe
D
voordeelig liet zy, wanneer men, by ongeluk van
brand, van hekwaame hulpmiddelen voorzien is. Tot dat

einde wierd, al voor eenigen tyd, door zeker perfoon alhier, een foort van Schraag vertoond, ter oprigtinge van
de pyp van eerie Slang-Brandfpuit; om daar door het water
in of op een brandend Gebouw, dat door zyn f}and, hoogte, of uit andere reden, niet te genaaken was , ,gevoegelyk
te kunnen brengen.
Het niet beantwoorden van dit Werktuig aan de verwagting , gaf my aanleiding , om te beproeven ; of 'er, op dat
voetfpoor, niet een Werktuig vervaardigd zonde kunnen
worden, het welk in alle opzigten aan dit oogmerk voIdeed, -en zodanig een oordeel ik in deze nevensgaande Af-heelding voorgeteld te hebben.
Fig. I vertoont het geheele Werktuig van agteren, al^leen met weglaating van de twee SchoorftyIen.
A, B zyn twee regtopflaande ftylen, ter lengte van 40
a 50 voeten; dezelven zyn te zamen verbonden door de
.-twee dwarshouten C en D; op ieder van deeze twee flylen is gehegt een helegíhik E, F; welken, ter halven
.breedte .weggefchaafd zynde, eerie fleuf of goot tegens de
llylen , A, B, uitmaaken. In en door deeze fleuf kan het
-te zaamgevoegde Raamwerk, N, 0, met het daarin ge
vlak P, benevens de daarop in den Beugel R, vast--hegt
gellooten pyp °Q , en Slang S, tot de begeerde hoogte opgehyst worden.
Dit gefchiedt, door behulp van twee touwen , die over
de fchyven, G, H, loQpcn; welken men, als het raam
-op zyne hoogte is, by L en M vastmaakt. Voorts zyn 'er
t nog, onder aan de regtopflaande flvlen, yzeren punten
X, Y, om het uitglyden van °t Werktuig, by 't gebruik,
te verhoeden..
Fig. II vertoont het Werktuig op zyde, met de twee
&choorftylen.
V., \V, vau welken de Schoorflyl V, in .zyn waren
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fland geplaatst is; dezelven dienen om liet Werktuig, al9
het gebruikt wordt, overeinde te houden. Het vlak P,
dat hier, niet de daarop vastgemaakte Pyp Q , in eene fchui-.
ne rigting ílaat, is op en neder, mitsgaders zydlings , beweegbaar, door middel der twee touwen T, U, die mede aan de Klampen L, M vastgemaakt kunnen worden;
en Z verbeeldt den oraal water, die uit de pyp en fling
Q, S voortkomt. De twee Schoori'Lylen V, W moe
een twaalfde langer zyn dan de regtopílaande ftylen -ten;
aan welken zy, by K, L, door Knierhengzels, geliegt
zyn; 't welk de berlfing van het Werktuig te gevoeglyker
maakt; nadien men dc Schoorftylen dan ílegts op de ftaau.
den heeft toe te slaan.
Fig. III vertoont het buitenfle Raam N, in Fig. I.
Het zelve is van boven voorzien niet twee binnenwaarts
geboogen 11aaken k, l ; waar aan de touwen , om het op
te liyzen , vastgemaakt worden ; c , d wyzen de twee
plaatzen aan, in welken de koperen asfi n van het Raam,
in
Fig. IV, a, b, vertoond, fluiten moeten; waardoor dit
Raam eene verticaale beweeging kan hebben. En even zo
zyn 'er in dit Raam twee holten by g, h; mede om daar
in te ontvangen twee asfee van het Vlak ,
Fig. V, by e, f, afgebeeld, 't welk daar door Bene horifontale beweegmg toelaat. Dit Vlak behoeft alleen eens
maatige plank te zyn; dog, naar het uiteinde , moet dezelve
fchuins af hellen; en aldaar eene holle eenigzins rond afloo7
pende Ileruf, by i aangeweezen , hebben , om 'er de waterhang in te vatten., en dezelve voor het knikken te beveiligen. Met Letter R wordt de beugel aangeweezen, waar,
in de pyp gevat, en wel vast geflooten wordt, by o, door
middel van een kiel of pen. Deeze beugel moet zo bol ge l
maakt worden, dat die holte aan de rondheid van de pyp
juist beantwoorde; om het verglyden te beletten : m, n
duiden twee gaten aan, in welken lien de koorden, ter
beweeginge gcfc iikt ,. vast kan inaaken.
Ffg. VI vertoont een Iïnierhengzcl, door, 't welke de
fchoorliylen V, W, in Fig. 1I, aan de fIaande flylen, by
K, L vast., dog beweegbaar, geliegt worden: p vertoont den fftyl op zyde; r ht beleglluk; q net knier-,
hengzcl , en s den fchoorlivi.
By, -het vervaardigen van dit Werktuig dient wel in agt
benomen te worden, dat neen 'er gezond en gaaf hout. toe,
gebruike ; dog het moet niet overzwaar van hout zyn , om
day
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slat zulks onnut is , en het fpoedig verplaatzen moeilyk
maakt. De regtopftaande flylen kunnen , even als de brandlaclders, gewoonlyk, van onderen wat dikker dan van boven zyn. Men zou het houtwerk, om liet voor dc vonken
te beveiligen, kunnen teeren, en met hamerdag beflrooijen.
De beugels, de hengfels, fchyvcn en asfen, dienen vair
Koper te zyn, tot vermyding van het roesten, en om Bene
viyer beweeging te hebben; zoo kan men ook in de raa.
Stien, rig. Ill en IV, c, d, g, h, Koperen bosfen maaken
in welken de asfen , zonder belemmering, bewoogen
kunnen worden.
Ilet raam kan gevoeglyk in een Brandfpuitshuisje, en de
toegeflaagen ílylen ter plaatze daar men gewoonlyk de brandladders heeft, geborgen worden.
Dit, dunkt my, zal genoeg zyn, om eene fchets te
geeven van een WVerktuig, dat, naar myu gedagten, van
veel nuts by de brandfpuit zyn kan.
Voor eerst, is men daar door in haat, om, op plaatzen,
welken men niet beklimmen kan , de pyp van de spuit,
30, 40, en meer voeten hoog te brengen, en in alle verr
eischte rigtingen te beweegen , zonder dat iemand , door
de pyp te beflieren, zig behoeft bloot te flellen aan het
gevaar van een inflortenden muur of dergelyken; men heeft
flegts de koorden maar lang genoeg te maaken.
Ten tweeden , kan men de pyp regt voor een open venfier, of dergelyken, waar de brand is, plaatzen, zonder
dat men die met brandladders behoeve te beklimmen; het
werk dikwerf om den gloed ondoenlyk, of althans ten
hoogfle gevaarlyk is, wanneer het houtwerk van binnen
door het vuur reeds verteerd zy.
Ten derden , geeft dit het grootfte voordeel tot fpoedig
blusfen van een fellen brand; dewyl men den ílraal water
in zyne volle fterkte kan doen werken, Het is genoeg bekend, dat, wanneer men, by een fellen brand, het water
boogswyze daar in moet brengen , op zulk een affland„
dat dc ílraal zig reeds tot druppelen verdeelti; dat als dan
de geweldige hette in ƒlaat is , liet water niet alleen over
den brand heenen te dreven , maar zelfs derrnaate te ver
dat uien, by liet aanhoudend fpuiten, geen de-tern,
mniníle vermindering van het vuur gewaar worde.
Zo dit Werktuig eens in gebruik gebragt wierd, twylrele
ik niet , of men zou deszelfs uitíleekende nuttigheid wei
dra ondervinden: en zo 'er zig , by zommrge Leczers, nog
,
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Benige zwarigheden motten opdoen, verwagte ik van hurl,
dat zy zelven ook de hand aan liet werk zullen haan, om
*hunne verbeteringen op te geeven , waarvan ik met zeer
veel genoegen gebruik zou willen maaken.
Zwolle, den ao. 4ug. í780.
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nlangs weidt 'er in ons Dorp brand geroepen, Myne
deur open doende, vernam ik, dat het ongeval niet
verre van onze buurt fchool. De Brandfpuit, naby zynde,
werdt fchielyk door den drom des volks heen gefleept
want ik geloof niet, dat 'er ergens eene plaats is, daar
3nen zo ras een middel by de hand heeft, om den voort
te fluiten , als in ons Dorp. Men watgt-gandesvur
tiet, gclyk op andere plaatfee, naar de komf}e van den
Hoofdbevelhebber, die, den brand vernomen hebbende,
pn geroepen zynde , eerst wat ter verfterking binnen flaat,
en, met alle bedaardheid, zich in een ander gewaad
(leekt; om tegen de aanvallen van het gelpooten water, of
der jzoude, zo de brand bv nags, en in een ongtuiftig
Jaargetyde, voorvalt, beveiligd te zyn. Want die onty'digc bedaardheid is , zomtyds, de oorzaak , dat de vlam
veel te f'crk aan 't woeden is, o1n na het water te luisteTen, en dat andere gebouwen, die bewaard konden weezen , reeds aangeflooken zyn. Neen ; in deezen dringenden nood is Booy Kaptein; de minfee vraagt, aanflonds,
den fleutel van de buu en, welke hem in hewaaring hebben ,
g:n het naast by het Brandfpuithuis woonen : een, zo die
piet fpocdig genoeg gegeeven wierd, zou men geene zwaarigheid manken, om de deur op te trappet. in dien over
holt men niet het bluschmiddel heen; en hoewel het, door
dien onbeí%ierden drift, den meesten tyd, zeer woest en
ruuw toegaat, valt dezelve, doorgaands, ten goede uit,
in het verleenen eener fpoedige hulpe; zo dat 'er weinig,
voorbeelden zyn, fchoon wy, meestal, houten huizen heb,
ben, dat meer dan één huis afbrandt. Om tot de zaak te
komen; elk was op de been. Verflaagenlieid werd, €;eïylk
doorgaans, by zulk een rampfpoed, op de aangezigten gekezen. Myne buurvrouwen maakten vey wat ge tiers. Ik
volde de menigte tot aan het huis, daar de brand moest
vee-

~~l~ ~ S ~ J ~

~

~H j~

D£ CEELUSCHTE BRAND,

al

weezen ; maar vernam , van buiten, noch vuur noch rook.

Zommige zeiden, dat zy die vernomen hadden. De zaaiti
was ook zo geweest, dat men brand ontdekt hadt; dan,
aanftonds, ter hulpe daar by zynde , werdt het vuur, zeer
íchielyk gefinoord, eer nog de Spuit kwam , Welke dus,
onverrigter zaake, moest te rug gebragt worden.
Ik ging , dier te leuritelling zeer wel getroost , niet genoegen
,na myne wooning, en meende die zelfde blydfchap op de
vee'zens der menigte , die my volgde , te zullen ontdekken.
Geen wonder! de buurt, daar het fpoedig herflelde onge^
mak was voorgevallen, tIondt vol huizen: de wind flak met
Bene ontzaggelyke kragt op. Het vuur kon ongelukkige ge
gehad hebben, en, daardoor, meer dan ééne wooning-volgen
vernield zyn. Dog in het rond ziende , en naar het gefprek
van zommigen luisterende, bemerkte ik die blydfchap niet,
welke any voldeedt. Ilet gemeenIte Volkje, dat de Spuit
heflierde , bragt, met een Poort van weerzin , de Spuit te
rug. Wat D..... hoorde ik tenen mompelen: is het anders niet ?.... Zelfs de Vrouwtjes in de buurt, die zo ge(nikt, en tot my gezegd hadden: ach, rnvn lieve Myn
Heer 1..... dat ziet 'er naar nit.... zoo's wind! die zelfde
Vrouwtjes gingen fchoorvoctende na huis; en ik bemerkte onder haar en eenige Mansperfoonen wel een gejouw, dat
zommigen zich, te vergeefs, zo wakker afgetloofd hadden,
ï laar geene blyde en dankbaare aandoeningen, uit hoofde
van zulk Bene gelukkige uitkoniíie.
Meermaals vermaak hebbende in 't nagaan van de gewooi e handelwyze der menfchcn, en derzelver fpringveeren,
zo íloeg ik ook dit gedrag myner buuren en deszelfs oorzaak, met oplettendheid , gade. Ten aanzien van het
Volkje, 't geen aan de Spuit was , vonde ik ecne duidelyke reden, en kon gemaklyk begrypen ,hoe die Bene Knaap,
by zulk erne gelukkige uitkomst van zaaken, den Duivel,
op zodanig eerre niislyke en ongefehikte vtiyze, te pas bragt,
dat ik genoodzaakt ware by my zelven te daggen, fchoon ik
anders het vloeken, met den uiteri'en weerzin, aanhoore.
Men weete dan , dat het hier de gewoonte is , om aan alle,
die eenig werk, in zulk een tyd, aan de Bra ndfpuit hebben, ryklyk jenever te fchenkeu. Dit gefchiedt, eensdeels,
teen liet uitilnan van de ongemakken, die men, by zulk
ecue gelegenheid ,te lyden heeft; en andersdeels, om moed
en nyverheid in het lyf te hebben; 't geen ook zeer goed
is, wanneer de conragie maar de maat niet overfchrydt; zo
4at zommigc onder hunnen eigenen moed bezwyken, of zo
dat»

28

3YE CLZBLUSCHTE BRAND.

dapper worden, dat zy, door onnoodig breeken, fnijenen omverhaalen , meerder bederven dan nuts doen. Dus vonde ik eerie genoegzaame reden, waarom de gemeenfile handlangers by de Spuit, zo te onvreden, na huis gingen. Zy
waren bedroogen in de verwagting, en het aangenaams
vooruitzigt van fterken drank te drinken. Elendige begeer
te beklaagen, dat dcezc dierlyke geneigdheid, die-te!'is
geen agt geeft op eenes anders ongeluk, nog onder Chris
gevonden wordt. Hoe ontbloot moeten de--tenmich
zulken zyn van alle pligtskennis! — Nogthans kon dit
het geval myner buurvrouwen niet weezen, die al de wel
betuigingen, door haar vol-mendhiarvogpe
gedrag, omver (lieten.
-gendovríchil
Ik dart by my zelven; zou haar ícboorvoetend en onverfehillig henen gaan , na den gebluschten brand, ook daar
aan toe te fchryyven zyn, dat zy deezen gedreigden rampfpoed naar al te zeer gunden aan den perfoon, dien by boven het hoofd hing; en dat het haar heimlyk ongenoegen
veroorzaakte, dat dezelve niet meer was uitgebarllen? —.
Neen; by was geen man , die men zulk eerie haat kon toedraagen ,of die , in algemeene onguníle van anderen , flondt.
Dit zou ook eevencens geweest zyn, als dat iemand, om
een ander in liet water van kant te helpen, zelve ook daar
in loopt, niet gevaar zynes leevens , op dat deeze daad
maar den fchyn hebbe van verzinning, en niet den naam
van moord kryge; want, den brand niet gebluscht zynde,
liepen zy, wegens den hevigen wind, zelve zeer veel ge
Daarenboven heb ik, altoos, gunfliger gedagten van-var.
mynen Evenmensch , fehoon ik, daardoor , wel eens , den
naam van laf te zyn gekrccgen nebbe. Ik geloove, dat iemand, zelden, zoo overgegeevcn boos is, dat by zulk een
onheil, met opzet, zynen naasten gunnen zal; en dat 'er
meer dwaasheid dan ondeugd in de weereld is.
Hoe gaarne men door anderen beklaagd fchynt, wegens
het een of ander ongeval, dat by ons hevige aandoeningen
van droefheid verwekt: het is zo niet. Wy blyven liefst,
eeui en tyd, in die ontroering. Zy fehynt iets aangenaams voor de ntenfchelykc natuur te hebben. Wv zyn
te gewoon aan het geen ons daaglyhs omringt, en op onze hartstogtcn Nverl,t. I-Joe wondcripreukib dit ook by
zommigen klinken moge, 't is egter eerie vaste waarheid,
welke de ondervinding, met incer dan een geval, bevestigt. In liet Najaar van 1775, toen we dien hoogen Waeivloed hadden, heb ilk eerie zekere goede `'rouw ge kend,
-
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kend, die, zeer aandoenlyk van ge^Iel zynde, wel een
week werks hadt , om van hartre ouLroerenis te bedgaren
uit hoofde van de verwoestingen, die zy, in haar Luis,
en rondsommme, door het water, veroorzaakt zag. Nogthans hoorde zy , al beenende , niets liever dan de tydin en ,
omtrent zommige nieuwe elendea, welke het water te
weeg gebrag't halt, die haar, van tyd tot tyd, aangebragt werden. in weerwil van nieuwe onaangenaame aan
las zy , víytig , alle tic awspapieren , die op--doenig,
gevuld waren niet akelige berigten van verwoestingen. Zy
zondt Kaaren Jongen, dikwyls, uit, om te verneemen,of
'er niet nog meer droefheidverwekhende berigten het licht
zagen. En zy fcheen wreevelig te worden, als ik haar be
duiden wilde, dat zodanige papieren, zo vlugtig opge^
field, en , meestal , op een los gerugt afgaande, doorgaands
de geledene rampen eerder vergrootten dan verkleinden;
— dat de verwoestingen niet zo groot waren, als zy
meende; -- dat zy zo nieuwsgierig na die droevige ty-1
dingen niet weezen moest. Ik was genoodzaakt te zwygen, wilde ik den naam van een onveríchilligen, onder
de kastydingen des Hengels , niet wegdraagen. Waarfchynlyk was het bovengenoemde ook de reden, dat mynè
buurvrouwen, na den welafgeloopen brand, zo fchoorvoetende en onvcrfchillig henen gingen, om dat zy, door
die fpoedige blusfching, gefluit waren in den loop haarer
aandoeningen, waar van zy het zoet ondervonden, al
fcheenen zy , in den aanvang, het zelve te verbergen; door
te zeggen, „ hoe akelig zal het 'er voor ons uit zien, zo
-„ die brand niet gebluscht wordt. " - Ik fta in tryyfel, of dit gedrag op zich zelve, zonder met andere beginzelen vermengd te zyn , eene grootheid of laagheid van
geest te noemen zy. Althans kan het den fchyn vey wat
vermeerderen, dat die Z `ysgeeren niet zeer verre van het
regte fpoor verdwaald zyn, die zeggen, dat het natuurlyk
kwaad, in onze zielen , zo neck onaangenaame aan^loeningen niet vervelt als zommigen waancn; dat het zo erg niet
is, als het zich vertoont; dat liet, met veel goeds ver
-mengd,ikwylsarhzm:t,indeslfgvogen. Is dit gedrag, integendeel, Pene laagheid van ziel,
dan kan men dezelve vergeeven, zo als men mcnthhelyke
zwakheden vergeeven moet. Ik ben hier toe mede zeer gereed; maar vreesde op dien tyd, dat die onverfchillige hou
dat fchoorvoetend heen gaan myner buuren, uit-ding,e
dwaaze beginfelen, zyneu oorfprong nam.

Ik
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Ik heb, namentlyk, reden te denken, dat haare begecrd
ten, om, voor eengen tyd;, van de huisli lyhe bezigheden
bntflaagen te wcezcn, om aan gemak, nieuwsgierigheid,
praatzugt en wat dies meer zy, toe te geeven, ook my=
ne nabuurfchap zulk eenen traagen tred deedt neemen, als
zynde zy , in dit alles te loor gefield. Of weet men niet,
dat, flaafide het ongeval waar van wy fprceken, de huislyke verrigtingen flille fraan ? Het hart is te bekneld, cri
de handen zyn daardoor te zeer gebonden, om iets uit te
voeren, gelyk men gewoon is te fprecken. boomt zó
lang by my , zegt de een tot den ander. Hoe fchooi3
lykt dat zommigen, die gaarne wat rusten van hunnen arbeid; en, in zodanige omf'andigheden, het ongenoegen
haarer Mannen niet te vreezen hebben, wanneer de din;
gen, by hunne te rug komflc, niet in orde zyn: Staande
zodanig een ongeluk, valt 'er tevens eene geduurige verandering van voorwerpen voor. En zou die der Vrouwen, in
het byzondér, niet behaagen V Men beklaagt den perlbon,
dien liet ongeval treft. Men toont, door dit beklag, ieder
als om het zeertte, de welnceneudheid en uitgeftrektheid
zyner menfchenliefde. Die goede Man 1 die arme Vrouw!
die lieve Kinderen! die braave Dienstmeid ! hoe dat die het
tog hebben! wordt , met luider flemme , en , byna zonder
bnderfcheiding, wie 'er fprcekt , gehoord; gehoord, zon
(lat men iemand van de ongelukkigen helpt, of zonder-der
dat de een of ander, i1 was zulks in zyne raagt, dikwils een
hand, ter onderfleuninge , uitf eekt. Men raakt aan 't
1preeken , over de onderfcheiden branden , die, geduurende
der aanweezigen leeven, geweest zyn; even of dit in hiaat
ware het tegenwoordige geval te verligten, gelyk ik, eenmaal, het verdriet had, na eenen afgeloopen brand, door
iemand, zeer lang te worden opgehouden, welke, al vry
wat gevorderd zynde in jaaren, my noodzaakte te gaan
zitten, en ain te hooren , uit breedvoerige aantekeningen,
alle de ongemakken, by zyiie geheugcnis, door brand ver
mitsgaders het Jaar en de Maand waar iii, den-orzakt,
dag en het uur wanneer; de aanleidelyke oorzaaken, na
wclkcr veele hy, nogthans , maar gislèn moest, uit welke
zy gebeurd varen, het zy door liet onweder, door een
onvoorzigtig gebruik van vuur, en wat dies Nicer zy.
Is de wereld nol- niet vyzer, en zo dwaas, (lat zy, fchooii
niet met opzet , uit een boos hart , no tl.ans ongemerkt cie
rampen van anderen als begeert ; alleenlyk, om, door verandering van treffende voorwerken, zich zelve oenig vermaal, t
'
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meeven; om aan luiheid, nieuwsgierigheid en praatzugt, te
voldoen, en een kwanswys medclyden te toones? Laatcri
wy 'er uit leeren, dat men van het gejammer en luid getier over de Blenden van anderen, vry wat , moet aftrekken.
Wel een drie vierde gedeelte van eigenbelang fchuilt onder
die vertoonde aandoeningen. En by alleen is de waare
Menfchenvriend, die, by afdien liet een of ander ongeluk
zyne Stad- of Dorpgenooten treft, zich wel niet onverfchillig , maat lfil houdt, wanneer by 'er niets aan doen kan.
Of, omgekeerd, aanifonds ter daadelyke hulpe van deszelfs Natuurgenooten toefchiet , zo by 't vermogen nebbe,
van daar toe iets in 't werk te kunnen ílcllen.
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aer de flaep my thans heeft verlacten, en het Lieve
morgenlicht my in de oogen blinkt, mag het my weder gebeuren den eerflen dag van een nicuwbegonne^i Jaerr
te aenfcho!iwen ! Zyt dan welkom , flaetelyke Dag! Da;
van vreugde , gewoel en pligtpleegmben i Dat ik u, vóór
de (lad zich op een loopen en draeven zal (lellen, met
denkende aendacht gadeffae, en uit uwe verfchyning' nutte leeringen trekke !
Welk, tafereelen van het afgeloopen Jaer doen zich daer
voor myne verbeelding op! .Bier befchonw ik een' Rykaert, die, door zyne fchatten beguicheld, zich in deze
waen bracht, als of het hoogst geluk daer aen verbondert
was, en elk, die dezelve moest derven, voor Benen beklaegenswaerdigen ellendeling mogt gehouden worden. Zy..
ne Vorftelykc wooning, zyn prachtige (loet, zyne heere_
tyke tafel, deeden hein, met verachting', op zyne minderen nederzien , en hadden hem zó vast aan hunne ge nieting' gekluisterd , dat by alle poogingen aenwendde ,
om de minite gedachte, van die eens te moeten derven,
zeer verre van zich te verwyderen. De weelde had zyne
ziel tegen het geklag der behoeftigen verhard, en zyne
beurs voor hun geflooten. De eerbewyzingen, die het
eigenbelang hem aendeed, hadden hem zó opgeblaezen
gemaekt, dat by,, hoewel van alle kundigheid en deugd
ontbloot, zich verbeeldde eene innerlyke waerdy te bezitten, welke hem dagelvks dien wierook deed toezwaaien;'
ja dat by fchier Bene (, odheid op aarde was. Doch eens kiap
"
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klaps verandert dit i`ooneel ! )?ene kwynende ziekte over;
valt hem ! Schrik en beroering beth r^unn zyne ziel ! i)ooNu ^^y
ord zyn oog aco1 ke an^<<cn lol^:cren
de
ydezelve!
g
pend ! nu bcipvurt by , dat zyn veruitzicht eens genots
van nog vecle jaeren zou kunnen verydc!d worden! Zyne
kragten noemen allengskens af! Zvn hart kan nog niet zyn:: beliefde banden verhrecl.eii ! een ii:ieuwe írrael van hoop'
befehynt nog het zelve! De dood echter geeft hein zulk
een' wisfen flag , dat hv, in één flip des tyds , alle zyne
bezittingen, als cone ligte morgenwolk ziet verzwinden,
en in de eeuwigheid itapt , zonder 'er aen gedacht te
hebben!
Daer zie ik een' angfligen Vrek, die goederen op goede
voor 't onderhoud van een gantsch le--ren1tapldc,sofby
gcr te zorgen hadt, en zyne levensdagen nimmer zoude eindigen ! De bleeke kommer en 't knacgend verdriet zaten heit
Reeds op de hielen! Van den opgang der Zonne tot derzelver ondergang liet by geen' oogenblik verlooren gaen, om
aen de vermeerdering' zyner fchattcn te arbeiden ! Zyn hart
was voor menft±enliefde en vricndfchap geflooten! Altoos agterdochtig,fchuwde hy't gezelfchap van zynen medeburger!
't Laeg belang en de hartvochtige knevelary deeden dage
een aental van ongelukkigen, dien by zyne penningen-lyks
op een' onbetamclyken woeker gegeeven had, traenen van
wanhoop ftorten', en hem niet hcimelyke vervloekingen
overheden. Het verlies van bezittingen, anderen, buiten
hunne fchuld, overgekomen, verheugde zyne verfoeielyke
ziel; nadien by daer door gelegenheid kreeg om die dikverf
voor een' geringen prys in te dokken !iii 't midden nogthans
van zyne gehaete handelingen word by op liet ziekbed geworpen ! by druischt tegen zyne zwakheid aen ! Schoon
de fleutels van zyne kamers , kisten en kasten noest zy ne
zyde liggen, kan by echter het denkbeeld niet verdracgan ,
dat iemand die met list zou kunnen berooven ! Ily wil nog
als te vooren door zyn huis tivaeren i Hoewel de doodverf
op zyne kacken zit, moet hy, door ccnige perfoonen onderfleund, nog de ronde doen ! Men helpt hem op , en
terwyl men hem op een' floel ncdcrzet . b(aest by z v n'
vuilen adem uit, in de armen eens erfgenacros, die zyn
hart, in dat oogenblik, van blydfclmap voelt opfpringen,
en reeds, by verbeelding, tot over den elleboog in dc
ucht
gouden fchyven zit, om zyne ongebondenheid en fpilz
den teugel te kunnen vieren.
Wat naer gehuil! wat akelig gegil doet myn hart nog van
-
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tmgst trillen ! Rene in traenen baedende Echtgcnoote , niet
wringende handen, en ten hemel gellaegen oogen, voor 't
fterfb-ed van haeren zïclevriend, die zo acnftonds dit tracnendal zal verláeten ! Luidweenende Kinderen , aan hunne
Moeder gekleefd ! De naem van Man en Vader, nokkend onder een gemengd, beroeren nog myne ziel! Daer valt nu al
de fleun van dit talryk huisgezin, dat, door den noesten
arbeid van zyn hoofd, dagelyks van 't noodige bezorgd
werd! Rampzalige Weduw ! Jammerenswaerdige Spruiten !
De Godheid, die verklaerd heeft een Man der Weduwen,
en een Vader der Weezen te zullen zyn , zy uwe veilige
toevlucht ! zy zal liet medelyden in den boezem van uwen
naesten ontfteeken ! Betrouwt op haer, en gy zult redding
vinden !
Hoe veelen, die met de wakkerfte viyt zwoegden en (loofden om hunne oude dagen in ítilte , en neet gemak, te kun
doorbrengen, terwyl die liefelyke hoop hun in alles-ne
vleugels byzette , zie ik in de kaekcn des doods gevallen!
I loe veelen, welken , in hunne kommervolle omfl:andigheden , om hun dagelyks beíl:aen zuchtten, en het donkerst en
akeligst vooruitzicht hadden, rusten thans in liet vreedzaeni
graf! Hoe veelen, die de vruchten van hunnen eerelykelt
arbeid, daer liet zilverhair hunnen kruin reeds begon te dek
wegens hunne 1}erke welvacrt, nog wat dacht.n te-ken,
plukken, zyn uit hunnen genoegelyken levenstrein, op het
op het onverwachtst, weggerukt ?. wat_ al omwentelingen op
het Tooueel der Wacreld ! Vat al veranderingen, in de omftandiglieden van byzondere perfoonen , heeft het wisfelvallig
lot niet doen aenfchouwen ! Alles heeft ons toegeroepen :
liet ondermaendfche is niet dan vergannglyi heid ! Dwaczc
Stervelingen ! Lat uwe verknochtheid. aen 't zelve vaeren !
Leeft zó, dat gy liet niet vreugd' kunt verlieten ! Vestigt
uw uitzicht op eene betere waereld dan zullen uwe ziel
-kweladjnhrfcuiokevlatn!ifcyke
kalmte zal derzelver plaets vervangen, en een gerust, wei
te vreden, en gelaeten, fierfbed zal uw heilryk uiteinde wv.eezen !
Nieuwaengevangen Jaer, 't welk alle de voorige tafcreclen we@r zal verlevendigen ! Mogt de Sterveling, door de
ondervinding van heenge[ilelde Jacren geleerd, zyne dwaesheden , geduurende uwen loop, vaerwel zeggen! Dat by in
u opme^rl.e, hoe de Aerdsgoedheid herai niet op deeze aerde
geplaatst heeft om altoos een prooi der ellende te veezen !
Doe de natuurlyke rampen, die, onder Gods voorzicnighcid ,
1 . DEEL. MIENGELW. NO. 1.
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heid, hem, buiten zyn toedoen, mogen befpringen, en
welke by dacrom onderworpen moet verdraeg;en, het in
wreedheid niet laden, by die geenen, wel':en van rede
ontaerde Schepzelen zich onderling aendoen; daer eerzucht,
twist , haet , nyd en wraekgierigheid , dagelyks , de bloediglie tooncelen opleveren, en hunne armzalige fagtoffers den
weren vriend des menschdoms de medclydendtle traenen
afperfen! Liefde, eensgezindheid, deugd en waere godsvrucht, dit is myns harten wensch, mogen in dit jaer alom
welig bloeijen ! Dat de filoode huichelary en gevloekte zie
voor eeuwig ten afgrond ge{tooten, de volgende-lendwag,
dagen met hun helsch gif niet bezwadderen ! Dat de toorts
des oorlogs, wiens akelige vlammen in de nieuwe Waereld
treurig ten hemel flygen, en tot de oude zouden kunnen
overflaen, geduurcnde den loop van dit jaer, voor altoos
iiitgcbluscht worde! Dat onze dierbaere Overheden, niet de
omzichtige wyshcid , 't fchranderst beleid, en de blakendfbe Vaderlandsliefde van den Hemel befchonken , den kwynenden Koophandel en de vervallene Fabrvken door weigewikte maatregelen mogen heeltellen ! Dat Kunden en Weet
tenfchappen, onder hun beduur, haar hoofd vrolyk mogen opbeuren, en den zegeli.en de welvaert albni verfpr4i.
den!
Dan krygt de Sterveling een' hemel hier op aerd.'
Dan word zyn lev;nsloop een keten van vermaeken!
Dan zal der deugdenvriend yyn billyk zuchten flacken;

bant dan is 't menschdom eerst zyn edel harte waard!
Dit j7aer moog' dus de kroo z van alle 7aeren fpannen,
En zyn voortreflykheid het droef geklag verbann:n !
Nymegen.

L. STOPPENDA`AL , P. Z.

QESCIIIEDKUNDIG VERSLAG VAN DE ONDERSCHEIDE WYZEI'
VAN VRYEN ONDER VERSCHILLENDE VOLKEN.

(Overgenomen uit Dr. ALE ' NDER's History of Waroen)
\Tan alle Driften, die, op zo verfchil,lende wyzen, het mensé .
lyk gemoed beweeggin en ontroeren, brengen 'er ge I,e eene
grooter verandering in de gevoelens te wege, of verzagten eI
breiden de aandoeningen wyder uit, dan de .Liefde. Terwyl de
`toorn
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Tarn ons in woedende gedrogten hervormt, en de Wraak ons
in verfcheurende Dieren herfchept, doet de Liefde geheel tegen
aandoeningen gebooren worden. De Verklaaring van-overgftld
deeze gezellige en goedaartige Drift, aan het Voorwerp, 't welk
dezelve inboezemt, wordt in 't algemeen met den naam van vRYEn; beftempeld ; en de tyd der Vryerye houdt men , niettegenftaan.
de de veelvuldige bekommernisfen en ongerustheden, welke den.
zelven vergezellen, doorgaans, voor een der gelttklrigfte tydperken
van 's Menfchen leven: zo lang by onderfieund wordt door Hoope, die behaaglyke dronkenfchap der ziele.
Schoon het te denken zy, dat de wederzydfche genegenheid
der beide Sexen, tot elkander, bykans volkomen geluk f{aat, zal
het, nogthans, daar wy beftendig ontdekken, dat de verklaaring
der genegenheid door de Mannen gefchied, wel der moeite
waardig weezen, te onderzoeken, of zulks het uitwerkzel is van
Gewoonte, dan iets 't welk in de Natuur rust?
Indien het algemeen doorgaa, dat de Mannetjes, onder alle Dieren, hunne Liefdedrift eerst aan de Wyfjes ontdekken, dan zou
zulks mogen houden voor een bedryf, 't welk op do-denwy
Natuur rust; maar, indien het, van den anderen kant, waarheid
zy, gelyk zommig€ Reizigers verzekerén, dat, by verfeheide Wil.
cie Volken, de Vrouwlyke Sexe niet alleen haaré Drift met dezelfde veymoedigheid openbaart als de Manlyke; maar ook di•kwyls
deeze laatstgemelde tot omhelzing tragt te dwingen, dan fchynt
zulks het uitwerkzel van Gewoonte te veezen. Gewcooi te,
egter, die grillige Dwinglandesfe der ziele, ontïtaat altoos uit
zekeren oorfprong ; en Meezen heeft then niet zeulen in de Natuur
te zoeken. Derhalven zal, eens toegeftaan zynde, dat Gewoonte;
welke Europa, en veele andere Werelddeelen, het regt OCT) te
vraagen den Mannen gefchonken heeft, door een lang en hykab3
onafgebrooken gebruik, nogthans, die Gewoonte zelve, onzes
oordeels, van de Natuur afgeleid moge worden. Want de Na.
tu.:r,, dit blykt voor aller oog ten klaarllen , heeft de Mannef
ftuutmoediger en onverfchrokkener gemaakt dan de Vrouwen , en
de werkzaa:nfle rollen des leevens hun toegedeeld. Het is, over
zulks, hoogst waarfdhynlyk , dat de Mannen, `bewust van deeze
hoedanigheden , het regt om te vraagen eerst aarsnamen ; een regr,
waar van de Gewoonte, in 't einde, hun eene foort van uitfluttend voorregt gefchonken heeft.
liet zou, derhalven, voor toegef{aan neemende, dat de Liefde.
vcrlaaring het voorregt is der Mannen, gegrond op de Natuur,
en geheiligd door Gewoonte, zonder de onderfcheidé wyzen
vv.urop zy deeze verklaaring doen, en dezelve door de Vrouwen
.ingenomen of afgeflaagen worden, wanneer wy in flaat waren om
des een volkomen verflag te geeven, een der verlustigend) e ftukaken van de Gefchiedenis des Menschdoms opleveren, en eene
ftoffe verfchafen , even gefchikt tot vermaak der fehoone Sete,
xls to eruftige befchouwing van den Wysgeer.
Ca
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Van dit vermaak kunnen wy, egter, flegts zeer fchiars iets
fchenken, zo lang wy ons ophouden by de oude Inwoonderen van
het Oosten; die geheel vreemdelingen van kiescheid in gevoe!ens en
pandoeningen, met dezelfde driftlooze koelheid cone Bruid hogten, als zy een Os of Ezel zich ten eigendom verkreegen : en,
zelfs, ten opzigte van andere Volken, fellen de Gefchiedkundige
Berigten ons riet in flaat, on . dit fink zo volkomen te maaken, als
wy gaarne wenschten.
Wy hebben, als een algemeenen regel, te nedergefteld , dat
het doen der Liefdeverklaaring, het byzonder voori•egt was der
Manmen: doch, dewyl alle algemeens regels uitzonderingen heb
moeten 'er op deezen eenige weinige gewaakt worden.-ben,
Eene Israè1it fche Weduwe hadt, ingevalle 'er geen Kinderen
van 't eerfee Bedde w.aren, het rept om den Broeder des overleden
Egtgénoots ten i1uwelyk te vraagen: in dit geval word het voor
Mannen aan de Vrouwe gefchonken; doch ook dat der-regtd
Vrouwe ging aan den Man over, het Rondt in zyne magt de Egtverbintenis te weigeren: eerre weigering, welke, nogthans, van
Benige onaangenaame omftandigheden v;;rgezeld ging de dus ver
Weduwe '1adt het- regt,, otn, in het Gerigte , den Schoen-ímade
diens Mans te eifchen, en hem in 't aangezigt te fpuwen. Voor
Mannen , vara natuure flout en onverfchrokken, en voorzien met
de onbepaalde magt om ten IRuwelyk te vraagen , was de weige•
ring van weinig gevolgs; doch voor Vrou.ven , uit den aart vrees
zediger, en die all een de Broeders des. overleden Egt -agtiern
niet enkel eene 'oneere, maar-genofsmtvra,whe
eens weezenlyi' belediging; vermids ieder een moest; hefluiten,
dat die weigering,op zekere •welgegronde- reden i}eunt, en men
daarom deeze Vrouwe ,Zoal ,weigeren te ,trouwen ,en zy, overzulks,
flegts keringen kans ftondt van .immer •weder in den Egt te treeden.
Uieronq oóxdeelde we het misfchiei noodig, eenig openbaar
1'chandteken den zodanigen te doen aankleeven, die het verzoek
van zulk• eene Weduwe afsloeg. — Eens gewoonte, hier
iiede veel overeenkomsts hebbende, vindt thans plaats onder do
.Huronnen en Irogtoifn, wanneer eeee Vrouwe fterft, is de Man
verpligt , Je Zuster te trouwen,, of, in haare plaatze , de Vrouw,
welke de _ Familie, der overledene Lgrgenoote voor hein verkiest.
,Eens Weduwe is desgelylis gehouden, een der Broederen hairs
overleden Mans ten HuwelyKK te neerpen , indien by zonder Kinderen verwekt te hebben gettorven, en zy nog in de-jearen is cm
3 indereo te kunnen krygen. Votxomen het zeifde grvpt
(tand op de Caroiine Eilanden; daar , zo wel als onder de Ihuronnen, mogen de Vrouwen zulk een Broeder ten Huwclyk vraagen,
fchoon wy geen berige hebben, of zy zich ooit van die magi bedienen.
Op de Landengte van Dariën, wil men, dat het regt,oin zonder onderfcheid te vraagen, door beide de Sexen geoefend wordt:
die 't eerst de aandrift der Liefde voelt, ontdekt deeze aandoening
on.
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onbefchroomd. Men verhaalt, dat, inde Ukraine, dit flak nog veel
ver 'e gaat, en de Vrouwen daar meer dan de Mannen vryen.
Wanneer een jonge Dogter op iemand verliefd wordt, fchaamt zy
't zich niet in 't miníte na diens s aders Huis te gaan , haare minnedrift op de tederfl:e wyze te ontdekken, en gehoorzaamheid te
belooven, indien de Jo gman haar voor zyne Vrouwe wil :,anneemen. Wanneer deeze, ongevoelig voor haare Liefdeverklaaring, zich van dit aanbod wil ontfaan, verklaart zy beflooten
te hebben , zyn huis niet te zullen verf iateu, eer hy zyn toeftemming gegeeven heeft, en zy neemt 'er haar intrek; als hy voort
haar te weigeren , wordt zyn geval, in de daad , zeer-vartme
moeilyk; de Kerk is doorgaans op h:are zyde ; en haar uit te
dryven , zou alle haare Bloedverwanten aanporren , ein haare gehoande eer re wreeken : zo dat 'er voor hein niets overblyve,
dan de vlugt te necmen, tot zy eerre andere keuze gedaan heb be.
Naardemaal de beide Sexen , in Griekenland, weinig met elkander verkeerden , en een Minnaar zelden gelegcnhe:d vomit, on
zyne Liefste zyne genegenheid te verklaaren , was by gewoon dezelve te ontdekken, door haargin naam op de wanden van zyn
huis, in de ftammen der boomen, op openbaare wandelplaatzen,
of de bladeren zyner` boeken , te fchryven : ook was het daar
gebruiklyk , dat by de deur van 't huis , waar het voorwerp zyner
Liefde woonde, met bloemenkransfen te behangen, en wyn voor
dczeï e te plengen, op dezelfde wyze als men zuli.s deedt in
den Tempel van cueino. Bloemkransfen waren zeer gemeen
onder de Grieken in liefde - handelingen : wanneer een Minnaar

zyn krans ontbondt, flrekte zulks ten teken, dat by van Liefde

vermeesterd was, en wanneer eene Vrouwe een krans vlegt
het tot eene ftilzwygende bekentenis der zelfde-te,din

zaake.

Dit waren de gewoone wyzen van Liefde ontdekking by d©

Grieken; de wyzen om de Vryery voort te zetten , waren veel

zeldzaamer, en min overeen te brengen, met befchaafdheid en
goede beginzelen: wanneer een Griek, in zynen minnehandel,
niet gelukkig flaagde, poogde by zich niet bevalliger en aangenaamer te manken . noch verfpil-de zyne goederen ,door het geeven

van kostbaare gefchenken, noch ook zogt hy zyne Beminde door
veelvuldige aanzoeken te verpligten; maar nam teriond zyne toevlugt tot beleezingen en liefdedranken; in tiet doen en vervaardige hier van, haken de Taesfalifche Vrouwen uit, en wonnen
daar mede veel geld. Deeze Drinken gaven de Vrouwen aan de
Mannen , en de Mannen aan de Vrouwen , en ze waren dóorgaans
zo fterk en geweld,g van werking, dat zy den Inneemer voor eenigen tyd van zyne zinnen beroofden, en niet zelden hein op 't
leeven te lfaen kwamen.
De Rotseinen bedienden zich, even als de Grieken, van deeze

middelen , in gevalle van galantery en ongeoorioofdeu minnehandel;
C3
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doch op welk eerre wyze zy zich vervoegden by Jatters , die zy
ten oogmerk hadden te trouwen, is ons niet overgeleverd : e:
de rede hier van hebbe men, onzes agtens, daar in te zoeken,
dat 'er weinig of geen omfags aan" hunne Vryery vast was.
I3y de Roetei; fclre Gefchi:dfeht9vers leezen wy menigmaal van
een Vader, van een Broeder, van een Voogd, die zyne nog.
ter, zyne Zuster, of Pupil, _ten Huwelyk gaf; doch ik kan my
geen enkel geval herinnelen, iva'ir in voorkomt, dat de Bruidegom zich by de Juffer vervoegt, om harre toeftemming te ver
te opmerklyker: dewy! de-zoekn.Emftadigh
Vrouwen, wanneer het Romeinfclie Ryk ten val neigde, eerie
waardigheid verkreegen hadden, en Bene vryheid gebruikten,
welke de tegenwoordige tyd nauwlyks evenaart.
De oude 1Noordfclie Vrouwen waren natuurlyk kuisch , kloek
zeer als de Mannen op roem geli:eld:-moedig,nbykasv
en van vroeg af geleerd zynde, zodanige Jongelingen te ver
hunne jeugd in file rust onbekend doorbragten,-fmaden,i
waren zy alleen te vryen door de vlytigfte oppasfing, onder
zulke krygsbekwaamheden en verrigtingen, als de-feundor
gewoonte des Lands noodig gemaakt bath, om een Man very
dienstlyk te maaken, in de oogen zyner Beminde.
In een Lied van HAROLD den Dapperen, van eerie hate dagtekening, vinden wy eene optelling zyner krygsbedryven en bekwaamheden, te zamengevoegd , om zyne Liefife een gunflig
denkbeeld van hem in te boezeroen; doch uit het flwt van elk
Couplet blykt, dat by in zyne Liefde niet Haagde.
„ Myne Schepen hebben Sicilie omgezeild : zv waren alle
„ heerlyk en kostbaar uitgehaald; myn Scrip, met Scheepslieden
opgevuld, bereikte fpoedig het uiteríle myner wenfchen; geheel
„ met oorlogslust bezield, dagt ik in myn vaart niet gefluit te
zullen worden. En nogthans verfmaadt my een Rusfisclr
„

Meisje.

„ In myne vroege jeugd, (freed ik tegen het Volk van Dront hem
„ hunne Legerbenden gingen de onze in aantal te boven. 't Was
een bloedige flag. Ik liet hun jongen Koning dood op 't flag„ veld leggen. En nogthans verfmaadt my een Rusfisch
;.

„ Meisje.
„ Op zekeren dag bevonden wy ons flegta met ons zestienen

in een Schip; 'et flak een Storm op, de Zee ging hol en hoog,
floeg in het Schip, en dreigde het met den ondergang; doch
„ wy hielden het boven: dit deedt my op een gelukkigen uitílag
hoopen. En nogthans verfmaadt my een Rusfsc1

„ Meisje.
Ik verfa my op acht lichaamsoefeningen. Ik vegt dapper;

ik zit vast te paard; ik -zwem' fterk; ik kan op fchaatzen ry„ den; ik werp de werpfchicht behendig, en weet wel te roei
jen. —r---- En nogthans verfmaadt my een Rusfiscic Meisje.
-„
Kan dat jonge en bekoorelyke Meisje ontkennen, dat ik op
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„ zekeren tyd, by een Stad in 't Zuiden gelegerd, flag leverdei
„ en , door myne welafgeri,gtheid in den wrapunhandel , blyvende
gedagtenistekenen van myne krygsverrigtingen heb nagelaaten.
„ — -- En nogthans 'verfmaadt n:y en Rusfisch Misje.
Ik was in het hooge land van 't Noorden gebooren , waar de
,, Inwoonders op het behandelen van den boog zo wel zyn afge„ rigt; doch ik gaf de voorkeuze, om myne Schepen, de febrile
der Landslieden, door de rorzen van den Oceaan, verre van
de wooningen der Menfchen te ftauren. Ik heb al de zeeëli
met myne Schepen doorkruist.
En nogthans verfmaadt
„ my een Rusfisch Meisie.'
De wyze om in 't Vryen te vraagen en te weigeren, onder
zommige Stammen der Indiaanen in Antierica, is de eenvoudiglle,
welke men zich kan verbeelden. Wanneer de Minnaar uitgaat
om zyne Zielsvoogdes te bezoeken, verzoekt hy alleen door eenig,
teken in haare hut te mogen ingaan; bier toe eerlof bekomen heb
treedt hy binnen , en zit by haar reder in de diepfte ftil--bend,
zwygenheid : indien zy heng zender i}uorenis laat zitten, trekt
zulks ten blyk dat zy in zyn aanzoek toeftemt , en zy gaan , zonder
eenigen verderen ommef ag , te bedde: doch indien den Minnaar
iets te eeten of te drinken gegeeven wordt, moet by dit voor eene weigering opneemen , fchoon de jonge Dogter verpligt is by
hem te blyven zitten, tot by de fpys of drank genuttigd hebbe.
Hier op gaat by ftilzwygend heen. In Canada heeft de
Vryery :niets van die agterhoudenheid en fchynbaare geheirrhouding, door de celleeven`'eid ingevoerd by befchaafde Volken.
Wanneer een Man eere Vroaw ziet, en getroffen wordt door
haare bekoorelykheden, openbaart by zyne Liefdedrift op de dui.
delykfte wyze, en zy antwoord, met dezelfde eeriyke eenvoudig.
meld, Ja of Neen, en het is daar mede afgedaan. Op
zommige plaatzen vervoegt zich de Minnaar 's nagts in de hut zyner Beminde, en íteekt ítilletjes een licht op, nadert voorzigtig
haar bed, liet licht voor zich houdende; als zy het uitblaast,
keurt zy het goed, en geeft daar mede te kennen, dat zy de zaak
in 't donker en heitnlyk wil afdoen : hy vat de leuze, en vervoegt
zich by haar te bedde. Iaat zy het licht bram'.en, het is eene
Weigering, en by meet vertrekken.
Men heeft in 't algemeen opgemerkt, dat de Vrouwen gereeder
on met minder ang^tvalli2e zorge in 't hluwelyk treeden dan de
Mannen: de reden hier voor doen zich van zelve op by den
Menschkundigen Leezer. De Vrouwen, in Gro eland , maaken,
egter, in veele gevallen , eene uitzondering op deezeti algemee•
nerf regel. Eer. Groenlander, zyne genegenheid gevestigd hebben.
de , geeft daar van kennis aan zyne Ouderen; zy zeggen hee 'aan
de Ouderen van het Meisje: hier op gaan twee Vrouwen ais Middelaaresfen na de jonge Dogter , en weiden uit in den lof van den
Minnaar, dien zy haar wii:en aa Fxyzen : wel hyzonder ílilftaande
oo zyne bekwaamheid om Zeerobben te vangen. Zy, zich ge,
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hoond agtende, loopt weg, haar hoofdpair ontfnoerende: doch,
wanneer decze twee Vrouwen de ftiizcvvgende toeftemming der
Ouderen bekomen hebben, zoeken zy de weggeloope Dogter op,
en brengen haar uit de fchuilplaats , niet geweld , na 't huis haars
Itlinnaars, en laaten haar in 't zelve hlyven. Eenige dagen zit zy
met loshangende hairvlegten, fill en neerfagtig, allen voedzel
weigerende, in 't einde wordt zy, byaldien zagte behandelingen op
haar niets eenogen , door gewt;id , en zomtyds zelfs door flaagen,
gedwongen het Huwelyk te voltrekken. Het gebeurt ook. dat,
wanneer de Koppelaarficrs by Bene jonge Groer:óandfche Dotter
komen, om haar eersen Minnaar aan te pryzen , zy bezwymt of na
onbewoonde bergen de vlugt neemt, waar zy blyft tot dat zy door
bare Bloedverwanten ontdekt en te rug gebragt, of door honger
en koude genoodzaakt wordt om weder te keeren. In beide dec.
ze gevallen, fnydt zy zich liet hair af; een bedryf, 't welk aanduidt,
dat zy vast beilooten heeft nimmer te trouwen.
De Wysgeeren hebben dooigaans aan het verfchil der Lugtfireeke, tusfchen het een en het ander Land, de verfchillende ge.
'artheden der Inwoonde[en toegofchreeven. Doch fchoon Frankryk en Spanje Koningryken zyn , die naast elkander grenzen, kan
men zich geen grooter onderfcheid verbeelden, dan 'er plaats
heeft tusfchen de handeiwyze van een Franschnnan en een
jaard in het ftuk der Vryerye. By den Spanjaard is alles even
deftig en fiaatlyk. Den Franfch-n Minnaar is het woord Liefde
in den mond ge(l.iagen ; doch de L'efde zelve fchynt in zyn hart
geen plaats f,e hebben, en daar voor altoos buiten geflooten. Hy
kleed zich voor zyne Beminde, danst voor haar, en betoont haar
alle dienstvaardigheden; hy geleidt haar door den ganfchen ki ing
der vermaaken haar fteeds oppaafende; en terwyl hy van zichzelven fpreekt en hoog op g-,eft, laat by haar van ter zyde wee
ten, welk eene eere hy haar aandoet. Welke ook zyn ftaat mooge weezen, alles wat raaken en treffen kan neemt hy te baat;
maar, als hy, met behulp van dit alles, geen indruk kan maaken
op het hart der Schoone, kost het hem in 't einde niet meer, dan
dat hy oenige keeren de fchouderen ophaalt, en twee of drie
ke uitroepingen doet : en naardcmaal het voor een Franschman
onmogelyk is, zonder Liefde, te loeven, vervoegd by zich terltond
by een ander voorwerp.
Wanneer de Menfchen door Eigenhaat, Eorzugt, en andere
Iaage Driften, zich laaten beheerfchen , wordt de flew der Natuure niet meer gehoord. Niets zeker kan natuurlyker weezen, dan
dat Liefde onze Leidsvrouw is ia de keuze van eene Lotgenoote
des leevens, en dat de Partyen, die een Huwelyk fluiten, deeze
verbintenis aangaan met wederzydfche toeïternming. Dit Regt der
I atuure wordt dezelve in bykans elk befcihaafl Land uit de han- den gewrongen. De Armen maaken den ecnigfi:e rang van Liedun, die nog de veyheid behouden, om uit genegenheid en ver kiez 7 ng te trouwen : daar de Ryken, naar gelange zy in middelen
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en aanzien honger opklimmen, te minder de na'unrlyke regten..des
Menschdows handhaaven , en hunne Liefde aan Belang of -ei zugt
opofferen.
Dit begint in Engeland de doorgaande handelwyze te worden.
De Vryery, die nit wederzydfche genegenheid en Liefde ot tlaat , is, onder de Grootes , niet meer te vinden , en de Huwelykskoop fluit men bykans op dezelfde veragtivke wyze als ii
het Oosten. — Slaan wy het oog op de 1Mlenfchen . in den
middelbaaren leevenfiand , of in langer rangen, waar de ryheid
van het hart nog plaats heeft, de wyze waarop zy zich aanger
naam poogen te maaken, by de voorwerpen. hunner Liefde, zyn
in t algemeen onzen L^ezeren te bekend, om er een breed
verflag van te boek te Hellen (*). Ik z31 daarom,, in 't algemeen, flegts aanmerken , dat de Liefde op een Engelsch;nati zo
veel kragts heeft , dat ze hein aanzet om do natuurlyke zwaargeestigheid, hen e^gen, af te leggen, en zich, in tegenwoordig.
held van het voorwerp zyner Liefde, veel vrolyker vertouneu;
doch dat dezelve, als by aan een goeden uitflag twyfelt. zynr
volkseigene fomberheid en itilzwygenheid vermeerdert; en hem
in zulk een bedwelmden ftaat doet te voorfchyn komen, dat by
uitgelachen wordt van zyne bekenden : eene geestgeftoltenis die
althans niet bevor.lerlyk is aan zyne zaak.
Eenige weinige byzonderheden uitgenomen, herkomftig van de
zeden en gewoonten, gaat de Vryery van alle befchaafde Volken
hykans op denzelfden voet, en beftaat voornaatnlyk daarin, dat
de Minnaar zich zo behaagelyk als mogelyk tragt te vertoonen by
zyne Beininde; en haar tragt te overtuigen, dat zyne omftandigheden van dien aart zyn, dat by haar alles kan verfchaffen wat
haar in haaren kring voegt, en dat zy aan zyne genegenheid om
zulks te doen niet behoeft te twyfelen. I)eeze groote lukken
afgedaan zynde, heeft de Minnaar doorgaans weinig meer te doen,
dan bezit van het voorwerp zyner hoope te neemen , of 't moet
weezen dat een der Partyen onaanneemelyke voorbedingen zoekt
te maaken: zulks breekt niet zelden een Huwelyksverbintenis,
welke anders zeker zou voltrokken weezen.
(*) %Vcnschlyk ware liet , dat Dr. A I. E s A ND it n hier brecdvoeriner geweest was. Hy zou ons byzonderlieden van de Engel/dien, met betrekking
tot dit onderwerp, hebben kunnen opleveren , die niet zo veel plaifier zouden
geleezen worden, als die onze Vadeilander , j. r, e F. V. air R it nay, in
het hide Deels, TIIde Stuk zyner 1Vatorol}'ke llisto;'ie vcn Hoflam!, heeft op-
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men over het algemeen minder berispte en meer zich_
W anneer
zelven verbeterde, wat zou de Maatfchappy niet van eene

menigte ondeugden gezuiverd worden.
De Deugd en cie Waarheid hebben ieder hare byzondere
fchoonbeden: dan ze zyn zo naauw aan elkanderen verbonden,
dat de Bene zonder d&'andere niet bedaan kunne; terwyl ze, za
zuivere Liefde en agting inboe.-menvrigd,lk
zemen.
Men vind Menfchen, die zo vooringenomen zyn met hunne
eigen denkbeelden , dat ze in het redeneren anderen geen tyd
gunnen om de hunne voor te i}ellen; die zo voort redeperen , en
van het eerie onderwerp op het ander vallen, dat het onmogelyk
misfen kan, of ze moeten weldenkende Lieden geweldig ver_
velen.
Het veel fpreken is altyd op verre na geen bewys van veel
verftan.í. Ik heb dikwils menfchen ontmoet, die met sneer gratie
wisten te zwygen, dan anderen te praten; doch men moet tevens
bekennen, dat en gepast te kunnen fpreken, en op zyn tyd weter
te zwygen, gaven zyn, niet aan e'k mensch gefchonken.
Den mensch zyne aandoenlykh.i,i te willen benemen, zou, in
dien her al mogelyk ware, meer na • dan voordeel toebrengen:
dan de aandoenelykheid te leren regelen en bedwingen; is nie;
minder nuttig dan noodzakelyk. Zommige menfchen zyn zo aandoenlyk, dat ze door het geringtte geval , door eene beuzeling zelfs, worden aangedaan, welke aandoening invloed heeft
beide op den Geest en het Lichamelyk get}el. Het valt doorgaans in zwakke perfoonen, die noch kragt van geest, noch
flerkte van lighaam bezitten; 't welk ook de voorname -reden is,
dat zy aan vele ongemakken en kwellende ziekten onderhevig
zyn. — Het beste hulpmiddel, tegen dit nadeelig gebrek, is,
zich b„paaldelyk te leren gewennen aan Bene gezonde en- bondige redenering. —. Zyne aandagt af te trekken van aandoe-.
nelyke gebeurtemsfen , die voorby zyn; en vooral te leren , dar
de gebeurde gevallen zo voorzien , verordend en bepaald zyn
door den Alwyzen Stichter van het Wereldgebouw, in de Orde
der N :tuur ; en dat die Ode der Natuur, door het gehele
menschdom zamengenomen, niet veranderd kan wvordcn, veel min
door een enkel mensch. — Deze redenering, meermaas uit g- breid, genadig aangewend, zal den mensch ee .e zondcrlirge
9f;rkte van Geest byzetten;en al, het gefchihtlte hu'pmid.iel bevonden worden, om de aandoeningen te leren regelen en bedwingen.
De best beraam'1e ondernemingen kunnen mislukken; de heil.
zaamf{e oogmerken kunnen dikwyls een zeer verkeerden draai
,
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weemeri;. dit hebben wy menigwerf in anderen gezien; dit heb..
ben wy zelven vaak ondervonden. Is ons dat dan zo bekend?
behoeven wy hierit3 geen oogenblik te twyfeien? Waarom fteilen
we ons dan zo dikwyls als uitzinnigen aan, wanneer we-in onze
oogmerken niet flaagen, of onze goede onderneemingen kwalyk
uitvallen?
Altyd beter te willen weten dan een ander , maakt iemand in de
verkering zeer lastig', om dat de minfte mentchen dit verdragen
kunnen: en hier door ontlaat doorgaans een menigte twisten en
gekakel. Het beste middel daar tegen is, zo dra men zulk een
beterweter ontmoet, en by ons begint lastig te vallen , terfcond
bot ítil te zwygen; en nooit met hun in den wind te leggen.
De roem, de glory, en eene begeerte, om, na zyn dood, als
een held, by de nakomelingfchap, onftervelyk te leven, heeft
rnenig Vorst zig doen wapenen, en zyne Onderdanen in eenen
verdervélyken oorlog gewikkeld. — Dan, hoe ysfelyk zal hu
de vertooning wezen, wanneer zo vele duizenden van menfchen, in het ander leven, ten gerigte worden aangevoerd, welke
eenl'tenrnig tegen hen getuigen zullen: „ Wy allen hebben , door
„ uw toedoen, ontydig en jammerlyk het leven verloren ".
De eenvoudigheid treft dikwils veel fterker, dan de uitgekiptfle
woorden. Wanneer men wél en gevoelig wil treffen , moet irci
tragten het allernaast aan de natuur te komen; al wie- daar van afwykt, kan nini er gelukkig flagen.
„ Wie een man flaat, dat by flerft, diens bloed zal vergoten
worden". — Dan wat zal men hem doen} die duizende engelukkigen, in weinige oogenblikken, op de wree4dadigite wyze
1Iat vermoorden, en vermoord worden? -- Fly, die zynes
naasten goed rooft of verwoest, zal men de- ftrengie ttraf doen
ondergaan. — Dan welk eene ftraf zal men dezulken aandoen,
die alles wegrooven, die moorden_, rooven en branden, die fteden en landen verwoesten , en gehele Natien •ongelukkig maken?
Voor alle misdaden zyn er, in dit leven, gene ltraffeti bepaald,
Indien dit waar was , zou men vooral hem, die ligtvaardig den
oorlog aanvangt, ongetwyfeld moeten verbranden; nadien 'er
geen nadeliger misdaad voor het menschdom bedaagt kan worden,
dan, zonder wettige reden, den Oorlog te beginnen.
De meufchen met geweld, tien Lof over zyne werken , of
die zyner naastheCfaand n , te wilien afdwingen , is omt ent zo
veel als zyne werken in ver - gting te brengen, en zichzelven befpo,telyh te maken. In het hooren pryzen zyner daden, moet
iaen zelfs alleromzigtigst te werk gaan, en zich its het minst niet
hoogn;oedig, maar nederig, gedragen; dan vetdientde perfoon en
gyne werken heide dubbelen Lof.
Hy, die iets verr gt, waar omtrent het algemeen zyn oordeel.
vellen moet, kan nooit verwagten, dat liet van de gehele weaeld geprezen zl Worden; by moet de veragting zo koelzinnig,
aLa
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als den lof nederig aanhooren; anders zal by zichtelven geweldig
kwellen, en zyne eigen zaak bederven.
De bedilzugt is een der lastigfte gebreken, welke onder het
menschdom heerschr. Men is altoos in eens anders zaken bezig;
rusteloos bezig met eens anders zaken te berispen ; eens anders
doen te laken, en men vertrouwt niets aan een ander; wanende
dat ales van anderen kwalyk behandeld zal worden, en dat 'er
niets goeds is, dan 't geen men zelve doet.
Hy, die iets berispt, moet lakenswaardige zaken berispen, of
anders doet by met zyne ontydige berispingen onge!yk meer nadan voordeel. Derha!ven behoorde tien, in het berispen
van zyns naastens daden ,ten uiterften fpaarzaam te wezen; althans
te denken: „ niemand leeft zonder gebreken; mogelyk zyn de
„ myne grooter, dan die ik in anderen herispe."
Het is een bewys van laaggeestigheid, zich door overtuigende
reden niet te laten verwinnen; en een blyk van eene lage en
kruipende ziel, altyd gelyk te willen hebben.
C. V. D. G.

HET PAARD EN DE WESP.

Een teder Wespje flak een Paard:
Het moedig Ros, in toorn ontfteeken,
Sloeg

vreeslyk wet zyn langen Staart;

Dan 't Wespje zeide, zeer bedaard,
„ Trotfche vriend! gy dient te weerei,
„ Dat gy nutloos werk verrigt
„ Op een zek're plaats gezeten,
„ Treft uw gramfchap my niet ligt."
't ?aard, vermoeid, gaf aan de rede
Van het kleine Beest gehoor,

Lag het zagte woorden voor;
Des liet hem de Wesp in vreede;
Doch fprak, toen by 't Ros verliet,
„ Vriendlykheid, vind, zo gy ziet,
„ Steeds gehoor; nu (teek ik niet."

Hoe klein een Vyand moge weezen,
Fly is zomtyds zeer f erk te vreezen.
T' ar

MENGEL WERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEE TENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANMERKINGEN OVER DE ONVERDRAAGZAAMHEID DER
HERVORMERS.

Gy lieden hebt- dit wel ten kwaade gedagt, naaar God heeft
liet ten goede gedagt.
JOSEPH.

Van
Zy, die deenpOOgingen
andere Hervormers van de verkeerde vermoeKALVYN, LUTHER, MELANCH-

TON

dens der Ongeloovigcn ontslaan, en, met allen ernst, ontkennen , dat deeze beroemde Mannen onverdraagzaams
Geestdryvers geweest zyn, hebben, doorgaans, hun Katakter in dit gunftige licht geplaatst. Van natuure bemin
Hervormers Bene zagte gelleldheid van geest, en-den
wilden dezelve, zeer gaarne, betoonen omtrent dezulken ,
die van Hen' in gevoelens verfcliilden. Zy jaagden na dien
Vreede , welke het Sieraad is van eenen Dienaar des
menschlievenden Verlosfers. De verregaande yver, waarmede zy,, in eenige gevallen, te werk gingen, en die, niet
weinig, naar den geest van onverdraagzaamheid zweemde,
hadt, alleenlyk, zynen ooríprong in hunne wysheid, wel
oordeelde , dat het inflaan van zagter wegen hunne goe--ke
de zaak zou benadeeld hebben. In dit licht is het Karakter en gedrag der Hervormers ook by den grooten ivrosHElnz,
in deszelfs leezcnswaardige en doorwrogte Gefchiedenis, ge plaatst.
Het beste van zynen evenmensch , die zich , in andere
•opzigten, beroemd gemaakt heeft, te denken, zal, altoos,
eene pryslyke zaak blyven; inzonderheid ten aanzien van
zodanige gevallen, waarin de nyverige navorfcher in twyfel flaat , en de waarheid zich agar een digs kleed verfchoolen houdt. Ook behoeft men niet te logenen , dat, mis
meerdere van Ilen , die de Hervorming-fchien,éo
van den Godsdienst, in de duistere tyden des bygeloofs,
ondernomen hebben , van natlnlre die zagtheid van geest
bezaten en tot die verdraagzaamheid geneigd waren, welke
D
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zommigen, gaarne, aan alle de beroemde Hervorntets zoetden toeëigenen. Dan dit laatf'ce zal, bezwaarlyk, wy dur
zeggen, in het geheel niet, door cenen waarheid -min--ven
baar kunnen gefchieden. Die ruime toeëigen-ing zou, vlak,
firyden tegen de algemeene denkwyze van dien tyd, welke
onverdraagzaam was. Zy zou tegengefproken worden ,
door dien verkeerden yver des Geloofs , welke ook toen,
plaats hadt, die de grondwaarheden des Christendons van
Beene befpiegelende leerukken wist te onderíclreideii , .en
waarmede genoegzaam alle God elcerden overgooten waren..
- MELANCHTON , de vreedelievende r,IELANCII ON, die
zagte, die goedaartige Man, kehre:cf aan KALVYN, dat de
Geneeffche Overheid zeer wel gedaan .hadt,_ door SERVEST als een Godslasteraar ter dood te vcroordeelen; en
niet deszelfs goedkeuring was liet, dat drie Doopsgezimiei^ ,
asadat zy geweigerd hadden in de gevoelens van cícezen
Hervormer te treeden, te vena onthalsd wierden (*).
Maar, wat zullen wy hier op zeggen? Zullen wy de han
navolgen , die tegen deeze oever--delwyzvanig
draagzaaniheid, allcrhevigst, uitvaaren; wier Keel al heeschh
geworden is verdraagzaamheid te roepen, en wier longen
al afgemat zyn, door vredelievenheid te ademen? ---,
Laat ons hooren, hoe zy zich afilooven ! „ Men yst op
„ de enkele gedagten, dat • KALVYN de hand'boodt in liet
„ doen verbranden van den bekenden ongelukkigen. Af=
fchuuwlyke onverdraagzaamheid, welke alle menfchelyke
,; aandoeningen verdooft ! Hoe benrinnelyk is die toegee„ venheid, die, thans hoe langs hoe meer veld wint, en
,, zelfs by die geenen tot Sieraad, 'in onze dagen, gerekend
„ wordt , wier voorouders met het bloed van zommige
,, doolende Zielen bezoedeld zyn! Ach! dat de Hervor„ mers die zagte gefteldheid van geést gekend en betoond
„ hadden omtrent de zulken, wier verkeerde gevoelens zy
genoodzaakt waren te verwerpen, wilden zy aan de in,, fpraaken van hun hart getrouw blyven. Dat hunne op„ regte liefde tot de waarheid gebleeken, maar dat hun
nen natin, nimmer, door Benen onmaatigen en onverq^ draagzaamen Godsdienstyvcr, bevlekt. was"!
Zo doende, keurt men wel eerre daad af, die de verfocijing
-

(*) Aanteken. van de LA FONTAINE, op de vertaalde K. Gefcls.
an FORMEY IL D. I. St. bladz. gio. --- ARNOLD, K. en
9. Hist., bladz. 502 des Tweeden Dtelr.
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sing van den verilandigen Christen verdient, in wiens Ziel
het licht der zuivere \Vysbegeerte is opgegaan; maar meta
neemt , niet genoeg , de tydsoinfl.andighedien in aanmerking , waarin zy gepleegd is , nog flaat den bekrompen
geest gade, met welken zy is uitgevoerd. Men vermengt
de alleruiterfte maate der onverdraagzaamheid niet die
onverdraagzaamheid, die wel algemeen was by Je HIervoriners , naar nó,thans, zelden, in het bloed der dwaaicndeid
moest gel.r,cld worden. Men ciscut van die mctdcíben eene
deugd af., die, toen , bezwaarlyk , kon te werk gehield
.00rden: Men wil maaiaren, eiaar niet gezaaid is, en vergaderen, daar niet ;etlrooid is. Nog meer; men let niet,
hoc de Goddelyke Voorzienigheid da doolingen en verre,
Baanden yver des Menschdoins verkiest, om ïiaarc byzondere einden te bereiken, en een zeker Werk tot Band te
brengen. En het fchynt, of liet niet eens der moeite waar
na te fpéureni , of de Ilervormers, wel, ooit , in-digzy,
die goede zaak, welke zy zich voorfteideil, gelukkig.zout
den geliaagd wvicezcn, byaidienyizy met die gemaatigdheid,
welke men van Iaen afeischt, wa.2en te werk gegaan. ---Zo holt neen voort, in liet aandringen eenei geliefde ffeir
ling, en terwyl men de dwveepery, in anderen., betlrydt,
kruipt zy, ongevoelig, in onzen eigen geest. Dat we zien,
wat hier van de zaak zy.
De onverdraagzaamheid der Hervormers was , daarin ,
niet gelegen, dat zy na het bloed .dorllen van de zulken,
die niet Hen, in gevoelens, verlehilden. Die onmenfchedyke begeerte vertoonde zich, onder Hen, zeer zelden; en;
wanneer zy dan nog plaats laadt moest zy, (dit moeten
ivy uit hun doorgaand gedrag befluiten,) eerder aangezien
worden voor een uitwerkfcl van eene onbetoomde drift, of
van b y zondere partyfchap tegen den tenen of anderen perfoon , welke beide zwakheden zyn onzer natuure , als we
voor een gevolg eener gevestigde overtuiging, dat let nuttig zy de Ketters van kant te helpen. Ilunn,e onvcrdraagzaamheid kwam , eigentlyk , hier op uit. Zy zeiden de
dwaalingen des pausdo)ns , niet alleenlyk , voor eeuwig
vaarwel; maar zy merkten liet aankleeven van dezelve als
zielverderfelylk aan. Alle, die in den fchoot der vermeen•
de lMloedcrkerke bleeven, hoe opzegt anders van hart, bevonden zich, naar hunne gedagten, op den rand des eeuw^igen verderfs. De Hervormers oordeelden , dat hunne
begrippen, wegens liet Christendom gekoesterd, alíeennlyk,
de grondítellingen des Enangeliu:mf, behelsden. Deeze
moes«
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moesten door elk worden aangenomen; want, met de ver
dezelve , offerde men zyne eeuwige belangen-werpingva
op. Met dien Godsdienfligen, of liever onverdraagzaamen,
yver predikten de llervormers , gelyk het tafereel der Iierkclyke Gefchiedenisi n ons, duidelylk , leert ; maar ik zeg ,
onverdraagzaamen yver. Want dit is onverdraagzaamheid,
dat men anderen , die dooien, en de waarheid niet omhelzen , om dat ze nog te weinig verlicht zyn , veroordeelt , en
over hen een vonnis í'rykt, 't geen men Gode moest overgeeven, en dat moedwillige Zondaars, alleenlyk, verdiend
't Is waar, dat LUTHER, na dat by zich,
hebben.
opentlyk , tegen de gevoelens des Pauschdoms aangekant,
en dus een begin van de zaak der Hervorminge gemaakt
hadt, beloften deedt van in den fchoot der Moederkerke
te zullen wederkeeren. Dan , of de vrees , of eenige andere
xedenen van belang, Hem hier toe noodzaakten, weet ik
liet. Dit is zeker, dat deszelfs gedrag, naderhand gehouden, den onverdraagzaamen geest, welke Hem , omtrent
den Paus en zynen Aanhang, bezielde, verriedt , toen by
de Bulle , tegens IIem uitgegeeven, mitsgaders de regels en
beffuiten, tof 's Paufen oppermagt betreklyk , buiten de
Stadt Wittenberg, met alle mooglyke plegtigheid, in het
vuur wierp Wy zwygen , hoe de een Hervormer de
grondílellingen des anderen, dikwils, met veragting, als
Onderonchristelyke gevoelens vats de hand wees.
tusfchen blyft de vlaag, of deeze denkwyze, dit gedrag
van die yverige mannen, welke zulk eene groote zaak on.
dernamen, niet noodzaakelyk waren , om de verbetering
van den Godsdienst op eersen vasten voet te krygen? Wy
,zullen zien, of men deeze vraag niet niet ja beantwoorden
kunne,
Niet weinig' waren de Vyanden, waarmede zy, die de
'gewigtige taak der Hervorminge wilden uitvoeren,, te ('cryden hadden; en de aanvallen deezer Vyanden, gelyk de
tydsom{landigheden , waar in dezelve gcfchieddcn , waren
van dien nart, dat zy niet, op eerre zate , op eerre redenkundige wyze, maar met yver en geweld, moesten te keer
gegaan worden. Zo lang twee legers , den veldflag begoni en zynde, volgens de regelen eener goede Krygstugt, elkanderen beflryden, gaat de flryd, op eene geregelde wyze,
toe; dan, zo ras een deezer legers alle Krygstugt vergeet,
en, zonder orde, op het andere aanvalt, moet het aangeVallen leger des, anderen voorbeeld navolgen; ten zy het
zichtelven , door orde en geregeldheid , in het verderf flor.
Le
-

--

.q9

DER HERVORMERS.

,De gelykenis , niet te verre getrokken zynde , zal zeer wel
.op ons onderwerp pasfen.
Verbeeldt u een Volk, 't geen, in liet algemeen, (want
zommigen maakten geen misbruik van het Roomíche Geloof,
en bleeven God, in dat geloove , getrouwlyk dienen; waar
volgens onze tegenwoordige manier van denken,-omhet,
te beklaagen was , dat de Hervormers , omtrent de zodanige, geen meerdere zagtmoedigheid betoonden;) verbeeldt
u, zeg ik, een volk, 't geen, in het algemeen, veele
geregtigheden pleegt, onder het vooruitzigt, dat Romens
Opperpriester in ílaat is de zonden, welke zy, te voren,
bedroeven hebben, er! die ze, in het vervolg, nog doen
zullen, te vergeeven; een volk, welk, over het algemeen,
gecne beginfelen van Godsdienst kent , buiten zommige
regelen ecncr bedorvene Kerk, en voor welk dat Godlyk
Boek, waarin de zuivere kundigheden des Euangeliums der
iiakomelingfrhap zyn overgereikt, volflrekt, geilooten is.
Gelooven wy de berigten der Kerkelyke Gefchiedfchlyveren, is deeze fchets niet te flerk afgemaald. Verbeeldt u,
dat onder zodanig een volk een Hervormer opftaat, die,
niet alleenlyk met de grbotfte gemaatigdlleid, de dwaalingen
des volks belirydt , maar ook wel zorgvuldig op zyne hoede is , om deeze dwaalingen , nimmer, voor zielverderfelyk uit te kryten. De verdraagzaams Hervormer herinnert,
ilegts, zynen doplende tydgenooten, of fmeekt hen, by de
zuiverheid an 's He eren Woord, dat ze geen misbruik
zullen maaken van de verbaazende gereedheid des Opperpriesters, om de zonden te vergeeven; en beproeft het,
of by niet in ílaat zy, eene blinde menigte, die niet kan
redenkavelen, door bewyzen, uit verfchillende gronden af
geleid , aan het misbruikt gezag van Petrus opvolger te
doen twyfelen. 1_Iy beduidt het volk , zo veel deszelfs
welfpreekendheid vermag , dat zy verbonden zyn , uit hoofde
van het oogmerk des Euangeliums zelve , om alle aanheng
ielen der Bygeloovigheid af te leggen,, en tot de oorfprong,
l ke eenvoudigheid van het Christendom weder te keeren.
indien LUTHE &, IiALVYN , 7WINGLIUS en anderen deezen
z:igten weg Ingellaagen waren, wat zouden zy uitgevoerd
hebben? De gefteldheid van liet menfchelyk hart in liet oog
gehouden zynde , durven we zeggen , dat zulle lenige
middelen het volk van dien tyd niet zouden getroffen hebben, en dat niets bekwaam ware hen tot nadenken te bren'cn, buiten de flellige verklaaring van den 3 Iervormdelt
4 eraar, dat hun een eeuwig wee boven. het hoofd hing,
D3
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zo zy de ftloode gevoelens Bics Paasdotns diet terzaa'k-ten.
111 í:0iilaii c ziekten , die te kwaadaartig 7A uIn na heil
zaannlc geneesmiddelen te luisteren, wordt, inenigmaaleil ,
het vergif , met een allergewenscht gevolg , toegediend.
En het hadt niet anders, dan gezegende vrugten, dat de
I Iervornlers door den geest van ELIAS, den Tisbiter gedrecven wierden.
Want, behalven de onkunde en zedenloosheid des volks,
Raken nog twee ontfaggelyke vyanden het hoofd boven,
wier geweld en Irlagt verdraagzaamheid en vreedelievenheid
niet in ƒlaat waren te beteugelen; te veeeten: de willekeurige bcftiering van den Paus, cn het: misbruikt gezag cener
heerschzugtige Geestel ykheid. In flede, dat dcIlecrfchen.
de Kerk van Jezus Christus de nieuwe be g rippen , welke
de Hcrvor,ners over veele Stukken der Godgeleerdheid ten
baane bragten, en welke zy meenden , dat, best, niet den
inhoud van Gods Woord flrookten , zouden onderzoeken
en , behoorlyk , wederleggen , verfinaadden zy dezelve ,
niet de diepf{ e veragting. Den voorllanders van die gevoejens werdt een eeuwig ftilzwygen opgelegd. En_ de verfcllriklykfte bedreigingen , nevens daadelyke wreedheden
van lloutmyt, galg en rad, door eencn doninen <oecstelylken bloedraad, die van Romen zyn gezag ontleend hadt,
uitgevoerd, flrekten om de IIervormiw. , in haargin loop,
te fluiten. Omtrent het bezigen yan zodanige onredcivkc
en afgryfélyke middelen , moesten dc Hervormers geent
toegeeizeiadheld , altoos 5 plaats vergunnen, telnar dezelve
te keer gaan en als dingen afmaalen, welke den Waaren
God en het Etiangelie van zytlen Zoon onteerden ; als dineen, die, beter, den onderdaanen des Duivels dan den
Eedienaars van Genen menschlievenden Godsdienst voegden.
WVant, zo zy, daaromtrent, eenige verdraagzaamheid lieten blyken, wettigden zy, meer of min, de geoorloofdhei d
dier helfche middelen, in plaats vin ze , aatlflonds , te
fruiten, gclyk zy verdienden. En uien Ina.akte, door zich
tegen die dingen hevig aan te kanten, in dit geval, niet
fehuldig aan onverdraagzaaln ?leid, ire de lewoonc betel;crlisfe des Woords. Decze geweldige poogingen der Roomfchc Kerke, met eengin verbaazenden yveer, aldus, door de
Hervormers tegengegaan zyndc, zagen dc geent, die hunnen kant kooze:I , met een veragtelyk oog, op zulke wreedheden neder, en redden hun leaven, door de viugt, of fierven, met gelaatenheid, den marteldood; terwyl zv, onooglyk, befluiten konden, om weder te keeren onder de
grey_
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geestélyk,e beftiering van die geen en, welke 1hEtnne Hervormde Leeraars, liever, Kinderen des Satans, dan goede Herders van Jesus Kudde noemden.
Heeft niet de bevinding van alle tyden geleerd, dut het
noodzaaklyk zy, by de voortplanting van zulk -of zulk een
gevoelen, den geest over te nccmen, (beter weet ik my
u et uit te drukken) welke, in onzen leeftyd, heerfchende
is, en, doorgaands, in de voorll etiing van deeze of geene
nieuwe begrippen , gebezigd wordt. Het kwam met cle
denkwyze van dien tyd overeen, zo ras men het een of ander Stuk over de Godgeleerdheid voor den dag bragt,. (Godgeleerdheid, zeg ik; om dat maar weinige twisten omtrent
den Godsdiënst verkeerden,) om het tegenovergeflelde daar
van te verwerpen; onverdraagzaam te verwerpen. Boven,
hebben wy de oorzaak dier. onverdraagzaamheid .opgegeeven. Men wist de befpiegelende Stukken (en ach! dat de
oogen van veelen , ten dien opzigte , in onze dagen maar geopend waren!) niet te onderfcheiden van de grondwaarhe-den des Euangeliums; en dit was ook de reden, dat de
een hervormer den anderen, zomtyds, veroordeelde; gelyk
COLAMP DIUS, CAROLOSTADIUS en ZWINGLIUS door•LUTIIER C11 MELANCHTON voor Ketters gehouden werden.
Nogthans was die onverdraagzaamheid het kenmerk, dat
liet Item , die zyn byzonder gevoelen over de Godgeleerd
verklaarde, ernst ware. Hy , die opílondt, om het ver--heid
basterd Geloof der Hecrfchende Kerke te verbeteren, moest,
tlszints , blyken gee; en , dat geene inzigten vin tydelyk
belang hem bekroopen, maat dat hy, door eerie zuivere
liefde tot den Godsdienst, zo als men, namentlyk, in dien
tyd, daarover dagt, geleid wierde- En door het gebruiken
van die toegeevendhcid, welke veele van dé Nakomelingchap, zeer gaarne,, in de verbeteraars van den Roomfchen
Godsdienst zouden willen gehad hebben , hadden hunne
rydgenooten , uit hoofde van de genoemde redenen , ten
hunnen opzigte , geoordeeld, dat dezelve groote begeerte
Radden om de toejuigiing van zbmmige onftandvastige zielen te behaalen, dan dc zaal, van den Godsdienst wezenlyken dienst te doen. Hoe gelukkig was het dan, dat de
meeste Hervormers , juist , dien zelfden yver bezaten,
welke teen voor het kenmen: der opregtheid gehouden
werdt , fchoon wy denzelven onverdraagzaamheid zouden.
noemen.
De ondervinding heeft onze gezegden bekragtigd. Tets
tyde der Hervorming zyn 'er voornaame , en geleerde
ManD4
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Mannen opgeftaan, die eenen zagteren weg 2yn ingefaa,
gen, en dien onverdraagzaamen yver hébben afgekeurd.
Dan wat hebben zy ook uitgevoerd? De waare wysbe-

geerte hadt haar gebied niet ver genoeg uitgebreid en de
lnenfchen waren te onvatbaar , om de oogen voor het
licht des gezonden verfiands te openen. — Laat ons uit
liet opgetekende eenige gevolgen trekken.
Naar maate de gebreken, die, onder het menschdom,
heer(chen, flerk zyn; naar maate van die verwekt de Goddelyke Voorzienigheid , ook , Mannen , die , met eene
kragt, geëvenredigd naar de ftcrkte der gebreken, dezelve te keer gaan. Anders zou hun geweld, nimmer, gebroken kunnen worden.
Het is niet minder nuttig , dan noodzaakelyk , dat de
denkwyze der perfoonen , welke het kwaad verbeteren ,
met de denkwyze van die geenen , waarin het kwaad moet
verbeterd worden , en zo verre zainenftemme, dat de een
voor de overtuiginge des anderen vatbaar zy. leen kent,
immers, de kragt der bewyzen, welke uien bewyzen op
den man toe pleeg te noemen. In deeze, op haar zelve,
kan eenige valschheid fteeken, dat ze, evenwel , het cinde, het goede einde, tot welk zy aangevoerd zyn, bereiken. Het wysgeerig verftand, 't geen zich aan onregtvaardigheid fchuldig maakt, zal, op eene geheel andere wyze,
van die ondeugd moeten overtuigd worden, als de boerfche
ziel, welke aan het zelfde euvel ziek gaat.
Zomtyds kan de ondeugd, zo verre , voortgekroopen zyn,
dat zy niet kan uitgerooid worden, dan, door een middel,
welk , afgetrokken befchouwd zynde , eerder , zedelyk
kwaad dan goed te noemen is. Hy, die, zulks inziende,
nogthans, bewogen werdt, om verflandige redenen , dit
middel te gebruiken , zou niet eens te befchuldigcn zyn.
Hoe veel te minder is by te berispen , welke zich daar van
bedient, in de verbeelding, dat het zelve, ook op zichzelven bcfchouwd, goed zy,
Daar is , en zal, altoos, een eeuwig ondcrfcheid blyven
ttusfchen deugd en ondeugd, herenhartigheid en ol^bermhart^.,hcid, regtvaardigheid en onregtvaardigheid. Dit onder1heid kent het 1M enschdom, hoe zeer verbasterd. Ilet zelve past die deugden toe. Maar deeze hebben takken, wyzi vingen en de allerfynf'e uiteinden, waaromtrent de een
veel klaarder oogei heeft, dan de ander, gelyk des eeneii
gezigt , omtrent natuurlyke voorwerpen , gefleepener is,
dtn dat dei niide en Eenige reizen, bedieint zich de Gocr
de1
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eielyke"\Vysheid van dat gebrek, om haar oogmerk te be
reiken, gclyk de 1 I. S. in de fchakel der Eeuwige waarheden ons leeren, dat zy, haai bellier, zelfs tot het kwaade,
ui.tlirekt; en de Goddelyke Goedheid zal zich ontfermen
over hen , die, in dit geval, een verzwakt gezigt hadden.
Het is, derhalven , geen bewys van een groot verfland , en
een onfeilbaar teken van een bekrompen hart , die geenen ,
hevig, door te íl ryken, welke veele gebreken hadden, doch
daar aan kwamen, door de algemeene denkwyze ,welke zy,
van Jongs af, ingezogen hadden, en den tyd, in welken zy
leefden; inzonderheid, wanneer zy, met al hunne gebreken, groote en belangryke zaaken hebben uitgevoerd, van
welke de Nakomelingíchap gezegende vrugten van vreede.
en genoegen plurken kan.
-
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IVAARNEEMING WEGENS EEN SCHARLAKEN KOORTS,
(Febris .scarlatina) EN ZEILRE KEEL,DIE BET ZONDERLINGE TOEVALLEN VERGEZELD WAS (*).

ene jonge en zeer gezonde Vrouw wierd, op een tyd,
E
dat by ons , rondom Conventry, de Scharlaken Koorts,
October
niet zeere Keelen, epidemisch, heerschte, den
14

van eene flerke koude aangevallen, waarop fchielyk hette,
en andere koortsagtige toevallen, volgden. Den dag daar
aan klaagde zy over pyn in den mond en keel, die zo hevig
was, dat zy niets, dan met de grootfte moeite, konde
doorslikken. — Hierop volgde den derden dag een foort
van Scharlaken uitflag (a fc«res ras) op de armen, aan den
hals, en andere deden van liet Lichaam. Deeze Toevallen
duurden tot den vyfden dag, wanneer de Lyderesfe begon
vihoo dig te worden. Geduurende eenige uuren konde zy
niet het minfte vogt doorzwelgen, ook niet, zonder de
grootfle moeite, ademhaalen; tot dat zy eindelyk, na een
hevige hoest, een weinig bloedigen Etter, cii een groote
11:enigte brokken , die na kleine velletjes geleeken, uit do
Keel kwvt raakte. De Lyderesfe konde; hierop veel beter, en met minder. pyn , flikken : dog de Koorts, en do
ove.
(*) Zie w T L ME Es, Cafes and Remarks in Surgery. Lond,
1779.
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overige Toevallen, duurden tot den veertienden dag der
Ziekte, (den 28. October) als wanneer ik voor de eertte
reis by de Lyderesfe geroepen wierd. Ik vond haar zeer
liegt, de pols was fchielyk en zwak, de huid heet cu
droog ; en de Opperhuid. vervelde over het geheele Lichaam,
De Keel was, na 't zeggen van de Lyderesfe, beter. In
konde, uit hoofde van de fpanning der Spieren van de
Onderkaak, geen Theelepel in den mond brengen, om zelve de Keel te zien.
De Lydereslè klaagde over erne
hevige pyn aan de linker zede van den hals; op welke
plaats men ook zeer duidelvk eenehardigheid konde ontdekken. Ik was van gedachten, dat hier ter plaatze zig
tterfloffe zoude forinecren , waar door, misíchicn , de
Lyderesfe Benige verligting zonde kregen, en liet, ten dien
einde, eene verweekende Pap aanleggen, waar onder ik zo
veel Mostertzaad liet doen, als genoegzaam was om aan de
Opperhuid een zekere warmte mede te deden. Vervolgens
liet ik de Lyderesfe alle vier uuren een once afkookzel van
Kina, met een halveDrachma Confectio Cardiaca, gebruiken,
Den dag daar na, zynde den vyftienden dag van de ziekte, wierd ik fchielyk geroepen, vermits de oin1 anders dagten dat de Lyderesfe ftierf. — Zy had een flaauwte gekreegen, en toen ik by haar kwam, vond ik, dat de regter arm en het regter been, door hevige ftuiptrekkingen . aan
waren, die eerst na verloop van twee uziren op--gedan
hielden. -- Ik maakte geene verandering in de geneeswyze , dan dat ik , by yder gifte van de Kina , nog vyf grein
Campher voegde. Den volgenden nagt, kwamen de fluiptrekkingen weder, en de Lyderesfe had diarby een fterke
-euteling in de Keel, na dat de aanval voorby was, lag zy
ecnigen tyd in Benen toeland, dat men niets dan den dood
verwagtte. Na dat zy weder was bygckomen, cischte ze
een weinig koud water te drinken. ben zestienden dag
kwamen de ftuiptrclddngen nog drie a viermaal, met dezelfde hevigheid, weder, en de Lyderesfe klaagde, in
dien tusfchentyd, over zwaare pyn in de Keel. — Ik liet
roet de boyengenocmde geneesmiddelen en de pap aan
-houden.
Den zeventienden dag befpeurde ik cone duistere be
weeging, van eene ingellooten floffe aan de zyde van den
hals; en vermits ik Bene opening na buiten het raadzaamflc
oordeelde, zo maakte ik onder den hoek van de Onderkaak,
ligt aan den voorllen rand van de SternomartridEus Gene
incifie, ter lengte van drie vierde duim , waaruit zig omtreiit
--
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treat twee oneer flint.ende floffe ontlastte. Deeze outIagtitlg van Etterftoffe duurde Benige dagen. De Lydereste had, na dat de opening gehaakt was , geen den ifliit11eni aanval van Stuiptrekkingen: de Koorts en de overige
toevallen \vinden langzaamerhand minder, en 'er bleef
niets , darn Bene groote zwakte, te rug, die de volkomen
hertkelling eetligen tyd vertraagde.

NATI'T'RLYKE TIISTORIC VAN DEN BOOM- LEEURIK I,
DEN G-R.AS`LErtTk IIZ , DEN PIEPER-EN 3EN
SPRINGHAAN - LEEURIK.

`Volgens den Heer na MosTarittAnn. Medefchryver van
den Heer ne sorroN.)
e 1320m-Leeiurik, by de Latyncu Alauda arborea , bye
de ltaliaanen Tostovilla , by de E,ngelfchen lood- Larck,
by de Franfclien Czejelier , by de Deenen en Noorwegers
$kozne-larke en Heede-larke , geheeten , verfchilt genoeg van
den Gewoonem Leeurik, om 'er ecue byzondere foort van te
maakets. In de daad, by verfchilt 'er van in grootte en in
de gehecle gedaante, zynde veel korter, gedrongener en
Iigrer ; hy verfchili 'er van in zyne Pluim cdie , de kleuren
,zyn veel zwakker, en over 't algemeen is 'er minder wit,
tls t ede door een foort van witagtige kruin , in deezen
Fogel veel zigtbaarder dan in den Gelroonen Leeurik; by
verfchili 'er van in de Vleugelpennen, welker eerfle en bui
veel korter zyn; by verfchilt 'er van in zyne natuur -tenf
gaat zitten, ter=-lykegnarthd,wbyopemn
wyl de Gewoonè Leeurik nooit anders dan op den grond
rust: 't is waar, hy verkiest hier toe de zwaare takken ,
waarop by zich kan honden, zonder genoodzaakt te weeen om ze niet zyne vingeren te omvatten ,'t geen hem niet
vvel mogelyk zou weezen, dewyl de Bene vinger veel te
Jaag is, of liever, zyn agter vinger te weinig geboogen,
om een tak te grypen: by verfchilt 'er van, door dien by
vermaak fchept zich te onthouden en te nestelen in onhehouwde landen, digt by Kreupelbosch, of joeg opg;efchooten (lakhout, an waar de naace Boonz-Leeurik zeker afl', att, {":loon by nimmer in 't Geboomte broedt; de Geirr,,re Leenrik onthoudt zich in gróote bebouwde velden:
icy veuichilt 'er van in zyn Zang , die mower van den Nagtegaa!,
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gaal, dan van den Leeurik heeft, en dien fly niet alleen
by dag, maar ook by nagt, niet alleen vliegende, maar
ook op een tak zittende , laat hooren.
De Heer x n R B E R T heeft opgemerkt , dat de Pypers ,
onder dc Cent-fuifes van de Garde, vry naauwkeurig den
wildzang van den Boom-Leeurik navolgen; dit deedt my
verenderflellen, dat deeze Vogeltjes zeer gemeen waren in
Zwitzerland, en ik heb deeze veronderftelling , door ontvangene becigten, bewaarheid gevonden. De Boom-Leeurik
verfchilt van den Gevoonen Lee:-rik in vrugtbaarheid: want,
fchoon de Menfchen zich minder op het vangen van den
eerst- dan van den laatstgemelden toeleggen eis fehoon het
Wyfje vier of vyf eitjes legge, gelyk dat van den Gewoonen
Leeurik, is deeze foort veel min talryk. Ook doet
'er zich een onderfcheid tusfchen deeze beiden op, in den
tyd van broeden: want wy hebben gezien, dat de Gevoone
Leeurik niet voor de Meimaand broedt, en de Jongen van
den Boorra-Leeurik zyn zomtyds Half Mei reeds in Itaat om
te vliegen. — Eindelyk verfchillen zy van elkander in
tederheid van gefieltenisfi : dewyl, volgens de aanmerking
van A L B I N, het onmogclyk is , om , welke voorzorge men
ook draagt , de jonge i oom-Leeauvikken , uit liet nest genomen, op te kweelden: dit moet, nogthans, met bepaaling
tot Engeland, en andere zo koude Gewesten, verflaan
worden: dewy! o LI NA, die een warmer Landlireek bewoonde, voluit verklaarde, dat men de Tostovilla jong uit
het nest neemt, en in den beginne opkweekt als de Nagtegaalen.
Voor het overige heeft de Boom-Leeurik veel gelykheid
met den Getivoonen Leeurik, gelyk deeze heft by zich zeer
hoog in de logt, al zingende , en houdt zich daar lang op ;
als liet koud is vliegen zy by benden ; zy maakera het nest
in den grond , en bedekken het onder eerre gras-zoodc :
leeven tot acht of tien jaaren; eetgin Infecten en Graanen.
0 LI N Ir heeft opgemerkt, dat de vecrt;es op den Kop
by 't Wyfje min donkerverwig zyn dan by 't Mannetje,
dat deeze den agternagel veel langer heeft: by zou 'er heblien kunnen byvoegen dat de borst van 't Mannetje nicer
gevlekt is, dat de groote Vleugelpennen met olyfl.leurige_
randen geboord zyn, en welke men wit ziet by het Wyfie.
hIy geeft voor, dat deeze foort alleen bekend is omfirecks
Rome, dit wordt door de beter onderweezenc Natuurkundigen van laater dagen voluit tegengefprooken. In de daad
het is meer dan waarfchynlyk , dat de Boom-Leeurik aan
geer
,
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geen enkel Land bepaald is. want men weet uit LINNEUS,
dat by in Zzveeden, uit o L I N A, dat by in ltalie gevonden
'wordt; en daar hy zich fchikt naar deeze twee wvd'çerfchillende Lugtf'crecken, mag men vrylyk gelooven, dat hy
ook voorkoine in Landen van een gemiddelde Lugtsgefieltenisfe tusfchen die beide , en , gelyk L IN NE U s het
uitdrukt, in Iuropa woont. Deeze Vogeltjes zyn zeer vet
in den Herfst, en leveren dan een fmaaklyk voedzel op.
AL B IN wil, dat men ze, op drie onderfeheide tydei, ,
vangt, te weeten in den Zomer : wanneer zy korten tyd
zingen, om dat de ruityd welhaast komt. -- De maand
September is de tweede tyd om 'er jagt op te maaken ; dan
vliegen ze, by benden , van 't eerie Land na 't andere, en
rusten gaarne op de boothen. Dit is de tyd wanneer de
Jongen van Pluimadie verwisfelen, en bezwaarlyk an de
Ouden kunnen onderkend worden. De derde en
beste tyd, om ze te vangen, begint met de maand January, en íirekt zich uit tot het einde der volgende maand:
wanneer deeze Vogeltjes zich van een, en twee aan twee,
fcheiden, om eerie nauwere verbintenis met elkander aan
te gaan. De jonge Boorz-Leeurikken, dan gevangen , zyn
doorgaans de beste Zangers; zy heffen, weinig tyds naa
datze gevangen zyn, den wildzang aan, en dat op een veel
onderCcheidener toon, dan die men in eenig ander Jaargetyde gekreegen heeft.
De Gras- Leeurik , by de Franfchen Farloufe of Alenette
de Prés , by de Lngelfchen Tittiark , by de Duitfchers
Wiefen Lerch , bv de Italiaanen Calandrine , en in 't Latyn
1Qlauuda Pratrnf s geheeten , is door B E L o N en o L Ï N A
voor den kleintien onder de Leeurikken gehouden , om dat
zy andere kleinder foorten , van welke wy vervolgens zullen
fpreeken, niet kenden. De heerfchende kleur boven op 't
Lyf is olyfkleur, met z w art gemengd, op 't voorfie, en
zuivere olyfkleur, zolder mengzel, op het agterfte gedeelte: van onderen geelagtig wit , met langwerpige zwarte
vlekken op de borst en de zyden: de Vleugelpennen bykans zwart, met olyfkleurige randen: die van den Haart desgelyks , uitgenomen de buitenfle , die wit geboord is, en
de volgende, die in dezelfde kleur uitloopt.
, Deeze Vogel heeft eene foort van witte Wenkbrauwen,
door L IN N E U s tot eene foort kenmerkende onderfcheiding
genomen. Over 't algemeen heeft liet Mannetje meer geel
aan hals, borst en dyer, dan het Wyfje.
Het minfle geluid doet den Gras- Leeurik wegvliegen; by
gaat,
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gaat , íchoon het hem bezwaarlyk valle , op 't geboomte
zitten; maakt het nest, even als de Poort- Leeurik, en legt
hetzelfde getal eitjes ; doch verithilt van denzelven hierin,
dat by de voorftc Vleugelpen bykans even lang als dc vol
als mede in den Zang, die min verfcheiden--gendlhcb,
Izeid heeft , fchoon dezelve zeer aangenaam is. Eenige
Scliryvcrs willen, dat zyn Zang veel van een fpottenden
lach hebbe , A L P, 1 N vergelykt denzelven by die der Kanarie-vogelen : en houdt die voor te kort en afgebroohen
maar BEL 0 N en o L t NA fteinmen daar in overeen, dat dit
kleine Vogeltje gezoet wordt om den bekoorelyl.e;i Zang
en ik moet erkennein, dat ik dien hoorende zeer lici?yk
vond , fi hoon naar liet droeve hellende , en gelykcride
naar die van den Nagtegarïi, fchoon minder dooriiaaude.
Opmerkenswaardig is het, (lat de Gras-Leeurik , dien ik
hoorde, een EV yfje wast 0 L t zegt , dat men dcezeul
Vogel , even als de Nagte aal , opvoedt; doch dat het zeer
bezwaariyk toegaat: en dewy1 by nit langer dan drie of
vier jasren leeft, 1preelKt het van zelve, waarom deeze ii(aa^rt
zo weinig taiyk is, als mede waarom het Mannetje-, wanneer het zich om hoog heft, om een Wyfjc op te fpooreu,
een veel grooter kring befchryft dan de Ge»woore-Leeurik,
en zelfs dan de Boorra- Leeurik. ALBIN, ondertusI hcn ?
beweert, dit de Gras-Leeurik lang leeft , en doorgaans
vyf of zes eitjes broedt iiidièn dit zo ware, dan zou deems
ze foort veel talrykcr weezen, dan ze in de daad is.
Volgens den Heer drys voed de Gras-Leeurik zich
tet Wormen en Infecten, welke by op nieuw bebouwde
velden zoekt. Dit wordt door de waarneemingen van
WIL t, u G na Y bevestigd; en ik heb in de maag, bchal-ven de overblyfzels van Infeéteu, 'er ook kleine Graankorreis en tleenties in gevonden. Als wy A. L s IN gelooven
beeft onze Cras-Leeurik de gewoonte, om, teiwyl by eet,
de Haart van de cone na de andere zyde te fchudden. ik
heb 'er een een geheel jaar gehouden, en 'er niets dan klein
Zaad aan tot vocdzel gegeeven.
De Gras-Leeurikken nestelen doorgaans in de velden, en
zelfs. in laage en nioerasfige landen: zy maakgin het nest
op den grond, en verbergen 't zelve zorgvuldig: tcrwyl
bet Wyfje broedt, onthoudt zicht het Mannetje meestal op'
een nalaygelegen boom, van tyd tot tyd opvliegende cu
klapwiekende.
Zy komen voor, in Italie, in Irrankrvk, in Doitsciiland,
in Engeland c;i Zweeden. A i a IN vetnr_ldt , dat zy , (buite
,
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ten twyfel fpreekt hy van de Landitreek, waar by in Ps7;9
geland woonde ,) in 't begin van April, met den Nagtegaal,
vertchynen , en omtrent de maand September vertrekhen :
zomtyds gaan zy, Volgens den Heer L 0 T T r N G n it, op 't
einde van Augustus, heen, en fchynen eene lange reis te
neoeten doen: in dit geval zouden zy kunnen behooren tot
dc l.eeurikken, die, in de maand November, over Maltha
trekken, veronderíleld zynde, dat zy, onder den weg,
zich ophouden in Landllreeken, welker lugtsgcaartheid niet
hunne getleltenisfe ilrookt. In den Herfst, of den tyd van,
de \Vynoogst, vervoegen zy zich omtrent de groote wegen. De Heer GUYS merkt op, dat zy zeer geheld zyn
op het gezelfchap van buns gelyked, en, by mangel dar
van , zich vervoegen by de !linken, welken zy onder deyt
weg ontmoeten.
Wanneer ik, cindelyk, 't geen de Schryvers van drGras-Leeurik gezegd hebben, met elkander vergelyk, ontdek ik verfchillendheden, welke my doen geloovén, dat
deeze abort aan veele veranderingen onderworpen is, en dat
eten ze niet zelden verward heeft niet den Boom-Leeurik era
den Piepcc, van welken wy nu moeten fpreeken.
De Pieper, of . 'iep- Leeurik, in 't Franst!} Pipi, in 't En;elsch Pipit, en in 't Hoogduitsch Piep -Lercl.e, genoemd,
on etwyfeld naar 't geluid, 't welk hy (laat : benaamingert
altoos de beste; dewyl ze het benoemde voorwerp zo veel
mogelyk afbeelden: deeze is in Frankryk de kleiitfte
Leeurik. Men vergelykt het geluid deezes Leenriks, teat
ttniniten 't geen hy 's winters flaat, met dat eens Springhaans; doch het is flerker en doordringe der. Deeze Vogel laat bet hooren, en wanneer by vliegt, en wanneer by
op de hoogte takjes van 't Kreupelhout zit: want hy weet
zich op dunne takjes vast te honden , fchoon zyn agterf e
nagel zeer lang is, (min lang egter, en meer gekromd, dan
die des Gewoonen Leeuriks ;) doch by bedient zich meesterlyk
van de voorfee nagelen, om de tedere takjes te omvatten,
en 'er op te blyven zitten ; by houdt zich op den grond en
loopt zeer vaardig.
Wanneer de Piep(r, in het Voorjaar, op een tak zittende, zingt, gefchicdt zulks niet veel beweegings: by regt
zich op, opent den bek, fpre.dt de vleugels uit, en alles
toont dat het een zang der liefde is: van tvd tot tyd flygt
by in de hoogte, zweeft eenigen tyd, en komt bykans op
dezelfde plaats weer neder, vaart voort met zingen, eu
vel zeer aangenaam te zingen: zyiiWUdzapg is eenvoudig,
doch
,
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doch zagt, welluidende en n<iauwkeurig uitgedrukt. Dit
kleine Vogeltje maakt zyn nest op ceuzeanie plaatzen , en
herbergt het onder eene graszonde; uit dien hootUe ílrekken zyne Jongen dikwyls ten prooije aan het Veldgedierte.
Vyf eitjes ligt het Wyfje i eencc broed; ze zyn aan het
dikí}e erode met bruine plekken. Dr Kopvan den Pieper
is eer langwerpig dan rond; de Bek zeer icherp en zw ar tagtig; de randen van de bovenhaak, na dc pant toe ,rond
uitgehoold; de neusgaten zyn halt' bedekt door ce 1 hol
vlies, van dezelfde kleur als dc hek, en voor een gedeelte
verborgen onder kleine vooruit(teekende pluiirii es. Iet
boveníle des lyfs is groernagtig bruin, of liever, met zwart
vlekken : liet benedenfile geelagtig wit, op de borst-agtie
en aan den hals ongeregeld gevlekt; cindclyk heeft by een
dubbele vita tige llreep op de Vlerken. Deeze dient by
L 1 N NE US, ter kenmerk tekenende onderfcheiding.
Deeze Leeuvikken vertoonen zich , omtrent het midden
van September, in Engeland, en worden; in eerre groote
menigte, omílreeks bonden gezien : zy bezoeken _de heiden
en vlakten; zy buitelen veel eer dan vliegen, en verheffen
zich niet tot eerre aanmerkelyke hoogte. Eenigen blyven,
geduurende den Winter, in de moerasfige landen rondons
-

Scavbei,rg.

Uit de gedaante en dunheid van den Bek, valt ligt op te
maken, dat dceze Leear k oornaamlyk leeft van Iufeclen,
kleine zaadgin , en zyne kleinheid geeft reden om te vermoe.
den, dat hy niet lang leeft. Men vindt hem in Duitscltland , in Engeland , en zelfs in Zweeden . althans L I NN n er s zegt het in zyn Systema , fchoon by 'Cr in zyne
Fauna Suecica , althans in den eerflen druk , niet van reppe:
Te veel overeenkomst, om 'er niet tellens van te gewaagen, met den Piep-Leeurrii, heeft de Springhaan- Leeurik
door de Engelfchen The Willow Lark gehceten : dewy!
dezelve , alle Jaaren , komt op de Wilgen boomen, in ICI/ithefort en Flintshire , en 'er den gelieelen Zomer doorbrengt. Alleen is hy kleiader dan de Pieper , anderzins
verfchilt hy 'er niet van , noch ten opzigte van de Klauwen ^
noch van den Zalig, noch van de houding. Wat de Pluimadie betreft, decze is , aan den Kop , en boven op 't Lvf,
donker geel, met zwarte vlekken: de Vleugelpennen zvn
bruin , geboord met vuil geel : die van den Staart zeer
donkerverwig, de Wenkbrauwen witagtig , het onderlyf wit,
naar 't geele trekkende.
NAAUrv-

NAAUWK. BERICT DER UITBARST. VAN DENflERG VESL'VIUS.6I

NAAUWKEURIG BERIGT DER UITBARSTINGE VAN DEN
BERG VESUVIUS, IN DE MAAND AUGUSTUS, DES
JAARS MDCCLXXIX. Ontleend uit een Brief
van den 11CCr WILLIAM HAMILTON, aan
JOSEPH BANKS, l+;„q. Prefident van de

Koninglyke Societeit, geplaatst in
The Philofophical Tranfrtc`'t. Vol.
LXX. Part I. for 1780.

heeft de Heer
buiten
M
gewoon Afgezant en gevolmagtigde Staatsdienaar
des Konings van Engeland, aan 't Hof van Napels, de
WILLIAM HAMILTON,

Koninglyke Societeit , te 1. ouden, van welke by een waar
eerre befchryving der Uitbarflin--digLs,verpltm
gen van den Berg Vefitvius verrykt met zyne keurige
Aanmerkingen over dit gedeelte der Natuurkunde; op deeze wyst by in doezen Brieve, en geeft daar op een verflag
van de laatfile , en de grootfie , welke zints den Jaare
MDCCLXVII, voorviel (*).
Op Donderdag, den vyfden Augustus, MDCCLXXIX,
omtrent twee uuren naa den middag, ontdekte ik van myn
Landverblyf te Paajlipo, in de Baaij van Napels, waar ik
een vry Bezigt op den Berg Veficviets heb, (zyride deeze
daar tegen over gelegen, op een afstand van ( nitrent zes *
mylen , in een rechte lyn ,) dat deeze Vuurbraahend.e Berg
in eene allerhevigíle beweeging was : een witte en zwavelagtige Rook kwam geduurig, en met geweldigen aandrang,
uit den mond, de oerre pof volgde op den ander, en door
eene opéénfIapeling deezer rookwolken , gelykende naar
baalen van liet witfIe katoen , vormde zich welhaast , boven
den top van den Vefuv;us, zulk een klomp, dat dezelve
de hoogte en grootte des Bergs, ten minflen viermaalen ,te
boven ging. Te midden van dcczen witten rook , werd eerre
verbaazende menigte fleenen , ( Scor°i6e) en Asfche , tot Bene
ontzaglyke hoogte , zeker niet minder dan twee duizend
voeten, opgeworpen. Ik kon, door behulp van RAMSDEN's
allerheerlykst terugkaatzend Telescoop , by wylen , zien;
dat eene menigte vloeibaare Lava, die zeer zwaar fcheen,
juist
,

(*) Van deeze hebben wy onzen Leezeren verfgag gedaan. Zie
onze Nieuwe Vader!. Letteroef. II, Deei 2. Stuk bi. 226. enz.
W. DEEL. ME\GELW. N0. 2.
L
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eist hoog genoeg kwam, om over den kant des mond

van den Berg heen te loopcn, en niet geweld den weg te
neemen langs de fteilí'ce zyde van den T7efiavius, tegen over
Sommá. Korten tyd daar naa, brak 'er eene Lava uit , aan
dezelfde zyde, omtrent het midden van het kegelagtige ge
ge--deltnsVubrg,hieldtna ur
weldig geloopen te hebben, fchielyk op, juist eer dezelve
de bebouwde gedeelten van den Berg, boven Portici, be
reikt hadt, omtrent vier mylen van de plaats waar zy begon uit te forten.
Geduurende de Uitbarf}ing van doezen dag, was de Hitte
onverdraagelyk in de Steden Soann;a en Ottaiano., en werd
dezelve zeer merkbaar gevoeld te Palma en te Ltturo , veel
verder van den hef zuvius afgeleegen. Fyne Asfche, van
een roode kleur, viel ,te Somma en Ottaiáno, in zulk Bene
menigte, neder, dat ze de lugt dermaate verdonkerde, dat
men de voorwerpen , op een afíland van tien voeten, niet
kon onderfchciden. Lange draaden van glasagtige lloifè ,
deer gelyk aan gefponnen glas, waren onder deeze Asfthe
vermengd, en vielen 'er mede neder; en de zwavelagtige
Rook was zo flerk, dat vcrfcheide Vogels in de Kooitjes
Boombladeren in dc nabunurichap van .`onna -verftikn,d
en Ottaiano werden niet een wit zeer bytend zout overdekt. Ten zelfden tyde werdt 'er een zonderlinge kloot
van rook, van een zeer grooten omtrek, oliderfcheiden gezien , door veclen der Inwoonderen van Portici , voortkomende uit de opening van den Berg hefnvius , niet fnelle
vaart voortgedreeven tot den Berg Somma, tegen welken dezelve Rootte en in flukken brak, achter zich een Preek
witten Rook laatende, die aanwees welk een koers dc
kloot genomen hadt. Deeze ífreek Rook heb ik duidelyk
ontdekt, dewyl dezelve cenige minutiten duurde, fchoon
ik den Rook-kloot niet waarnam.
Een arm Arbeider, die op den Berg Somma Takkebosfen maakte , verloor op dien tyd zyn leeven, en dewyl
men zyn Lichaam niet gevonden heeft, veronderflelt men,
dat hy, door den rook geflikt, in de Valei gevallen is
Can de ruwe rotfen, waar op by arbeidde, en overdekt
wierd door den Lava-íiroom , welke, kort daar op, door
deeze Valci den weg nam. Een Ezel, zyn Meester in
die Valei wagtendc , nam, zo ras dc Veliuviuus hevig begon te woeden, fchiclyk de vloot, en baarde, behouden
'thuis komende, regtmaatige ongerustheid by het Gezin
diens armen Mans.
Men
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Men heeft in 't algemeen opgemerkt, dat de Uitbarftingen des Vuurbergs , geduurende deezen dag , gepaard gingen met meer geraas dan op een der volgende , toen
waarfchynlyk de mond van den hefialvius verwyd was, en
de flolle een vryer doortocht bekomen hadt.
's Vrydags, den zesden Augustus, was de gisting in
den Berg min geweldig; doch op den middag hoorde men
een zwaarera flag., en veronderllclde , dat 'er toen een ge=
dèelte van den kleinen Berg , binnen de opening, inflortte. 's Nagts namen de uityverpin gen zeer toe, en kwamen zigtbaar uit twee monden , die gloeiende Steenera
opwierpen, in onderfcheide rigtingeni ; dit waakte Gene allerfchoonst, en bykans onophoudelyk, vuurwerk.
Op Saturdag , den zevenden Augustus , bleef de Vuur
zelfden haat; doch, omtrent midden-bergykansid
tlagt, nam de werking zeer. toe. Men zou mogen zeggen
dat de hefavius toen ten tweeden maale de koorts kreeg.
Ik nam deeze beweegingen waar, op dc haven-muur te
Napels , waar men een volkomen vey Bezigt op den dlefuriers heeft, en was ooggetuigen van verfeheide heerlyke
en fchilderagtige ver chynzelen, veroorzaakt door de weder
donker rood vuur, 't geen uit de ope--katzingvhe
ning van den hefevins opbrandde , en in 't luidden vans
de donkere wolken op{leeg : wannee eerre Zomer-vlaag,
hier Trop^ei geheeten , fchiclvl: ontuiak en haare zwaai'
roet water bezwangerde wolken vermengde met de zwavelagtige en onderaardfehe wolken, die zich reeds als zo
vicele andere bergen, boven den top van den Vuurberg
hadden. Op dit tydílip fprong een vuurfontein
tot Bene ongelooflyke hoogte op ; zulk een helder licht
verí'preidende, dat de kleiníie voorwerpen duidelyk onder
konden worden op plaatzen , die zes en meer-fchiden
ïii_vlen van den Tje /uvvv:s waren afgelegen.
Des Zondags, den achtílen Augustus, was de IJefuvius
geheel ftil , tot 's avonds , omtrent zes uuren : wanneer
zich weder een dikke Rook boven de Opening vertoon
omtrent een uur lanter , hoorde incn , in de nnabuurfehap-de:
des Vuurbergs , een rammelend onc}er aa:dsch germs: de
gewoone opwerpingen van gloeiende Sternen namen een
aanvang , en namen alle oogenblikken toe. Ik bevond my
ten dien tyde , te Paufilipo, in gezelfchap van voelen myner Landsgenooten, met goede Telescoopen , de zonderlinge
verfchynzels in de opening van den Vefiuvius waarneemende, welke wy , niet dit behulp , zo goed` konden ondericheiIe
dtin„
-
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den, als of wy daadlyk op den top diens bergs gezetcir
hadden. De opening fcheen zeer verwyd door het geweld
der Uitbarftingen van den jongstleden nat, en de kleine
berg was niet meer te zien. - Omtrent negen uuren,
hoorden wy een zwaaren flag, die de Huizen te Portici,
en daaromifreeks, derwyze íchoktc, dat de Inwoonders,
ontfleld, zich daar uit, en op flraat, begaven: zints heb ik
vcrlèheide ven[Iers gezien die gebrooken , en muuren, welke geborll:en waren door de perfing der Lugt by deeze Uit
te Napels flegts even gehoord. In een-barfting,cho
oogenblik ontflondt 'er een fontein van vloeiend vuur , en
rees allengskens tot zulk eerre hoogte, dat ieder aanfchouwer zulks, met een fchriklyke verwondering, aanzag. Gy
zult liet bezwaarlyk kunnen gelooven, myn Heer, als ik u
verzeker, dat, naar myn beste gisfing,de hoogte van deeze
verbaazende Vuurkolom niet minder kan zyn dan drie niaalen de hoogte van den Irefuvius zelve, wier rechtflandige
hoogte bykans 37oó voeten boven liet waterpas der zee is.
Wolken van Rook, zo zwart als men zich niet moogelykheid kan verbeelden, volgden elkander onmiddelyk , en
vergezelden de gloeiende doorfchynende en vloeibaare Lava; de fchitterende helderheid van dezelve, hier en daar, af
breekende door de donkerlle vlekken. Binnen deeze Rookwolken, kon ik, op 't eigen oogenblik, wanneer zy uit de
opening des Bergs opileegen, een helder, doch bleek Elec
tricaal vuur ontdekken , zich gezwind als een fchitterende
blixemftraal beweegende. De wind was Zuid West,
en , fchoon zagt, flerk genoeg om deeze Rookwolken , van
den Vuurkolom afgefcheiden, weg te voeren; eerre opeen yakking derzelven vormde, allengkens, een zwart en uitgeflrekt gordyn agter denzelven: in andere gedeelten was de
lugt volkomen helder en de ftarren flikkerden. De Vuur
zulk een geweldige grootte , flak, op den gemel--fontei,va
den donkeren grond , op 't heerlykst af, en de gloed daar
van kaatfle Iterk te rug op de oppervlakte der zee, die, toen
geheel vlak, dit keurlyk gezigt niet weinig verfraaijde. De
vloeiende Lava, gemengd met fteencn, werdt, naa, zo ik,
in de daad, geloof, ten minieen tien duizend voeten hoog
opgevoerd te zyn , door den wind, deels na Ottaiano ge
deels viel dezelve, bykans rechtflandig , nog-drevn,
gloeiend en vloeiend op den Tje fuvius , bedekte den geheelen top, een gedeelte van d.en Berg Somma, en de Valei
tusfchen beiden.
De nedervallende lofíe, omtrent zo helder en brandende
als
-
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nis die fleeds versch uit de opening kwam, vormde met

dezelve één geheel ichaam van vuur, welk niet minder dan
tien en een halve myl breed was, en, van de bovengemelde
verbaazende hoogte, eene Hette afkaatfte tot op een afíland
van ten minflen zes mylen in 't rond. Het houtgewas op den
Berg Somma flondt welhaast in brand , deeze vlam ,van eene
andere kleur , dan de donker roode der ftof e , uit den
Vuurberg opvliegende, en dan het zilverkleurig Eleétrischvuur , vermeerderde de verfcheidenheid van dit wonderbaar tooncel. De zwarte Wolk, grootlyks toeneemende,
hing eens na Napels over, en lchecn die fchoone Stad, met
Gene fpoedigc verwoesting, te dreigen: want dezelve was
opgevuld met Elec`Iriíche ftof e; welk 'er geduurig uitfchoot
met fterke en heldere firaalen, juist gelyk aan die béfchreeven worden door PLINIUS den ,jongen, in zynen Brieve aan
Tacitus, en de groote Uitbaríling van den Vefurius, doodlyk voor zynen Oom, vergezelden. Deeze blixem des Vuurbergs ging, egter, zo als ik waarnam, zeer zelden buiten
de wolk, doch keerde doorgaans te rugge na de groote
Vuurkolom, by de opening, van waar dezelve kwam. Eén,
of twee maal zag ik deezen blixem vallen op den top van
Somma, en eenig hooy en f oppels in den brand zetten.
Gelukkig voor ons , voerde de opileekende Zuidweste
Wind, dien rampdreigenden wolk te rug, juist zo als dezelve de Stad bereikt hadt, en groote ontfleltenis baarde. Alle openbare vermaaken hielden ter[Iond op , de Schouw
werden geflooten , en de deuren der Kerken open--burgen
gezet. Men deedt ontelbaare ommegangen in de flraaten , Vrouwen en Kinderen liepen met loshangende hairen, vervulden de lugt met hun gefchreeuw, flerk aanhou
dat cie Overblyfzels van den Heiligen JANUARIUS-den,
onmiddelyk zouden aangebragt worden, oni de woede des
brandenden Bergs te fluiten : niet één woord, het gepeupel
van deeze groote Stad vertoonde liet gewoon buitenfpoorig
mengzel van woestheid en bygeloof,, zo dat, indien 'er
Beene fpoedige en recht te paste komende voorzorge gedraagen was, zou Napels nnsfchien meer gevaars geloopen
hebben van nadeel te lyden, door de ongeregeldheden van
de heffe des Volks, dan door den woedenden Vuurberg.
Naa dat de Vuurkolom , bylzans een half uur, in volle
kragt geduurd liadt, hieldt de Uitbaríling ecnsflags op, en
de Vesuvius bleef llil. Naa het verhvsterend licht van de
Vuurfontein, fchcen alles donker, uitgenomen de top van
den Vefu;'iius, overdekt met gloeiende asfche en fleenen
E3
van
i

66

NAAUWKEURIG BFRTGT

van onder welke, by wylen , hier en daar, kleine ftroonien van vloeiende Lava kwamen, en van de 1'eile zyde
des Vuurbergs afliepen. In het gedeelte van Napels, digt
by den Vefuvius, befpeurde men, zo lang de Uitbarfting
duurde, een flank, als die van zwavel , gemengd met dc
dampen eener Yzergietery; doch digt by den Berg was deeze flank bona ondraaglyk.
Terwyl ^wy, in de uiterfte veiligheid, een tooneel betfchouwden, zo grootsch en heerlek, als misíchien menschTyke oogen immer in die volmaaktheid gezien hebben, be
vonden zich de ongelukkige Inwoonders van de andere zyde des Bergs Somma, inzonderheid te Ottaiano en Cacciadella, omgeeven door die donkere en naare wolk, die
zo gefchikt een zwarten grond aan one heerlyke fchildery
opleverde, en hadden veel te lydcn van de Steenen en uit
doch ik zal u, hier naa. eene byzondere-vloeindLa;
befchryving geeven van hunnen wearlyk jammervollen toefland, zo als ik die kreeg van veele der arme lyderen zelve, toen ik dat gedeelte des Lands, weinig dagen naa de
Uitbarfling, bezogt.
Op Maandag den negenden Augustus, 's morgens ten
negen uuren, begon de vierde koortzige aanval des Bergs
zich te vertoonen door de gewoone kentekenen, als een
onderaardsch geraas, geweldige uitwerpingen van brandende ítoffe uit den mond des Vuurbergs, vergezeld van aseb
en rook; deeze kentekens namen van oogenblik tot oogcm
blik toe. De rook was van tweeerlei foort, de eene zo
wit als fneeuw, de andei zo zwart als git. Thans hing 'er
zulk eene vervaarlyke klomp van deeze opeengeflapelde
wolken boven den L of uvius, dat dezelve Napels, op
nieuw, fcheen te dreigen, en de Berg zelve een Molshoop
geleek. Op deezen dag waren de Uitbarllingen gelyk aan
die van 'Donderdag, doch verfcheide g:aaden geweldiger.
Eenige Steengin; bykans zo-hoog geworpen als die van den
voorgaarden neigt, vielen op den Berg Somma, en í1ak_n
het houtgewas op denzelven in brand; maar, dewyl 'er
weinig winds was, en deeze westlyk, rees en viel de
Vuur[loffe in een rechtflandiger rigting, en Oitaiano leedt
niet by de uitbarfling van deezen dag ; dan de meeste Inwoonders der plaatzen, op den kant des Bergs Vefu vies ,
vlooden na Napels, ont(Ield over de vrceslyke wolken, en
klaterende uitbarffingen. WTy merkten op, dat verfcheide groote Steenen , naa eerie verbaazende hoogte bei
reikt te hebben, een parabola befchreeven, een witte rook,
die
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^Eïe derzelver genomen weg aanduidde, agter zich laatende:
Benige borílen in de lugt, gelyk groote -bontben, zomtnige
vielen in de Valei, tusichen den Berg Somma en Vefuvizts,
zonder te barílen; andere borílen in duizend Plukken zo
ras zy uit den mond des Vuurbergs kwamen; zy naogten
zeer eigenaartig Vuurberd Bomben genaamd worden.
Over 't geheel was de Uitbarfling van deezen dag zeer
akelig; toen de Lava , omtrent twee noren, begon uit te
vloeien , en drie mylen ver tusfchen de twee Be gen
.boomde , waren wy in geduurige vreeze voor Benig allerdeerlykst ongeluk. De Lava ftroomde omtrent drie uuren lang, geduurende welken tyd alle de andere kentekens
Evan 't woeden des Vuurbergs verminderden, en 's avonds
..ten zeven uuren was alles bedaard. De logt was, 's nagts ,
-Benige uuren naa de Uitbarfting, vol van zodanige ver.
4'chy Izelen als het Gemeen het verfchieten van Starrett
noemt, doorgaans vertoonden zy zich in Bene rigting
cveiiwydig met den gezigteinder, een lichtende íireep agterlaatende; doch die welhaast verdween. De nagt was
,zeer fchoon, de hemel vol ftarren , zonder eenge wolk.
Deeze foort van Dleéh iek vuur fcheen geheel fchadeloos,
en kwam nooit op den grond neder; terwyl dat, waar
mede de zwarte Vuurbers=wolk des laatstvoorgaanden
plagts bezwangerd was , fchade toebragt , even als de
blixem by zwaar Donderweer; zulks zouden wy, buiten
twyfei , ondervonden hebben , hadt de Uitbarsting langer
aangehouden, en de Wolk zich over Napels verfpreid.
's Dingsdags, den tienden Augustus, hieldt de Vefu'ius zich fill.
Op Woensdag, den elfden Augustus, begon, 's morgens omtrent zes uuren, de vyfde en laatftc koortzige
vlaag des Vuurbergs, en nalas allengskens toe. Omtrent
twaalf uuren was . dezelve op het fterkíle (*) , en, in de
daad, zeer geweldig ; de Uitbarftingen gingen net grootei
geraas vergezeld dan de voorgaande. In alle andere opzigten- waren de Verfehynzels , door den Heer HAMILTON
waar(*) De oudile Lieden, in de nabuurfchap v.:n den Vefuvius
woonende, hebben opgemerkt, dat de UitbarfLingen van den
Vuurberg, omtrent den middag en middernagt op 't hoogst ge
ik geloof, uit myne eigene vaarnee ;tingen, dat-komenzy,
.deeze geda,te grond heeft.
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waargenomen, dezelfde als op die dagen, wanneer de
Uitbarsting minst geweldig was.
De jlefi^vius bleef, Donderdag en Vrydag, den twaalf
dertienden Augustus, Iterk rooken, van tyd tot-den
tyd hoorde men een geluid als dat van gefchut dp eenera
grootera afftand: doch zints Woensdag wierp de mond
niets meer uit, en 'er vloeide geen Lava meer van de zyden.
Op Saturdag, den veertienden Augustus, ging ik, ver
Graaf LAMBERG, Keizerlyken Staatsdienaar-gezldvan
aan dit Hof, om Ottaiano en Caccia-Bella te bezigtigen,
welk gewest allerdeerlykst geleeden hadt, door de zwaare
en verwoestende ncderflorting van Vutuíloffen,op Zondag
uit den Veftwius geworpen. Zo ras wy de Stad Somma
voorby getrokken waren, ontdekten wy dat de hette deezes
vuurregens, in derzelver nabuurfchap gevallen, de bladeren
der Boomen en der Wynftokken zeer getroffen hadt; en
wy vonden ze nog meer verzengd en gekronkeld naar gelange wy de Stad Uttaiano naderden; deeze ligt omtrent drie
inylen, valt Somma af. Omtrent ééne myl van ; ©mma begonnen wy onlangs gevallen vonken van Lava te zien , dun
over den weg en de velden veríprcid. Eiken flap , dien wy
vorderdén, vonden wy ze grooter van f'uk en veelvuldiger.
Anderhalf myl van Ottaiano was 'er de grond geheel mede
bedekt; de Bladeren en , Vrugten waren of geheel van de
Boonren geflaagen , of hingen 'er fchaars aan, verzengd en
uitgedroogd door de fchriklyke bette des Vuurregens.
Het dak van het Jagtliuis zyner Sicilifilie Majefteit te
Caccia-%fella, halt veel geleeden door groote nedergevallen
Steenen en zwaare vonken ; eenigen deezer woogen , naa
slat ze door den val van het dak verbryzeld waren, nog
inca dan dertig ponden. Deeze Stad boodt ons oog niets
dan -hobpen zwarte vonken en asfchc, verzengde Boomen,
verpletterde Huizen , met oenige haarer Inwoonders , die
nitgeweeken, nu wedergekeerd waren, en met naare weezens de verwoestinge aan{chouwden van hunne Huizen en
Bezittingen, waar uit zy Zondags te vooreis, ten naanwer
anode , hct loeven geborgen hadden. Deezc plaats kan , in
adn rechte lyn , niet min dan vier myleii van de opening des
Vuurbergs afleggen.
Van Caccia-Bella gingen wy na Ottaiano, eerie myl
nader aan den hefuvius , men rekent dat 'er twaalf duizend Zielen woonera. Niets kan akeliger weezen dan het
vertoon 't wk deeze Stal maakte, Huizen zonder daken,
,
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lien, half onder zwarte vonken en asfiche begraaven; alle
de venfters na den Brug toe (lukken gebrooken , oenige
Huizen afgebrand: de Straaten met asch opgevuld, (in
oenige naauwe lag dezelve vier voeten dik.) Í;enige wei
zo even te rug gekeerd, waren-nigedrIwo ,
bezig om ze op te ruimen, en den weg na hunne ver
Huizen te baanen. Zommigen flonden by elkander,-nield
vraagende na hunne Vrienden en Buuren, ieder vermeldde
den ander zyn leed. Zy kruisten zich, en Ploegen het
oog ten Hemel als zy de wonderbaare redding vernamen
en vermeldden.
Eenige Monniken, die, geduurende deezen verfchrikly
ke Vuurregen, in hun Klooster. geblceven waren, verhaalden ons de volgende byzonderheden, met veel naauwkeurigheids.
De Berg Somma, aan welks voet Ottaiano gelegen is,
bedekt den T7efto ii s voor bet oog der Inwoondcren, in
diervoege ,- dat de Uitbaríling reeds flerk was eer dezelve
van hun kon gezien worden. Wanneer des Zondagsavonds
het geraas vermeerderde, en het vuur zich boven den Berg
Somma vertoonde, liepen veelen der Stedelingen in de Kerken, anderen makten zich gereed om de Stad te ruimen,
als zy fchielyk een zwaares flag hoorden, kort daar op
vonden zy zich omgeeveu door eene dikke wolk van rook
en fyne asfche: een verfchril lyk gekletter vervulde de lugt,
én hier op viel 'er een vlaag van Steenen en groote brokken Vuurf'totfe; eenige deezer haalden zeven of acht voeten over kruis, en moeten sneer dan honderd ponden ge
hebben, eer zy door den val ítukken braken: naar -wogen
brokken, door my van de-demalnigvrze
ftraat opgeraapt, nog meer dan zestig ponden zwaar waren.
Wanneer deeze groote tot glasgefmoltenc klompen tegen elkander in de ligt Rieten, of op den grond nedervielen,
braken zy in veele ítukken, en bedekten Bene groote ruimte rondsom met gloeiende vuurvonken, die door derzelver
liette alle brandbaars {toffe aanflaken. In één oogenblik
was de Stad ell 't omgclege Land, op verfcheide plaatzen,
in vlam. In de Wyngaarden Ronden veele hutten van flroo
voor de Bewaakers der Wynflokken, deeze alle brandden
af. Lene groote verzamelplaats van hout in 't hartje van
de Stad (rondt in lichterlaaije vlam, en hadt de wind fterk
opgeftooken, de brand zou zich algemeen verfpreid hebben,
en alle de Ingezetenen waren gewis in hunne Huizen omgekomen: want liet was onmogelyk het hoofd buiten te fee,
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azen. Eenigen , die zulks bef ouden , met kusfens , tafeltjes
of fl:oelen , of dekzels van wynvaten, enz. , tot dekzel op
tun hoofd, werden, of nedergefaagen, of genoodzaakt
Jyfberging te zoeken onder boogen of in de kelders hunner
.Jiuizen. Voelen werden verwond; doch flegts twee perSoonen zyn aan hunne wonden. geflorven. -- Om de
fchriklykheid van dit tooneel te vergrooten, fcliitterde de
]Blixem des Vuurbcrgs uit de donkere wolk die hun omringde, en de zwavelagtige flank en bette liet hun naauwryks toe adem te.haalen. In dien bejammerenswaardigen en
akeligen toeftand, bleeven zy omtrent vyf- en twintig mi,muuten; wanneer dit Vuurbergsonweer eensflags ophieldt,
en de verfchrikte Inwoonders van Ottaiano, vreezende voor
eerre nieuwe uitbarfling des ontflooken Bergs in alle haast
de Stad verlieten, naa dat de Zieken en Bedle
gerigen, vol
hunne eigene begeerte, in de Kerken gebragt waren.-ens
Hadt de Uitbarfling een uur langer geduurd, dan
zou Ottaiano zich volftrekt in den Raat bevonden hebben
,van P,ompeia, die, nu juist 1700 jaaren geleden, onder de
,,Ptsfche van den Vefuvius begraaven werd, met meest alle
derzeIver Inwoonderen, wier beenderen, tot deezen dag
toe, nog dikwyls gevonden worden in de kelders der hui
oude Stad.
-zenvadi
Wy ontdekten , dat dc ftreek lands , geheel en al overdekt
net eerie Bedding (Stratum) der ttoffe des Vuurbergs, boven
gemeld, omtrent twee inylen en een halve breed was, ets
-even zolang: hier waren de Vrugtboomen en Wyngaarden
geheel van bladeren en vrugten ontbloot, en fcheenen geheel
verbrand. Maar, tot myne groote verwondering, deeze zelfde ftreek op den negen- en twintigf}en September bezoekende, zag ik deeze Booroen, Appel-, Peer-, Perzik- en
Abricoos-Boomen weder in bloei, aan eenige was de vrugt
reeds gezet, en zo groot als Hazelnooten. De Vyngaarden
hadden ook nieuwe bladeren gekreegen en bloeiden. Veele
Vosfen, Haazen, en ander Wild, waren door dit Vuuronweer, omflreeks Soma en Ottaiano, omgekomen.
Op den achttienden September, ging ik op den Berg L'eficrrius, vergezeld van Lord HERBERT, en myn gewoonen
Gids. Wy konden de Opening niet geene mogelykheid bereiken, dezelve was bedekt met een dikken rook, al te z va
om verdraagen te kunnen worden: eis-velagtinfkd
znu het, fehoon dit beletzel zich niet opgedaan hadt, niet
raadzaam geweest zyn, het beklimmen te waagen : dewyl liet uit de harde dagen, welke wy,, van tyd tot tyd ,
hoor-
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hoorden , duidelyk bleek dat het in de ingewanden des
Vuurbergs nog woedde. Wy hielden ons, daarom, te
vrede, niet dc uit verkzels deezer laatilc Uitbarflinge, op
den Kegel des Bergs, en in de Valei, tusfchen denzelven
en den Berg Somma , te onderzoeken. -- Het kegelvormig gedeelte van den Vefuvius is thans bedekt met flukken
van Lav! en verglaasde Stoffe, dit maakt het beklimmen
veel mocilyker en lastiger, dan toen hetzelve alleen bedekt
was met Fyne aslche.
Eene byzonderheid der leatfts Uitbanning beflondt hier
in, dat de Lava, die, doorgaans, uit de zyden van den
Vuurberg vloeide , Watervallen, Rivieren en Berken van
vloeiend vuur vormende, thans in de gedaante van een
groote vuurfontein uit de opening voortkwam, deeze, in
zekere maate van geimoltenhcid nedervallende, heeft eenigerwyze het kegelvormig gedeelte van den hefuvius, bedekt met Gene bedding van harde verglaasde Vuurílofre;
aan den kant na den Berg Somma, is die Bedding zeker
»leer dan honderd voeten dik, en maakt een hoogen bult,
De Valci tusíchen den Vefuvius en Somma, is met zulk
gene verbaazende veelheid van Lava en andere ltofFe des
Vuurbergs, flaande deeze laatltc Uitbanning , opgevuld,
dat déze'ive, zo men gist, twee honderd en vyftig voeten,
of ' meer, is aangehoogd. Drie zulke Uitbarfcingen zouden
althans de Valci geheel vol maaken, en, door den Vefiuvius
niet den Berg o7nma te veréénigen, deeze twee één doet
worden, gelyk ze waarfchynlyk geweest zyn, vóór de
groote Uitbarfting onder de Regeering van TITUS. Met
één woord, ik vond de geheele gedaante van den Jleficvius
veranderd. De kanaalen, waar in de Lava, laatstleden
Maymaand, vloeide, zyn alle begraaven. De Vuurberg
fchynt ook in hoogte toegenomen; de mond is ook veranBerd , een groot gedeelte , van den kant na Somma toe ,tontbreekt, en na de Zee toe, is dezelve desgelyks gebrooken.
Daar zyn cenige groote fplecten na den top van het kegel"
vormig gedeelte des Vuurbergs, die het waarfchynlyk maaken , dat 'er meer Ilukken van den rand der Openinge zullen
inítorten, De bult van nieuwe ftoífe des Vuurbergs op den
kegel van den Vejuvius na den Berg Somma toe , en de dikke Bedding in de Valei, zyn desgelyks vol fplecten, waar
uit geduurig een zwavelagtige dainp voortkomt , welke dezelve, en de omliggende toffen, met een donker geele, en
ook met een witte, kleur verwt. Deeze laatstgemelde fpleeten, fchoon diep, gaan, zo verre ik kon ontdekken , niet
door
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door de Bedding, gevormd door de laatfee Uitb2rfting,
en die, van wegen de verbaazende dikte,, bovenal in de
Valei, waarfchynlyk eene menigte van jaaren Bene groote
maate van hette zal behouden, gelyk dit het geval was
van eene dikke Bedding Lava, in den jaare MDCCLXVII,
in de fosfa grande gevloeid.
Het getal en de grootte der Steenen, of, om eigenlyker
te fpreeken, van de brokken der Lava, geduurende de laatlIe Uitbarfting uitgeworpen, en die dik verfpreid liggen
op den kegel van den hefuvius, en aan den voet diens Bergs,
is, in de daad , ongelooflyk. De grootlle , door ons gemeeten, haal.ie in den omtrek niet minder dan honderd en acht
Engelfehe voeten , en was zeventien voeten hoog. 't Is
een vaste klomp, voor 't meerendeel in glas veranderd; op
Benige plaatzen zyn geheele (lukken volkomen glas van een
donker geele kleur, omtrent gelyk aan 't glas waarvan onze
gemeene Vlesfen gemaakt worden; alle de porien fcheenen
opgevuld niet volkomêne verglazingen van dezelfde foort.
Deeze klomp heeft, op de plaats ,waar by nederílortte , een diepen indruk gemaakt aan den voet des Vuurbergs, en dezelve
decdt drie zetten, eer by lag, dit blykt duidelyk uit de tekens
op den grond agter gelaaten , en de fleenen onder deeze verbaazende zwaarte tot ftof'vergruisd. Wanneer wy ons de fchroomlyke grootte en zwaarte van zulk een vasten klomp verbeelden,
ten minoen een vierde van een myl van den mond des Vuurbergs afgeworpen, kunnen wy ons niet genoeg verwonde ren over de kragt der Natuur, waar over wy, zo zelden
zulke verfchynzels onder 't oog krygende, doorgaans volgens eene te kleine maatflok oordeelen. Een andere vaste
brok van andere Lava, zes- en zestig voeten in den omtrek, en negentien voeten hoog, bykans van eene klootfche gedaante , was ten zelfden tyde uitgeworpen, en lag
naast den voorgemelden. Deeze Eieen , die de kentekens
draagt, dat dezelve afgerond, ja byna gepolyst is, door
geduurig in water, of aan den zeeoever te rollen en nogthans dugetwyfeld uit den Vuurberg gekomen is, kan een
voorwerp van keurige befpiegelingen opleveren. Een andere brok van vaste Lava , veel verder :eworpen , en liggènde tusfchen den kegel van den V futirius en de Hernzitagie,
is zestien voeten hoog, en twee-en negentig in den omtrek , fchoon het duidelyk blyke, door de groote flukkcn
daar rondfom liggende, en door den val daar van afgebor
ften, dat dezelve vóór het nederkomen twee maal zo groot
geweest is, 'Er zyn duizenden zeer groote íl•ukken van
ver-
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verfchillende Poorten oude en nieuwe Lava, die, door de
laatfile Uitbarílingen , op den kegel van den Vejuvius , en in
de Valeien aan den voet, verfpreid liggen : doch de drie gemelde waren de grootste , door ons genieeten.
Wy vonden desgelyks veele brokken van de Vuurbergbomben, die in de lugt aan flukken fprongen, waar van ïk
in het voorgaande deezes Dagverhaals gewaagd heb: eenige
geheel op den grond nedergekomen zonder barílen. Ile
nieuwe gloeiende hecte en vloeibaare Lava met ontelbaare
brokken van oude Lava opgeworpen, hadden de laatstgemelde dikwyls geheel omgeeven: 't is waaríchynlyk, dat ,
wanneer zulke nieuwe brokken Lava poreus en vol lugtbellen waren, 't geen niet zelden het geval is, de geweldige
Hitte van buiten, de lugt van binnen verdunnende, derzel
ver barfting veroorzaakte. Als deeze brokken van een vaster zelfhandigheid waren, borden zy niet, doch werden alleen omgeeven door de verfche Lava , en kreegen eene
klootfche gedaante door het wentelen in de lugt, of het nedervallen van de íleile zyden des Vuurbergs. Het buiten
Bomben, waar van wy ver-flebkdzrgon
vonden, beftondt altoos uit verfche Lava,-fcheidlukn
waarin veele brokken van oude, daar in beflooten geweest
zynde, Lava, zich nog vertoonden. Ik was zeer in
myn fchik met deeze ontdekking, dewyl ik my zeer verlegen gevonden had , om Bene verklaaring te geeven van
deeze werking des Vuurbergs, welke voor my nieuw was ,
en dikmaals voorviel by de Uitbarfting op den negenden
van Augustus.
Het verfchynzel van liet natuurlyk gefponnen Glas , 't
welk te Ottaiano op den vyfden Augustus viel, zag ik hier
desgelyks verklaard. Ik heb reeds vermeld , dat de Lava,
door deeze Uitbarsting opgeworpen, in 't algemeen volkomener in Glas veranderd was dan die eeniger voorgaande
Uitbarlling, dit bleek ten klaarften by een nauwkeuriger onderzoek der brokken van de verfche Lava; de porien daarvan
vinden wy doorgaans vol van zuiver glasgeworden ftoílë;
en wanneer wy de gedoofde vonken met een vergrootglas
bezagen , vertoonden zy zich als een verwarde hoop volkomen glas geworden draaden. Als een ftuk vaste en nieuwe Lava in den val geborf'en was, zonder geheel van
een te fplyten, ontdekten wy altoos hairdraaden van volkomen glas, van den kant tot het binnenf'e der fpleet.
Het natuurlyk gefponnen Glas , derhalven, 't welk te
Ottaiano , ftaande deeze Uitbaríling, viel, zal waarfchynlyk,
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door de werking van zulk eerre foort van Lava, als ik flrak5
befchreeven heb, voortgebragt weezen, barífende en van
een fcheidende in de lugt, ten tyde als zy uit den mond
des Vuurbergs voortkwam: dus, tot glasdraaden gefponnen,
door den wind weggevoerd, zo ras zy zich vertoonden.
Dc egth é berigten melden van liet vallen van kleine
Vuurberg- iteenen en vonken, (waarvan eenige twee oncen
woogen,) te L'enevento, Foggia, en Monte Mileto, meer
dan dertig mylen van den Ti efuvius gelegen ; docfi ,'t been
vreemder luidt , (dewyl 'er ílcgts weinig winds was, ge
viel-clurendUitbafgvenchAust,)
'er dien nagt veel fyne asfehe in de Stad Ma?afredonia,
dat is op een affland van honderd mylen van den he=
-

fuvius.

Nog blyft de T7efuviutt verbaazend írerk rookgin, en wy
hadden op gisteren Bene lipte Aardbeeviug : weshalven ik
niet denk, dat, fchoon de laatfte Uitbarfting zo zwaan
geweest Lebbe, de Vuurberg daar door genoeg ontlastings
bekwam om Iangen tyd zich ftil te houdend
,

Napels, den i Oktober, 1779:
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negens een Prentwerk , volgens de Nieuwe Uitvinding
var den Heere
CORNELIS PLOOS VAN AASTEL

;

JAC.

CORN. Z

Mededirecteur van de Zeken - Academie der Stad 4nierdam;
van het Zeeuwfche Genootfchap der Weetenfchappen te Plis.
fingen, en van de Keurvorflelyke Schilder - Beeldhouw- en
Bouwkunst - Academie te Dusfeldorp, — Lid van de
Hol!: Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem.
zoo in de Teken - en Schilderkunst, als in de
en Beitelkunst , wordt gewoonlyk , in 't alge ineen, door twee groote tydperken verdeeld. Naamlork, in
dat der Oudheid , door het woord Antiek , en in dat der
Iledendaa fche, door den naam van Moderne , onderfcheidenó
Egter eigende men viceltyds den naam van Modern toe ,
aan zulke wedben, zoo van deeze als van de voorgaande
Ecu-

Smaak,
D Graveere
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Eeuwe, welke gezelfchappen van Burger- en mager flanden
verbeelden; weshalven de kunflenaaren, welke zig op
diergelyke Kunstílukken toeleggen, door de Liefhebberen,
tot uitzondering van die welke van Boerebyeenkomflen hun
werk maaken, Schilders van Moderne Gezelfchappen worden
genaamd.
In deeze foort van Studie heeft ons Vaderland, al voor
anderhalve Eeuw, uitmuntende meesters voortgebragt,
welke, in de natuurlyke uitdrukking van Perfoonen, Characters en bedryven; in het uitbeelden van allerhande Kleedingen, en Stoffen van Fluweel, Satyn; Zyde, Lywaat,
Laken, enz. niet alleen de Kunílenaars der Oudheid cvenaaren, maar zelf zeer verre te boven gaan; om nu niet
te fpreek--n van het voeglyk verkiezen en natuurlyk plaatfen
van 't licht en donker, waar van de kunst, in de tyden der
Antieken , geen voorbeelden van die volkomenheid, zo
verre ons bekend is , heeft opgeleverd.
tidy hebben zulks, onder anderen, doen zien, in de
XIVde Prent van dit Werk, zynde een Pannekoekbakfier,
gevolgd naar cene fraaije Tekening, niet zwart Kryt, door
Gabriel Metzu, en breeder befchrceven in ons VIIde Bericht.
Het genoegen, daar door by de Kenners en Kunstliefhebberen behaald, was te vleiende voor den Uitgeever, om
ook niet op de goedkeuring der Liefhebberen te hoopen,
by de Uitgaave van deeze zyne Softe Prenttekening, in dit
zo Kunstbevorderend Prentwerk; zyndc nauwkeurig gevolgd
en in zyn eigen kleur gedrukt, naar een alleruitniuntendite
tekening van den
Ridder GERARD TER BURCII.
Verbeeldende, eene jonge en bevallige Dame, zittende,
als vermoeid zynde, op 't midden van deii voorgrond, ruglings tegen haar Toilet, en houdende in haar regterhand
een glas , waar uit zy fchynt te drinken; nevens haar that
een Heer van aanzien, welke, niet een Pagie, op zyii
Spaansch gekleed , in eene eerbiedige houding, voor haar
gezien wordt; en een Schenkbord vast houdt, als gereed
om het aangebooden glas, geledigd zynde, wederom te
aanvaarden.
Zy is geestig gekapt, en, op Bene fchilderagtige wyze,
in een Satyne Tabberd , naar de pragtiglle gewoonte van
dien
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dien tyd gekleed : wordende door een Ilerk licht gedaagd,
het geen een hragtlge werking doet, tegen een bruin 11uweele Mantel van den Heer, die zydelings agter ?gaar ílaat.
— De Characters der perfoonen, derzelver hartstogten
en beweegingen , in ieders byzonderen fraud , zyn verwon
uitgedrukt. — Ook is het Satyrs, waarin dc-derlvkfaij
Rid ier G. ter Burch' boven zyne tyd- en kunstgenootcii
uitmunt, en de verdere ƒtoffe der kleederen, ongemeen
natuurlyk verheeld, niet anders dan of die ftoflèn zelve
gezien wierden ; gelyk ook de verdere toeftel en meubelen , waar mede hot vertrek gefolieerd is.
feeze Prent-tekening is van gelyke grootte, in dezelfde
kleur gedrukt als de Originecle Tekening, welke, zo zeldzaatn als kostbaar, berustende is in de Kunstverzameling
van den Uitgeever; zynde met geelagtige I:.kt of Roet
1666 getekend; het zelfde jaar, toen-kleur,indja
deczc groots Meester, het uitmuntend Schilderlluk, ver
te Munfler, gemaakt heeft,-beldnVrhae
't geen thans berustende is , te Leyden , in 't Kabinet van den
Heere van Leyden, Heere van Vlaardingen, &c. welk Tafereel algemeen by de Liefhebbers bekend is, door de fraaije
Prent van Y. Suyderhoef.
,

AANMERKINGEN OVER DE NATUUR EN DEN OORSPRONG
VAN HET VERMAAK.

Oh! happinefs, our being's end and aim!
POPE.

riet is eene zeer waaragtige ƒtelling, dat de nuttigife
1 weetenfchap voor den mensch de mensch zelf is. En
wat kan gevolglyk nuttiger wezen, dan de natuur te onderzoeken van het geen waarnaar wy allen haaken; waarom
wy wenfchen te zyn; om het welk wy, gelyk zig de beroemde POPE uitdrukt, het aanwezen kunnen verdraagen.
ik meen het Vermaak.
Wat VERMAAK is gevoelt een iegelyk; en zo 'er nog
iemant ware, die 't niet gevoelde, zou liet even zo onmooglyk zyn hem het vermaak te befchryven, als een blind
geboren mensch te doen bezeilen, wat licht en kleuren
zyn;
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zyn; en eersen , die nimmer hoorde , een denkbeeld van het
geluid te geeven.
Maar is het onmooglyk, te zeggen, wat het vermaak zy,
het is zo moeilyk niet, wanneer wy aandagtig ons zelven
gade paan, te ontdekken, waaruit het vermaak ontiLaat;
of liever, in welke omitandiglieden wy zyn ,wat 'er in onze
ziel omgaat, wanneer wy vermaak genieten.
DESCARTES, die met zegt befchouwd mag worden als de
Vader, of liever de Ilerfleller, der waare en nuttige Wysgeerte , was van gedagte , dat het vermaak geboren wordt
uit het gevoel onzer volmaaktheid.
En zeker, de ondervinding fchynt deze meering buiten
tegenfpraak te
daar zy ons leert , dat alle wyzigingen van onze ziel en van ons lichaam, die tot ons welzylt
verftrekken, eene aandoening van vermaak; en, integendeel, dezulken, welken ons fchadelyk zyn, eene aandoe
voortbrengen. Wanneer wy zo naby aan<-nigvafert
het vuur komen, dat het ons lichaam zou kunnen fchaden,
gevoelen wy pyn, en vlieden van het vuur af. Maar als
ons lichaam , aan den anderen kant, minder van vuurdeelen
voorzien zy , dan noodig is tot ons weIweezen , als wy eene finertlyke aandoening van koude gevoelen, dan zoeken
wy het vuur; het welk ons dan koestert en verkwikt , tot
zo lang, dat een al. te groote overvloed van vuurdeelen ons
weder begint fchadelyk te worden. De vermoeidheid is
eerre Poort van pyn, die ons de rust doet zoeken, om dat
een langer voortgezette arbeid ons lichaam befchadigen zou;
en de rust is ons dan eerre allerzoettle verkwikking. Maar
eerre al te lang gerekte rust zou onze leden doen verílratnmen , en den omloop der kleinzing?, en menging der voa
ten, nadeelig zyn; zy wordt ons dan ten laatften ongemaklyk; en wy gevoelen 'ons gedreven tot het neenien van
beweeging; welke ook, zo lang zy het lichaam voordeelig
blyft, iangenaam is. Het licht van den dag, tot zekeren
trap , door het zintuig van het gezigt ontvangen , Ifreelt de
ziel; maar wordt het zo f'erk, dat het eene onttleeking in
het oog zonde kunnen verwelken, door eene al te íferke
aandoening der gevoelige vezelen, dan veroorzaakt het pyn,
en 't wordt van verkwiklyk eensklaps onverdraaglyk. Zo
is het ook met de aandoeningen, welken de ziel meer lynregt treffen. Voor zo verre zy ftrekken oni de volmaakt
ziel te bevorderen, zyn zy aangenaam; maar zo-heidr
dra zy Naare volmaaktheid hinderen, brengen zy finert aan.
Het ontvangen van nieuwe denkbeelden, liet ontwikkelen
W. DEh L. MLNGELW. N0. d.
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fellen,
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van verwarde, en opklaaren van duistere denkbeelden, volmaakt de ziel, en brengt het zoete der ver€landlyke ver
voort. Integendeel, wanneer onze ziel in Naare-maken
werkingen gef nit wordt, gevoelt zy verdriet. Dit is de
oorzaak van het lyden des lieerschzuigtigen, die, in de
zoete ontwikkeling zyner op grootheid doelende denkbeelden, geftuit wordt, door cent tyding, die al zync hoop
op verdere bevordering doet verdwwynen. Even zo gaat het
niet een finoorlyk verliefden Minlaar, die zig, daar by
zyne verbeelding den losten teugel viert, in 't ontwikkelen
van ítreelende • denkbeelden , eensklaps geffoord gevoelt ,
door een blyk vain de ontrouw of onverlchilligheid zyner
Schoone. De Wysgeer, daarentegen, die denkbeeld op
denkbeeld hoopt, en, uit een enkeld beginfel, geheele
fchakels van gevolgen trekt, gevoelt een hemelsch vermaak,
tcrwyl by dc volnaaktheid van zynen geest gewaar wordt.
Het gezigt van onze volnaaktheid vervult ons dan met
vreugde, en dry-ft ons aan , om onze vbimaaktheid fteeds te
vergrooten en te gevoelen; daar, integendeel, liet gezigt van
onze onvolmaakthei_1 ons linertlylk: valt, en ons de onvolmaaktheid niet liet gevoel derzelve doet vlieden. Zo ver
ook het gezigt van een dreigend gevaar de finertlyke-wekt
aandoening der vrees , en doet ons dit kwaad íchuuwen y
terwyl , aan den anderen kant, Iwt gezigt van een voor
oils mooglvvk goed de zoete aandoening der begeerte en de
hoop opwekt, en dat goed zoeken doet.
luit altes ifeutnt op de duidelylafe ondervinding, en fchynt
de gedopte buiten twyffel te (tellen, dat liet vermaak voort
uit een gevoel van de volmaaktheid van ons wezen.-komt
Niet , dat alle meníchen, dat de 1leinffe kinderen , ja zelfs
de dieren, welken wy zien, dat voor vermaak en finert
vatbaar zyn , een duidiylc befef van hunne volmaaktheid en
van hun aanwezen hebben. Ver van daar! zulk een
hefcf hebben zelfs de minfle voiwasfenen: maar wy allen,
(dc ondervinding leert het ontegcnzeglyi ,) hebben een
verward gevoel , eenc verwarde bewustlleid van ons aanzyn ,
en van de wyze van ons aanzyn. Wie is niet overtuigd
dat liy is, en wie weet niet , tot zekeren trap ten minlicnt
toe , hoe by is P ik voel, dat , terwyl ik bezig ben dit te
fcl;rvvcn, ik anders ben dan wanneer ik even te voorets
ovcrd,^_ t, wet ik fclur ven wilde. Zou 'er nu niet in onze
ziel een verward gevoel kunnen zyn van den welband van
ons aanwezen, om zo te fprecken , van de overeenkomst
onzer wyzi vingen niet den vvelí^and of de volnaaktheid van
-
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ons beftaan ? Het is op deze gronden , dat men , bedriegen wy ons niet grofiyh, veilig, met DESCARTES, hellen
mag, dat liet VERMAAK liet gevoel is, 't welk de ziel heeft
v,r de volmaaktheid van haar aanwezen, en de s^2ER'r liet

gevoel , 't welk de ziel heeft van de onvolmaaktheid van
haar aanwezen.
l\ looglytc, evenwel, fielden wy de zaak ook niet kwalyk
voor, indien wy zeiden: Het VERMAAK is het leevendige
gevoel van ons aa zyn, en de SMET is liet gevoel van eene verzwakking van dat leevendige gevoel. Maar dit komt
omtrent op het zelfde uit. Hoe volmaakter ons aanwezen
is , des te leevendiger kunnen wy liet gevoelen , en hoe
onvolmaakter, des te mindi-er gevoelen wy dat. Een
geest, vol van duidlyke denkbeelden, gevoelt zig leevendiger dan eon geest welke niet dan verwarde denkbeelden
heeft. By den leevendiglien wellust gevoelen wy ons aan
volare uitgebreidheid; by een hevige pyn ge -zynie
verwarring, welke allengskens Bene ver-ioelnvy
ons zelfgevoel voortbrengt:
-dovinga
't Geen deze befpiegeling van de natuur van het ver
dader bevestigt, is de opmerking, dat even-maknog
dezelfde gewaarwordingen vermaal of [inert voortbrengen,
naar dat zy, ingevolge van den trap baarer leevendigheid,
Vrekken tot bevordering of verwoesting vap ons aanwezen. Wy hebben 't reeds gezien, Gene maatige warmte
fireelt, eene al te groote pynigt ons. Een gemaatigd licht
verheugt liet gemoed; blootgeíleld aan de volle ftraalen.
der zonne, lyden wy Gene allergeweldigile pyn. Eene te
fterke lichaamsbeweeging verwoest ons maakfel, ecne gemaatigde ftreelt onze leden. Dus ligt het vermaak, om
zo te fpreelen , in het midden. Niets te gevoelen is een
laag foort van finest, het welk men verdriet, zelfverveeling, noemt; een al te fterk gevoel is eene geweldige pyn
om dat het ons lichaam vernielt; een gemaatigd gevoel is
éen vermaak, om dat het ons ons zelven doet gevoelen, dat
wy zyn , en zekeren trap van voinzaaktheid bezitten. De
allerhevigfte wellust, het allerzoetite gevoel zyndc, behoeft maar weinig fterker te worden, om in eerie geweldige pyn te veraarten.
Uit dit enkclde beginfel kan men alle foorten van ver
afleiden ; doch , dewyl wy vreczen ,-makcnefirt
deze aanmerkingen al te lang te maaken , be1»aaren wy
Let aanwyzen daar van tot Bene nadere gelegenheid.
,
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PROEVE OVER DEN GELUKKIGEN INVLOED ,WELKEN DE VER 1%EERING MET VROUWEN OP DE MANNEN HEEFT.

(Overgenomen uit Dr . ALEXANP.ER'S History of Women.)
Vrouwen hebben , door alle eeuwen heen , Moed en DapD eperheid
in de Mannen op den hoogf{en prys gefield, en
de Mannen hielden , in alle befchaafde Linden en ryden ,
Schoonheid, Kuisheid , en eene zekere onbefchrvffbaare Zagtheid
en I{iesheid in Perfoon en Gedrag voor de treflyhfte uitmuntenheden der Vrouwen. Vrouwen , in zichzelven zwak ,
vrees:gtig, en verdeedigloos, hebben den Moed en Dapperheid
der Mannen hoogstnoodig, om haar te befchermen tegen de aanvallen, die op har, naar den licha^,me of naar den geest, gedaan
worden. Minnen, in tegendeel, ftoutmoedig en terk, behoeven zeer de Vrouwlyke Zagtheid , om hunnen forfen aart te leenigen, om de ruwheden, welke zy dagelyks aanneemen in hunne
onderlinge verrigtingen met elkander, weg te neemen, en den invreetenden kanker der zorgen , door den heelenden balzero haarer
bekoorlykheden , te fluiten.
Slaan wy het oog te rugge op de vroegtle eeuwen der Oud]beid, wy vinden weinig gemeenfctiaplyke Verkeering tusfchen
de beide Sexen , als mede, dat zy , in gevolge daar van , min
aangenaam zyn in Perfoon en Zeden. In dat tydperk was geen
der beide Sexen beminnelyk of aangenaam. De Mannen ver
zich fomber,, veriaadlyk en wraakzugtig, en de Vrou--tonde
wen deelden, fchoon in eene mindere maate , in die ongezelli.
ge ondeugden. Veele eeuwen verliepen er, eer men de Vrou•
wen van genoeg aangelegenheids keurde, om onze Gezellinnen te
weezen in een uur tot gezelligan ommegang gefchlkt, of aan de
Liefde geheiligd.
Befchouwen wy den tegenwoordigen toeftand des Menschdoms
in 't Oosten, waar jaloufy, die dwingland der ziele, al de vreugd
en vertroosting van gemengelde Verkeering verbannen heeft, wy
zullen daar de Mannen niet alleen grimmig van aart, agterdogtig,
bloode en wreed vinden; maar ontbloot van bykans alle de fynder
aandoeningen, die uit Vriendfchap en Liefde den oorfprong ontleenen. Daar hebben ruwheid en barbaarsheid den zetel gevestigd , en zegepraalen over 't menschlyk hart. Bezwaarlyk valt
het daar de toegeevende Egtgenoot, den tederen Vader , gezellige
Deugden, en tedere Gemoedsbeweegingen, aan te treffen. Alle
deeze zyn doorgaans de afftammelingen van gemengde Verkeering.
En fchoon de Mannen, door met Mannen om te gaan, het Ver
mogen fcherpen, zal het Gezelfchap der Vrouwen alleen de-fand
School voor hun Hart weezen.

Wanneer uit deeze ongezellige Oorden, waar het leeven, door
van
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van de Verkeering met de Vrouwen verftooken te zyn, meer dan
de helft van deszelfs aangenaamheden derft . ons in Europa begeesen, ontdekken wy terftond , dat de Volken, naar gelange zy
meer tyds in 't gezelfchap der Vouwen flyten, ook befchaafder
zyn, en , in tegendeel onhefchaafder,, naar maate zy deeze klein
Rusfen, Poolen, en zelfs de Duitfchers,-agtenofvrmd^.D
betomen eene mindere maate van agting voor de Vrouwen, dan
eenige hunner Nabuurvolken , en fteeken , in gevolge daar van ,
minder uit door de bevalligheid hunner Perfoonen, en de tedere
aandoeningen des Harten. De Spanjaarden faan als voorbeelden
van wreedheid te boek, zo lang zy de voordeelen der Vrouwlyke
Verkeering misten : ten deezen ty je , nu de op(luitingeu , enz. by
hun buiten gebruik geraakt zyn ,en zy met de Vrouwen, op een gemaenzaamer voet, omgaan, hebben zy, fchielyk , de heuschheid en
beleefdheid hunner Nabuuren aangenomen. Zo veel vermogend,
met één woord, is het gezelfchap der Schoonen, om geluk en
vrolykheid te verfpreiden, dat zelfs de donker gefron(te wenk
diepdenkenden Engelschinan oi,tfronst wordt, en-brauwvnde
zyn gelaad een blyder trek krygt, dewyl by meer tyds, dan zyn
Voorvaders gewoon waren, aan de opwagting der Vrouwen bef eedt.

De voordeelen , ontftaande uit onze Verkeering met de Vrouw
strekken hunnen invloed uit over elke Gewoonte en-lykeSx,
Belryf des zamenleevinge. 't Is aan den gezelligen ommeg ang
met Vrouwen, dat de Mannen elke pooging , welke zy aanwen
om te behaagen en aangenaam te zyn, moeten toefchry--den
ven: 't is aan deeze zugt om te behaagen, dat zy al hunne
fraaihe d van manieren, zo wel als de zindelykheid en cier?ad van
I{leeding, hebben dank te Zeeeten. De Vrouwen, uit den aart
geteld op de zagte too^'eelen des Vredes, wisten niet zelden,
door haare beweegredenen en tusfchenfpraake , de rampzalige

elrwerkzels des Oorlogs te voorkomen, en, bevreesd voor het
verliezen hunner Egtgenooten en Bloedverwanten , begaven zy
zich zomtyds tusfchen twee vyandlyke Legers gereed om op elkander aan te vallen, en vertin 'orden de gear: igde fcliriklyke
tooneelen, van verwoesting en moord, in die van vroiykheid en
vr'e dfebap.
By onze Sexe heeft eene foort van manlyken hoogmoed plaats,
welke ons belet, in 't ifuk van kunde of ee „, het voor elkarder op te geeven: doch deezen zetten wy ter zy de in onze
Verkeering met de Vlouwen; eene onderwerping, die een nieuwe wending geeft aan onze denkbeelden , leert ons gehoorzaa_
men daar wy gewoon waren te gebieden , en te redenkavelen
daar wy voorheen ons driest aanteelden. De tederheid, welke
wy der Vrouwen toedraagen, leenigt de ruwheid van onzen aart ,
en de deugden, welke wy aauneemen, om in naare oogen behaaglyker te worden , worden ons allrngskens hebbelyk eigen.
Het geluk van byzonder'e Perfoonen, en van de Maatfchappy,
F3
wordt
-

$$

OVER DIN GBLUKI(IGEN INVLOEI)

wordt door geene zaak kragtdaadiger bevorderd , dan door be.
flendigc poogingen om te behaagen; en deeze po ,gingen onrftaan
grootendieels alleen uit de Verkeering met Vrouwen : want Mannen, die onderling zich toegeeven in het overtreeden van incest
alle voorfchrifcen der befchaafdheid, zien geene Vrouw onder
hun verfchynen of het tonneel verandert, en zy hetoonen , om
ltryd , hunne goede hoedanigheden. Het • is door de
kunst van behaagen alleen, dat ,de Vrouwen eenige maat van
aangelegenheid of raagt kunnen krygen: het is door behaager;
alleen , dat zy voorn erpen van liefde en genegenheid kunnen
worden: en dewyl zy daar op zo zeer geilend zyn, zullen zy
niet nalaaten alle kuntenaaryen van bekooring aan te wenden,
kunffenaaryen, tot welke de Natuur haar gevormd heeft. Iie-

trinnelyk van gedaante, zagt, en inneemend van zeden, zyn ze
door Natuur en Kunst gevormd, en, doer haare betoverende lach
houding en manieren , duizend onnoembaare-jes,b!korly
aangenaainheden voort te brengen in de Maatfchappy, die, buiten haar, fmaakloos , geheel van zagte, ffreelende en beminneIjke gewaarwordingen , beroofd is.
Doch , om eenig ver inaak volkomen te genieten, moeten wy 't zelve niet tot zatheid
f n laken : overzulks wordt 'er Bene meer dan gewoone maate
van voorzigtigheld in Bene Vrouwe gevorderd, zal zy veel in
gezelfchap yerkeeren , en zullen wy dat ontzag, die eerhiedenisfe;
aan haar betoonen , 't welk wy haar gaarne willen bewyzen ,
worden wy zeldzaam in haar hyzyn toegelaateg.
Vestigen wy het oog op Landen, waar de Vrouwen als ge kerkerd opgefoten zitten , de Inwoonders draagen barbaarschheid ,
en woestheid van Zeden ten kenmerk: befc:oucven wy die zelfde Gewesten in tydpeiken , wanneer de Vrouwen haare veyheid
beginnen te herkr gen, wy ontdekken terfiond, dat de Zeden
geleenigd en verbeterd worden. Geen Land verfchaft hier van
een doorfaander blyk, dan het reeds niet een kort woord gemeld
Spaagfclse Ry,k'. L)e Spanjaarden h „delen, voortyds, minder ge
dan eenig an--InefchapykVrigmetdSchonx,
der Volk van Europa, en lagen, in gevolge daar van, verse by
allen agter in btfchaafdheid en fraaiheid van Zeden : doch, riots
hunne Vrouwen minder in bedwang geleefd hebben, is de vordering ten dien opzigte zo vaardig en fchielyk toegegaan, dat
—

-

zy, naaulyks, voor één hunner behoeven te wyken. Aan laat gc-

zelfchap der Vrouwen , zyn wy de nay; er om te hehaagen , en
anderen gelukkig te maaken, verfchuidi d: en aan deezen n:ly.
ver desgelyi;s het grootfte gedeelte der fraaye Kunden.
Wanneer wy de twee Sexen, waai in het bvlenschdom onder
dat-fcheidns,ovrwgemn,blykthridag.
de Maaker der Natuure de Magt aan de Mannen gefchonken
Nebbe, door hun niet alleen een kloeker en rustiger Lichaamnsr efteltenisfe, maar ook eene Ziel, te geeven , met weer n^aeds en
ttitget r kie!' t'aebaarheid voorzien. Maar zyn deeze hcedanigheoc

,
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tien geheel zonder tegenwigt? Zyn de Vouwen geheel verf}ooken
;elaaten van iets, 't geen deeze meerderheid der Mannen kan opweegen? Hebben zy geene vermogens, door welker gebruik zy
deeze fchynbaare meerderheid tot een.- grootere gelykheid kunnen
brengen? Bezitten zy dezelve niet, dan mogen zy zich met reden
beklaagen over de eenzydigheid der Natuure , en de hardheid van
Faun Lot. Dan laaten wy dit (tuk aandagtig nagaan, en wy zullen
bevinden , dat de Oorzaak van ons weezen geenzins zo partydig
gehandeld hebbe : wy zullen ontdekken, dat by ieder Sexe onder
hoedanigheden fchonk : en dat deeze, over 't geheel, wel-fcheid
aangekweekt en behoorelyk gebruikt, Mannen en Vrouwen, bye
kans in een volmaakt everwigt brengen; en onpartydig de voor,en nadeelen des levens onder hun verdeeld heeft. Om den opgezwollen Trots der Mannen te vernederen, zyn de Vrouxen
reet Schoonheid begaifd, en bezitten, nevens die Schoonheid, eene
onuitfpreeklyke zagthcid en overreedende kraut in woorden en daadien , welker wyditrekkenden invloed weinigen der Sexe zelve
kennen, en die nog minder onder de onze wederf aan kunnen.
.Ken vleie::d woord, een treffende lonk, een enkele glimplach,
overwon een ALEXANDER, brast een CESAR te onder, en beviste

.liet Lot van Keizer-en Koningryken. Dus behoedde de tusfchenkomst der Moeder van cou1OLA .Os de Stad Roine van een over 't
licofd hangeed verderf , en brags in één uur eerre gelukkige om
te wege, dien de Raad en het Volk heide zich niet-wentlig
durfden belooven. Deeze raagt der Vrouwen, om de fterker Sexe
naar haaren wil te buigen, wordt ongetwyfeld zeer vermeerderd
als zy Jeugd en Schoonheid op haare zy^le hebben; doch met het
gemis daar van gaat dezelve niet te eenemial verlooren: tiet laatst
bygebragte voorbeeld is hier van een onwraakbaar bewvs.
Een treffend blyk van den veelvermogen en invloed der Vrouwen, vinden wy in de Lgtgenoote van ry'ruiu , een Vert van
Lydia , die, bovenmaats wreed en geldgierig, het grootfile gedeelte zyner Onderzaaten geduarig bezig hi.:idt met in de Gouimynen te arbeiden, derwyze, dat hun geen tyd tot den Landbouw
overfchoot, zo dat zy gevaar Iepen van do r hongersnood te zul
geweldig gedrukt, namen-leonitm.Drdzwnglay
zy, den Vorst niet ten Hove zynde, de gelegenheid vraar, om,
in grooten getale, met natbekrecren oogen, hunne klagten uit ;e
dorren by de Koningin , die, met hun deerlvk lot h„gaan, naa
veel overleggens hoe zy dear aan verligting zou toebrengen , den,
volgenden vond hedagt. fiy do wederkomst des Konings, liet zy
hein een zeer heerlyk gastmaal toebereide e; doch , by het out.
dekken der Ichotelen , ontdekte by, dat geen derzelve iets anders
dan Gul bevatte. Hy bemerkte terflond zyn misflig, en, ge
waar door zyne Kgrge--trofend igaLhderwyz
noote, hem de oogen geopend , zyne dwaasheid getoond , en ten
vollen overtuigd hadt, dat Goud zyn Honger niet kon il:illen, of
zyne Onderdaaneu voor ]Iongcr-noo,1 hewaarer., liet by te.ftund
i

een
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eenbevel uitgaan, dat, in 't vervolg, niet meer dan een vyfde gedeelte in de (goud-mynen zou werken, en de overige vier gedeelten zich op den Landbouw ,en andere nutte Kunften, zouden toe-

leggen.
Gereed en gemaklyk zou het vallen eene menigte van voor
zo uit de Oude als uit de Hedendaagfche Gefchiedenis,-beldn,
op te haalen van het vermeesterend vermogen, 't geen Vrouwen
op de aandoenlyke harten der Mannen gehad hebben. De Keizerin LIVIA mag hier vry de eerfte in aanmerking komen: zo
veel vermogt zy Op AUGUSTUS , dat by haar nauwlyks Benig ding
kon weigeren. Veele Vrouwen in Rome wilden gaatne weeten,
welke middelen zy bezigde om dit te bewerken; eene deezer
waagde het te vraagen , en kreeg ten antwoord : Door alle zyne

fevelen te gehoorzaamn ; door zyne geheimen niet na te vorfchen;
en myae kennis aan zyne minnehandelingen te ontveinzen.
HENDRIK pit IV, Koning van Frankryk, een der grootfte en

beminnelykll:e Vorften , levert een optekenenswardig voorbeeld op
van de magi, die Vrouwen , door zagtheid, op de Mannen kunnen
bekomen. =Teder en medelydend van aart, kon by bezwaarlyk
iets weigeren , aan zagtheid, aan fineeken , aan traanen; doch tevens
jalons op zyn eer en raagt, bewilligde by noode in iets hein op
Benige andere wyze afgeperst. Hier door werd by ifeeds van
zyne Matresfen geregeerd , en hadt gefchil met zyne Vrouwen.
De Salifche Wet fluit de Vrouwen uit van de Throonopvolging
in Frankryk; doch cie Franfche Vrouwen hebben zich over dien
hoon dubbel gewrooken; door het zo te befchikken dat zy bykans eiken Monarch beheerfchen, hebben zy befendig dat Ryk
geregeerd, van welks befttiur de Wet haar zo fterk geweerd
heeft.

DE BOETVAARDIGE EN TOT INKEER GEKOMEN ZONDAAR.
MYN HREREN!

Ik neenie de veyheid UEd1. eenige omflandigheden mynes
„ Levens mede te deden. — Het gefehiedt met een goed,
met een Christelyk , oogmerk ; om , was het moos lyk , et ,
Godv,ugtig Mensch te loeren op zyne hoede te zyn, tegens
„ de veriei,id igen, en een Zondaar, in wien het geweeten niet
geheel is toegefchroeid , tot nadenken te brengen. -- Kan
he een plaats in uw nuttig Mengelwerk hebben, het zal my
„ ter, uiteríten aangenaam zyn."
Ik blyve, met agting,
UEdl. gehoorzaame Dienaar
I^. w.
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Die ftaat, zie toe dat by niet valle ! -- Een kort verhaal
van myn Leven firekke, om den I.eezer te doen opmerken,
dat men nooit genoeg op zyne hoede kan zyn tegen de verlei
ons eigenVleesch.-dingesZat,borvWeldna
— Men leere hier uit, dat wy geftadig op ons zelven behooren
te letten, en onophoudelyk in den gebede werkfaam te zyn, om
Taande te blyven, en in de ftrikken der zonden niet verward te
geraaken. Een Mensch toch, door de zonde eens overwonnen,

en gevallen zynde, kan zig niet , dan met de alleruiterfte moeite,
weder oprigten ; zig van zyne geliefkoosde zonde losrukken, en
die voor altoos vaarwel zeggen.
Ik ben, in een der voornaamfte Steden van Holland, uit eene
deftige Familie geboren; myne Ouders, die den Heere vreesden in
opregtheid hunner harten, lieten niets na, om my eene opvoeding
te geeven, die my voor tyd en eeuwigheid zou kunnen gelukkig
maaken. Op Meesters alleen lieten zy het niet aankomen,
vooral niet wat het welzyn myner o .flerfelyke Ziel betrof. -Van myne vroege jeugd af wierd my aangetoond de grootheid en
affchuwlykheid van ieder zonde, benevens de bittere gevol en ,
die dezelve, niet alleen voor my, maar ook voor myn Mèdeinensch , konden opleveren , indien ik my aan eenigen van die fchu(dig maakte. — Daarentegen wierd my de beminlykheid der
Deugd en der God svrugt onder 't oog gebragt, met aanwyzing
van derzelver heilfaame uitwerkzelen. Myne Ouders beantwoordden ook met hunnen Wandel volkomen aan hunne leer en
vermaaning; beiden waren ze voorbeelden van Deugd en Godsvrugt. — Geen wonder dan, dat ik, van myne vroegfte jeugd
af aan, niets anders gehoord noch gezien hebbende , dan het Beene ter Eere van mynen God kunde trekken, door Gods genadige
hulp en byftand , volkomen aan de verlangens van myne geliefde
Ouders beantwoordde, en een Godvrugtig en Christelyk loeven
leidde. Intusfchen vorderde ik in Jaaren , en wierd th
een onzer I3ooge Schoo'.en gezonden, om aldaar in de Medicynen
te ftudeeren. De gronden van Deugd, die by my van
kindsbeen af gelegd waren, kwamen my, in dit gevaarlyk tydperk
des Levens, zeer wel te pas; daar ik geftadig op myne hoede
moest zyn, waaken en bidden, wilde ik niet door de eene of andere zonde worden. weggefleept. Hier door , en het ge.
1}adig vermyden van kwaade gezelschappen , had ik het geluk tlaan(ie te blyven, myne onschuld te behouden, en in geen overheer
-fchend
zonde te vervallen.
Ik promoveerde op zyn tyd; zettende wy elders ter neder; en,
na aldaar een ordentelvke pra^tyk, om te kunnen beftaan, gekreegen te hebben, dagt ik ow een Huwelyk aan te gaan. Ik
raadpleegde myne Ouders daar over; en wy bepaalden ons tot
een Meisje , dat in Christelyke Deugden was opgevoed , zeer
g
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filletjes leefde, ons was voorgekomen verftardig en goedaartig
te zyn, en voor 't welke myn hart zig had verklaard. — Ik
had het geluk in myn aanzoek te flaagen ; wy hebben zes Jaa:
in de alLrvolmaaktfte eensgezindheid geleefd, en twee Kinder"
overgewonnen ; wenueer zy my door den elvernielenden d„o4`
wierd ontrukt. -- De droefheid, die ik over den dood van
myne waardige en Godvrugtige Vriendin gevoelde , is niet te
1)efchryven; en kan alleen door die geenen regt begreepen worden, die met my zodanig een finertlyk verlies ondergaan, en alles in hunne Vrouwen verIooren hebben. Na dat de droefheid
van den Mensch plaats had gemaakt voor de aandoening van den
Wysgeer, befteedde ik al den tyd, dien ik konde uitkoopen ,
aan de opvoeding myner Kinderen, zegt dezelven, van der jeugd
af, het pad der Deugd te doen betreeden , en (maak in den ver.
troostenden Godsdienst te doen krygen; weetende, dat de eert}e
goede zaaden , die men in hunne tedere harten fort, zcideia
misfen gezegende vrugten voort te brengen; fchoon ze al eens,
,

voor een yd ,door het onkruid deezer bedo ve Waereld, ondero

drukt mogen worden. --- Ik zag myne moeiten en geringe
vermogens, door Gods genadigen Zegen, naar wensch beloond,
en had alle reden om over hun gedrag te vrede te zyn.
Wie zou niet gcdagt hebben, dat ik ftaande gebleeven, en to
^nyn einde toe in het goede zoude volhard hebben? daar myne levenszon reeds aan het daalen, en Ik het drie en vyftigfte Jaar mynes ouderdoms al had mogen vieren; daar ik , (zonder ydelen
roem gefproken,) by alle weldenkende Christenen, om myn tot
hier toe altoos voorbeeldig leven , geagt, en in aanzien was. ---_
Maar, helaas! Grootti God, wat is de Mensch! Ik hen gevallen,
en heb my aan eenti der grootre zonden, die men begaan kan,
fchuldig gemaakt. Het herdenken daar aan valt myne Zie.

le bitter; — het

verhaal daar

van

kost

my

veel, ja zeer veel;

maar ik oordeel dit , tot nut van het Menschdom , verpligt te zyn; op
dat een ieder zig aan my fpiegele, geftadig over zig zelven waake,
do God bidde, om tot zyn uiteinde toe Baande te kunnen hlyven.
Ik had, in die dagen, eene volftirekt onfchuldige verkeering aan
zeker Huis , ter zaake van myn beroep; er) ziet , in het zelve
woonde de Vrouw, welke de Eva was die my verleide! Ik zegge
dit niet om my te verfchoonen; want de zonde is daarom niet
minder; maar zy heeft my verleid, (God vergecve het haar!) en
de gruwelyke zonde van overfpel doen begaan. Zy was g .ntsch
niet fchoon , maar zeer levendig, en vol darrele fnaakerycn. --Haar omgang behaagde my; en dit was de oorzaak; ,dat ik , dikwils,
om my wat te verlevendigen, ten haaren Huize langer ble-f, dar.
ik 'er noodig had; zonder egter eenig het alier;ninlle zondig voor
te hebben. t-- Doch een Vrouw bemerkt gauw dat zy-nem
behaagt: dit deed haar een aanlag op any, of liever op myn geld,
nnaa.<en. Het is immers in geenen deele w.rarfchynlyk , dat eerre
Vrouw van zes en twintig Jaaren, die cen gezond en fork Man
Loefr,,
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heeft, zin zal heh.ben in iemand van drie en vyft;g Jaar, die daar
by niet van de gezondite is en naderhand ben ik 'er ook ten vol
bevestigd geworden. — Zy begon , met zig van langzaamer-leIn
hand by my am Iluis in te dringen , haalde my vervolgens aan;
vond my fris en jeugdig voor myne Jaaren , en, zeer veypostig
zynde, wierd zy van tyd tot tyd hoe langer he gemeenzaamer
— om kort te gaan, ik was niet op :nyne hoede, een zondigde
hyna zonder het te veeeten. --- Alle :n zynde, kwam myne concientie boven; de wroeging verfcheurd_le in ; en ik zag myn deerlyk gevallen ftaat met fclrrik en afgryzer: aan. Daar, helaas! het was te laat; de zonde, de gruwc!yke zonde van over
fpe[, was begaan! Groote God, was ik te dier tyd , met
zak en asfche bekleed, u in de roede gevallen; trad ik my in allen
ernst tot uw in den gebede gewend, mooglyk zond gy my verboord , en my kragen gegeeven hebben, om voorban die fchriklyke zonde na te laaien. Maar , myn Gebed was niet opregt; dit blykt; want ik had de kragten niet om het voorwerp myiaer zonden, onder het een of ander voorgeeven , van my te ver
eren. --- Myn val wierd des te grooter,, en het kwaad-wyd
te affchuwelyker : want daar ik te vooren door overyling had ge.
zondigd, misdeed ik nu met eerie opgeheven band.
Deeze onbetaamelyyte gemeenfc?hap duurde agt jaaren ! Ik nam we
dikwils voor om dezelve af te breeken , vooral als my de Ziel,
door het hoor on eerier ftigtelyke Predicatie; , of het leezen van
1een Godvrugtig Vertoog, ontroerd was; — maar, helaas! mya^e kragten waren altoos te zwak, en het gezigt vn het voorwerp
inyner drift verbande deeze heilzaanme voorneemens wel dra weder
uit myne Ziel. En had het den Alwagtigen behaagd, my, door
een fchieiyken dood, uit deeze Wacreld te rukken , of my een
4ferfbedde, met beroovi: ge van 't gebruik van myn verilandlyk
vermogen, te geeven, mooglyk zou de dood my in die jammerlyke omíta.ndigbetlen hebben verrast, en myne onflerfclyke Ziel,
voor altoos , voor eeuwig, zyn verlooren geweest. ó Ysfe!yke gedagte ! die my als nog bet klamme zweet kan doen uit
Maar de Heere heeft zig myner ontfermd; Hy-bres;n.
heeft my wel op een Ziekbedde geworpen, waar uit ik , naar het
oordeel der l)oétoren , waarfchynlyk niet weder zou opftaan ; doch
het gefchiedde tot myn best, om ;ny de oogen te openen voor het
gevaar waar in myne Ziele was; en om dezelve, zoo ik hoope,
ja ,•ertro.,we , voor haar eeuwig verderf te behoeden.
Wilde ik onderneemen, Beminde Leezer, u de angilen te befchryven, die my folterden, de wroeging, die my verfcheur,le,
het zou my vol±Itrekt onmooglyk zyn, dit in zyne volle krabt en
nadruk te kunnen doen. De gruunrlykheid der Zonde van
overf,:cl , waar aan ik my had fchuldig gewaakt, met de gevolgen
yan dien, zag ik nu in het helder(te licht. De onmin, de
tweefpalt, het aitoosduurend ongenoegen in het vreedzaame huis
waarvan ik de fchuldige oorzaak zoude geweest zyn, in--houden,
dien
,
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dien haar Man onzen zondigen omgang ontdekt had, zag ik nu
ten allerklaarfte; en ik begreep nu eerst regt , dat men een Man,
die werk van zyne Vrouw maakt, gelyk deeze deed , geen finert•
lyker, geen gevoeliger flag, dan van die zyrle, kan toebrengen. —.
De gedagten aan de droefheid, en de kwelling, waar in ik myn
lieven Zoon en waarde Dogter had gehort , „want ik had klaar
bemerkt, dat zy de zaak ontdekt hadden, niettegenffaandg zv uit
eerbied voor my zweegen,) doorboorden my het hart; en iÍk ge.
vc)eld nu eerst, met nadruk, dat Kinderen, die hunne Ouders teder beminnen, gelyk de mynen my deeden, geen zieltieffender

droefheid kunnen hebben, dan te moeten zien, dat deeze hunne

geliefíe Ouders zig moedwillig in hun eeuwig verderf storten.
Het kwaade voorbeeld, 't welk ik aan de Waereld en aan
myne lieve Ki+lderen had gegeven; en het verliezen, ten minfte
de vermin sering van myne eer en goeden naam, ontroerde my;
want ik zag nu klaar, dat, hoe zorgvuldig men ook zodanig eene
zaak voor het oog der Waereld gelooft te hedekken, 'er toch altops , door he een of ander middel, iets van komt uit te lekken;
veele omftandigheden, die ik te vooren niet had in agt genomen,
en die my nu levendig te binnen kwamen, bevestigden my thans
ook hierin volkomen Boven dit alles gevoelde ik inzon.
fierheid de allergrootft°, de alleronuitfpreekelykffe wroeging,
over het ontheiligen van des Heren Hogeerwaardig Avond
dien tyd. Ik had my naawlyk, uit, vreeze dat-mal,gedurn
men iny, wegens het begaan eener moedwillige zonde, zoude
veldenken, van des Heeren Tafel niet durven afhouden. Ik
gevoelde telkens wel een Rillen befchuldiger in my; het hart
klopte my git, el van angst en aandoening; en ik ben verzekerd
dat de fchuld op myn gezipt, voor een opmerkend oog, te leezen was zo menigwerf, als ik deze Heilige Bondtekenen en
Zegelen van des Zaligmaakers dierbaar Lichaam en Bloed ge
liever fch;andely!k misbruikte, doch ik was in des-brukte,of
duivels fïrikken verward; ik gevoelde myne fchuld, dan hier by
hl.:ef het, zonder verdere uitwerking ten goede. Maar
th ns, nu ik op a-,yn Ziekbedde gebonden lei , nu de poorten der
Eeuwigheid reeds veer my geopend fcheenen, nu ik als met
den enen voet re,: ds in her graf Rond , ondervond ik eerst
rept , hoe ik G -d , ook door dit fchriklyk misbruik, vertoornd
had. — Dit woog my als een Mulenfleen op het Hart. --Jag en Nagt hefchreide ik, met heete traanes van een opregt
her.iuw,, myne gruweien , en bad den Alm .gtigen zig over my
te willen ontfermen, my dezeiven genadig, om Jefus Christus
wijle, te vergeeven , en myner oníterfelyi^e Z ele genadig te
zyn. ik nam te gelyk een allerernf'igst voornemen, om, zoo
het Gode behangen mogte my van deze ziekte te doen herftellen,
my met geweld uit de armen van deze verleiditer te rukken , en
my geheel en al in Christus liefdearmen te werpen, in hoepe van
door hem niet verfmaad te zullen worden. Dit is ook myn
eerfte werk geweest , na dat God my als van den, dood in dit Land
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der Levendigen had te rug geroepen; door de droevige ondervinding nu geleerd zynde, dat een Mensch zie voor de eerfie
aanleiding, en voor de gelegenheid om te zondigen , zorgvuldig
moet wagten, zoo verwy,ierde ik my verre van dit voorwerp, en
benam haar zorgvuldig alle aanleiding om my te naderen, en my
op nieuw in haare God(leiooze fl.rikken te verwarren. Gelooft zyt gy, 8 B,rrmhartige God! voor de my toegezondene ziekte; geprezen zy uwen naam in alle Eeuwigheid; want daar door,`
ja daar door alleen, is myne Ziele van her verderf gered, die anders gewis een prooy voor de belle zoude geweest zyn.
Spiegelt u aan deezen mynen Val, gy, die vast in het geloove
meent te fraan. Myn voorbeeld kan u op nieuw loeren,
en moet u ten volle overtuigen , hoe weinig men op zyne kragten
behoort te freonen; en hoe nauwkeurig men alle de geleeentheden om te zondigen moet vermyden en vlieden. — De ,Mensen
is gaauw verrast; en dikwils verleid, eer by voor zig eenig kwaad
vermoedt. En gy, die reeds het ongeluk gehad hebt van
te vallen; blyft, bidde ik u, toch niet moedwillig in uwe Zonden
liggen; het behaagt Gode niet altoos, de Zondaar door eene
ziekte te waarfchouwen , en hun tyd tot bekeering te geeven.
-- Haast u dan, eer het te laat is; fineekt God om hulpe, neemt
een kloek en volftrekt befluit, en ítelt het daadvaardig, in 't werk.
-- De eerste fchrede kost het meeste; die eens gedaan zynde,
helt de overwinning reeds naar uwe zyde; en, geheel overwonnen hebbende, zult gy hier op A arde een vergenoeging en gerustbeid in uw geweeten ondervinden , die gy in langen tyd niet zult
hebben mogen fmaaken; en hier Naamaals zult gy met eene onverwelkbaare Kroone befchonken worden , en genieten verzadiging
van vreugde voor Gods aangezigte, en lieflykheden aan zyn RegMogt het verhaal mynes leterhand, eeuwig en altoos.
vens hier toe van nut zyn!
Dit is myn hartlyke wensch;
dit is myn vuurig en opregt gebed.
DE VRYGEEST VERBETERD.

Help ! help ! ach.... help ! ...:. riepen twee Kinderen , die
gevaar liepen van zo oogenbliklyk in het water te fmooren.
Een Vrygeest, die gevallig voorby wandelde, hoorde den
noodfchreeuw ; en de dobberende hoofden der Kinderen, bene
aan den kant van het water, deeden hem-venstwVichgard
kennis krygen van het ongeluk. By fchoot toe, en redde
de Drenkelingen: — De jongens vielen aan zyne voeten , en
kusten ze ; zo levendig was hunne dankbaarheid • — Hier op
fluegen zy het oog ten Hemel , en zeiden, niet betraande wangen,
„ 6 God ! u zy eere ! — zegen deezen man, ja, zegen onzen
„ weldoener !" De veygeest vertrok; want de aandoening vervoer.
de hem. „ Indien 'er een God is, die reine gebeden verhoort,
„ zeide hM by zig zelve, indien 'er eene. Voorzienigheid is, dan
„zal
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„ zal het nu b'yken; ik zal 'er bewyzen van zien." —a----- Het
Van dien tyd af ontmoette heen niets din voor
bleef: ook.
onverwagte ervenisfen, aanzieuelyke
fpbed en geluk,
bedieningen, algemeene achting, een voorfpoedigc echt, een-,
dziurzeeame gezondheid, alles werkte mede ter uithreidinge van

den kring zyner tydelyke genoegens. De Vrygeest dagt

aan ae jongens, en wierdt een voorbeeldig Fristen.

DE MODE.

Een goelyk, deugd£aatn Meisje wierd door haarera Vader ge.
noodd vangd , in eens alles, wat zedig was , af te leggen , en
haar Godsvrugt te begraaven onder de dartele tooi van ee kind
der Mode. De Man hoopte zig, langs dien weg , an een'
jong Ideer van goeden huize te verzwageren. ----- Eens, dat
by t'huis kwam, gaf by zyne Dochter een flesje met reukwater'
over, en zeide, zy moest zig daarvan in de Kerk, en in Ge, elfchappen , bedienen. Zy rook 'er aan; „ maar Varr.iarlvk,
„ der, indien ik die lugt niet verdraagen kan?
r, zy verveelt my, - ik word mislyk! >„ Hoe, zeide by , zulk een kostbaar parfum ? — malie kleuter ! --„ ik wil en gebiede ti, dat gy het by alle gelegenheden gebruikt, — het is uw fatfoen, — elke Dame doet zo." - —
Toen fprak zy, met
fly liep gramftoorig ter kamer uit.
„ Hemel!
een opgeheven oog, waaruit een traan ilipte;
bewaar tog den Godsdienst voor de
goede Hemel !
„ Mode.....' Het meisje zuchtte nog, toen Vader weder binnen trad.
,,
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DE OORSPRONG VAN ONBESCHAAMDHEID EN ZEDIGHEID.

Gene Allegorie.
UIOTER voegde, in den hei inne , Detanrl , Wysheld , en Vertrouwen te zamen ; als ook Ondcugd , Dwaasheid en Wantrouwveu , en

Jzonde ze dus op de wereld. Maar , fchoon by dagt, ze net oor-

deel byeengevoegd te hebben, en dat I7ertron aver de eigenaartige
gezellinne was der Deugd, en dat Ondeugd net Wantrouwen behoorde gepaard te gaan, bevonden zy zich nauw op weg, of 'er
onttlondt verfchil tusfchen haar. Wyslaeid, de Geleiditer van het
eene paar, was altoos gewoon, eer zy eenen weg opfloeg , om
dien, hoe betreden dezelve ook mogt weezen, zorgvuldig te onderzoeken; om te ontdekken wcrwaards by heen liep, welke ge
haar konden . of w<,arfchyn--varen,zwighd epaln
doorlyk zouden , ontmoeten. In deeze overleggin gen beilcedde zy
gaans eenigen tyd; dit marren mishaagde ten uitelften aan he t'erof overlcgs ,
trouwera, aftydl geneegen ,ow , zonder veel bedenkers
onaffebeid<:'yyk ,
toe te ereeden, in 't eerst waren ys'reia^ en Deugd
,
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maar het Vertrouwen was, op zekeren dag, de aandrift haarer voortvaarende natuure volgende, een groot ftuk wegs vooruit gegaan,
en haar gezelfchap niet behoevende, zogt zy 'er niet meer na!,
noch ontmoette het ooit.
De andere drie, hoewel door JorITEI zamengevoegd, kréegen
verfchil ,en fcheidden van een. De weinig vooruitziende Dwaas
bekreunde zich niet omtrent de goedheid der wegen, welke-heid
zy oploeg , en Relde den eenen niet boven den anderen : dit
gebrek van befluit werd vergroot door Wantrouwen , die, niet haare
twyfelingen en zwaarigheden, altoos dc reis vertraagde. Dit f}rekte
tot een grooten last voor de Ondeugd , die van geene zwaarigheden
of uitltel wilde hooren, en alleen genoegen vondt in het onbedwongen opvolgen haarer ziulykhed n ; zy wist, dat de Dwaasheid ,
die zomty•ds het oor leende aan Wantrouwen, zou zich gereedlyk
fchikken als zy alleen was : en verdreef daarom Wantrouwen, die
dikmaals het genot verhinderde, begaf zich met de Dwaasheid,
van haar onaffchei ielyk, op weg.
,Vertrouwen en Wantrouwen, op deeze wyze, beide van haar gezelfchap verwyderd, zwierven eenigen tyd om, tot eindelyk zeker
toeval haar in een gehugt bragt. Vertrouwen ging terftond na een
groot huis van Rykdorn, den Heer der plaatze; en drong, zonder
zich aan de poort op te houden, door, tot de binnenfee vertrekken,
waar zy bevondt dat Ondeugd en Dwaasheid, vóór haareaankomst,
reeds wl,1 ontvangen waren. Zy vernoegde zich daar by, drong
fchielyk in de guest van den Huisheer , en kreeg zulk Bene gemeenzaamheid niet de Ondeugd, dat ze met de Dwaasheid haare
Gezellinnewierd. Zy bleeven beftendig de gasten des Rykdoms,en,
zints dien tyd, onafCcheidelyk by elkander.
JVVantrouwen , ondertusfchen , dat groote Huis niet durvende naderen, nam de uitnoodiging aan van Armoede, een der Landhoeve
daar Wysheiden-near:tfch,mliunredvotzy
Deugd, die, door den Landheer verdreeven, dcrwaards den wyk
genomen hadden. De Deugd kreeg medelyden met haar,en
de Wysheid , bevindende dat ze leerzaam van aart was, namen zy
haar tot eerie Gezellinne aan: door 'den ommegang veranderde zy
eenigzins van zeden, en bevalliger wordende, kreeg zy den naam
van ZEoIGHEID.
Naardemaal kwaad gezelfchap ruim zo veel invloeds heeft op let
Verderf dir ze en , als goed gezelfchap op derzelver Verbetering,
ontaartte Vertrouwen, door flegten raad en fnnod voorbeeld, in de
verkeering met Dwaasheid en Ondeugd, dermeate, dat zy den naam
van ONBESCHAAMI)FIEID verdiende en verwierf.
Het Menschelom, tot wiens Maatfcharppye JUPITER deeze twee
wydverfchillcn.de tritzen gezonden halt, niets weefende van deeze wederzydfche verlaatingen, wordt daar door tot droeve misvat
vervoerd, en denkt IA✓ysheid en Deugd te zullen vinden,-tinge
waar zy onnLescuAAMnHETI) aantreft; en waar her ZEDIGHEID ziet,
vcrwagt het Ondeeigd en Dwaasheid tot gezeilinnon, AAN
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AAN MYNE VADERLANDEREN.
Dat nu der Vad'ren moed in Neêrlands Volk ontgloei';
't Aloude Heldenbloed door kronklende aders vloei' !
Men dreigt den vryen Leeuw, baldaadig aan te randen.
Men dreigt, dit doe alleen , uw dapperheid ontbranden.
't Bezef van uwen moed, welëer zoo boog gedugt ,
Doe u grootmoedig zyn in 't klaat'rend Krygsgerugt.
Vliegt, Vaderlanders, vliegt, bemant uwe Oorlogsvlooien!
Vereenigt uwe magt met die der Bondgenooten !
Denkt aan die Braaven, die welëer, aan 't Britfche Strand,
Den Standaard zwaaiden van ons dierbaar Vaderland.
Denkt aan.... doch 't is genoeg; ik zie u oogen blaaken
Van edel Heldenvuur, ik zie den forfchen Zeeuw
't Afdreigende geweld, als een' verwoede Leeuw,

Beí}ryden, op den rug der fchommelende baaren.
Hoe groeit, hoe klimt zyn moed, by 't groeien der gevaaren!
Men ftrydt, men zegepraalt. — Triomf! de Vyand vlugt!
Triomf! myn Vaderland ! .... weêrgalmt door al de lugt.
ó Dierbaar Vaderland ! hoe kunt gy my bekooren !
Hoe zoet is 't my den klank van uwen naam te h ®oren
Gy brengt myn ziel in vuur! ja, deze zelfde hand
Zy aan uw' dienst gewyd, myn dierbaar Vaderland!
Nog eens, myn Helden, vliegt! bemant uwe Oorlogfchepen!
Gy ziet de Koopmanfchap, van fchrik, in 't hart gegrepen;
Zy fmeekt uw' byftand, vliegt! dat uw gevreesue kling
Den dollen overmoed van Albion bedwing'!
Zoo waarlyk wille God, de Vorst der Legerbenden,
Zyn hulp en byftand ons, van boven, nederzenden!
Zyn terke Heirkragt tog heeft menigwerf voorheen,
Aan 't fpits van Neêrlands heir, des vyands trots beilrecn.
Bataven! hoe moet dit uw' moed en yver wekken!
't Herdenken van die hulp moet u ten fpoorflag fhrekken.
Het treft u? --- ja, ik zie 't, -- uw Vlooten zytrbemant!
Gy roept eenpaarig uit; voor God en 't Vaderland!
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edelheid der iedelheden, 't is alles iedeiheid."— Dus
oordeelde weleer een Vorst over de dingen dezer weereid; een Vorst, die in Wysheid ver boven alle Vorilen
van zynen tyd uitfchitterde; ja niet ílegts boven zyne tyd^
genoten uitblonk; maar die de verwondering van alle meníchen zal blyven, zo lang de wereld duurt. Dus
sprak een Vorst , die, niet minder in Schatten boven alle
Vorlien van liet fchatryk Oosten uitblinkende, den fcepter
zwaaide in Jeruzalem, alwaar, onder zyne regering, alle
de fchatten van het Oosten, als in een middelpunt, te zamen vloeiden: -- in een tyd, toen geen krygsgefchrei,
noch eenig oorlogsrumoer, -in den Lande gehoord wierd;
maar de flille en zagte Vrede zyn Ryk in vollen luister deed
bloeien. Welk eerre taal in den mond van eenen Vorst,
die van alles volop heeft, en aan wiens Hof, daar men
zich in de wellusten der Wereld baad, de uitgczogtfte
vermaken plaats hebben! Eerre taal , die men gewislyk
veeleer verwagten zou van menfchen, welke aan tydelyke
goederen gebrek hebben, en de gelegenheid derven, om
de vermaken, de wellusten der Weereld na te jagen.
Dan neen. Deze taal komt uit den mond van een geheel
ander mensch. — Welk eerre zeldzaamheid! — Hoe
hooglyk heeft men zich hier over te verwonderen!
Maar neen... Wie kan van deze waarheid levendiger doordrongen zyn , dan een , aan wien noch wysheid ontbreekt,
om de zaken in haren regten aart te befchouwen ; noch
overvloed , om derzelver onbeftendigheid ieder oogenblik
gewaar te worden. Wie kan 'er beter van overtuigd zyn,
dan Fly, die , terw y 1 alle de vermaken van de Wereld aan
zyn IIof ten hoogfles top geílegen waren , in de ruimfte
mate alles kon genieten, wat de Wereld kon verlenen.
Een Vorst, omringd van Hovelingen , van wier handen
hy, op zyn wenken , gediend wierd, daar ze hem allerwege naar de oogen zagen. Een Vorst, die van iedereen
LU. DEEL. IiJ `dGELSS'.IN O. y.
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niet flegts gevreesd, geëerbiedigd, maar ook gemind werd,
--- Een Vorst, die, naar de wyze der Oosterlingen , in
zyn Vrouwen-timmer de fchoonfte Vrouwen van het Oosten had. — Een Vorst, die de pragtigíle geftigten, waar
op de aloudheid immer heeft kunnen bogen, gebouwd had:
gefligten, pragtiger, dan het late nageflagt denkelyk immer zal kunnen voortbrengen. — Een Vorst, die zyn
Ryk met voorzigtigheid, naar de billykfce Wetten, beflierde; zyne Onderdanen met de hoogfte menfchelyke wysheid regeerde; die niet één woord alles bezat, 't geen van
een fterveling op aarde bezeten kan worden. Zulk
een Man, door de dagclykfclie ondervinding, van jaren
herwaards, geleerd, was de regte Man, om 'er over te
oordeelen: daar hy liet onbeften ige van alle zyne heerlykheid en overvloed, geduurig, onder het oog had, kon hy
ongelyk beter, dan iemand anders, getuigen , „dat alles
„ iedelheid is."
Deze zyne ondervinding ging daarenboven gepaard, met
de uitl}ekendlle Wysheid, die hein nog des te bekwamer
maakte, om hier van getuigenis te geven. Met een opmerkzaam oog den algemenen loop der Wereldfiche zaken
gade flaande, was hem de ydelheid van al liet onderniaaniche ten hooglie blykbaar. Zeker had by al voor lange bezeft, dat de hoogíle Koninglyke luister maar luttel tyds op
zyn hecrlykíle fchittert, en dat één enkel oogenblik in flaat
is, om al dien luister te verdooven. 'Er komt tog, hoe
beftendig gelukkig een Vorst zy, alle de dagen zynes levens, ten laatfle een tydflip, dat aan dit alles een einde
maakt. Zyn Rol is uitgefpeeld : het Gordyn valt ; in een
oogenblik, in één enkel oogenblik , is de gantfche vertooning verdwenen ! Pragt... Hcerlykbeid... Koninglyke luis
Schatten... Ongeweten Ryltdommen... Wysheid...-ter.
Wetenfchappen.. .. Niets van dat alles is den Vorst meer
eigen: de dood maakt eensklaps alles tot iedelheid..... De
Vorst, ... de groote Vorst, ... de magtige Monarch, —
8 verbazende verandering! ... is een Lyk, ... een roer
Opperhoofd des Ryks,-losLyk.Hetanzi
nog kortlings in de hoogfee Majelleit op den Koninglyken
troon gezeten; — nog kortlings liet voorwerp, waar op
aller oogen gevestigd waren , en op wiens wenken alles
zich bewoog , is nu een onbeweegelyk , een gevoelloos
Lyk; al ras de prooi van Maden, — het aas van veragteL}-ke Wormen ! — En al ware dit niet voorgevallen , wat
Rond dien Vorst te gebeuren, wanneer hy, tot den hooglen
;
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ften ouderdom, den troon bekleedde? Zou dan nog wel al
dat genoegen, al dat vermaak, dat by voorhenen genoot,
hem behendig bygebleven zyn? Wat vermaak tog
fchept de trillende, de waggelende ouderdom, in de wel
dezes levens ? Vat vermaken kunnen de fchatten een-lusten
afgeleefd , een "van alles walgend oud mensch aanbrengen ?
-- Wat wezenlyk genoegen kunnen pragt en heerlykheid
zulken Vorst geven? — De alles (loopende ouderdom treft
immers den gehelen mensch; de vermogens en werkzaam
l nemen af, en die der Ziele-hednvazyflokgid
verzwakken , ja worden zomwylen ten eenemale vernietigd. Geen fterveling behoud, by eersen afgeleef
den ouderdom , die kragten van Lichaam en Geest , wel
bloei van zyn leven bezeten heeft. -- Van-kenbyid
dit alles kon de wyze Salomo, zo door zyne opmerkzaam
als ondervinding, niet anders dan ten fierkile over-heid
tuigd zyn : en niemand Iterker dan by; nadien geen mensch
ooit alle aardfchc voorregten in eene ruimere mate bezat , en dezelven met een verilandig oog opmerkzamer befehouwde.
Op onwrikbare gronden mogt derhalve de wysfle aller
menfchen in zyne dagen zeggen: „ Iedelheid der iedelhe;, den, 't is alles iedelheid." — Dan zou die Spreuk
immer ophouden eene gevestigde waarheid te blyven? Zou,
'er de tyd immermeer eenige verandering in te wege kunnen
brengen? — Immers neen. Ook in onzen leeftyd is die
Spreuk waaragtig, „alles is loutere iedelheid?" Elke Rona
overtuigt ons hier van op de onweerfprekelyl fle wyze: men
heeft flegts de bevinding raad te plegen, om te zien, dat
alle ondermaanfche dingen, door alle tyden heen, der íedelheid onderworpen zyn + -- Men wende zyn gezigt werwaards men wil; ieder voorwerp, dat ons ontmoet, roept
als met luider ftemme : „ alles is iedelheid." - -- Hoe vaak
waggelt de Kroon op het Koninglyke hoofd, of dreigt de
Scepter uit de Vorítelyke hand te vallen? — Hoe menigmalen zaten trotfehe Monarchen van angst te zidderen op
hunnen troon? Hoe dikwerf is 't gebeurd dat zy,
'er van afgeíl:ooten, als ballingen herom zwervende, ieder
oogenblik, gedreigd, vervolgd, van al hun luister beroofd,
gevaar liepen van hun leven te verliezen; in dat Iot we
zenlvk, nog riet verfmading, moesten ondergaan. De alp
oudheid levert 'er ons voorbeelden van ; en de latere dagen
leren ons nog, dat zulks wel eens Vorflen te beurt viel,
the een beter lot fclzcnen verdiend te hebben,
GZ
Men,
;
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Men dingt naar Glorie, naar Eer, naar Aanzien in de
Wereld. ----- Dan wat Raat is 'er op dit alles te maken? 'Er is , zeker , geen gevarelyker flanel , dan die ver
boven het Gemeen verheven is. - Gelyk de fleilfte,
de hoogstverheveif plaatzen de gevaarlykfle zyn te beklim
toppen het wankelbaarfte Raat;-men; opdrzlv
zo zyn ook die fIanden onder de mcnfchen, welken ons in
heerlykheid boven anderen doen uitsteken, de wisfelvallig
11e; men heeft 'er de finertlykfte onheilen in te dugten. En
zo enen 'er zich al in gevestigd nebbe ; wat is 't ? De dood
treft den bezitter, die zich na veel moeite nu veilig waant,
op een oogenblik ; en met dit zeker treffen verliest de Ster
dat alles. Alle uitichitterendc waardighe--veling
den, voorwaar , zyn niet meer dan iedelheid.
Den Vorst en zynen Hovelingen , is met den geringflen
Slaaf een zelfde lot befchoren. De Dood ontziet even min
den Koninglyken Scepter, als den Stok des Bedelaars ; en
durft den floutmoediglIen krygshcld even zo wel aanranden , als den laf hartigften Bloodaards De Regent 'moet
éénmaal, met zynèn Onderdaan , in liet zelfde Iot deden
en de onverbiddelyke Dood valt zelfs aan op den braaffien
Regent; ons wiens behoud de Maatfchappy vrugtloos zugtte, en wiens l erflot liet Volk te vergeefs beweent. ----Dit hebben myne oogen meer dan eens gezien. Meer dan
eens heb ik de treurige Lvkbaar gevolgd van zulk eenen ,
die de toevlugt was der Onfchuld, de raad der Verlegener,
de handhaver van Regt en Geregtigheid, de befchermer der
Wetten en der Vryheid , de Beminnaar van den Godsdienst ,
een voorbeeld van Deugd en Godsvrugt, de Iiefde van af
liet Volk. Menigmaal heb ik den purperen Mantel zien verwisfelen voor een zwart Doodkleed ; en den Wensch van
al liet Volk zien nederdalen in den donkeren Grafkelder,
in de groeve der vcrteringe ; tot bittere droefheid van
Vrouw en Kinderen, van Magen en Bloedverwanten, ja
van alle de Inwoonders der Stad. — De Dood is een
Tiran, die nimmer oores leent aan kermen of klagen, en
wiens geweld geen flerveling kan tegengaan , of fluiten.
Noch gebeden van Vrienden, noch gejammer van Vrouw
en hinderen, noch verzugtingen van een geheel Volk, kunnen den Dood tegenhouden , of hein bewegen, om eene enkcle fchrede rugwaards te gaan.
Dit heeft de bevinding onweerfprckclyk gemaakt, en zy bevestigt liet nog
dagelyks. — Zagen myi.e ogen het niet menigmalen? —
Zagen zy het niet, terwyl myne ingewanden ontroerden,
wyrs
--
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tnyn hart klopte , myn boezem van droefheid geprangd
^vierd? En 't geen my overkwam gevoelde al liet
Volk, dat met my in tranen fmolt. Dan tranen baten
niet! de Dood is en blyft onverbiddelyk ; leent niemand
gehoor; maar leert liet menschdom, hoe alle aardfiche luis
verga, zo dra de Dood komt; hoe 'er-ternhlykid
gene beílendigheid op de wereld zy; hoe één zelfde lot
beide den goeden en den kwaden tretfe; en hoe alles lou
alles-teridlhzy.„Ieridlhn,
is iedelheid !"
ja, alles is in deze beneden-gewesten der onbetfendigbeid onderworpen. ------ Zelfs de duurzaamfle flollèn,
de hardfile Metalen en Stenen, zyn der veranderinge onderhevig; en 'er word, in de drie Ryken der Natuur niet
één wezen gevonden, waar op de tyd vergeefsch zone
kragten fpilt. Hoeveel te meer dan heeft dit plaats by den
broozen Sterveling! —En flaat ge 't oog op aardsch geluk;
ó ! hoe kortlfondig is het zelve! het volgt ons zeldzaam , zeer
zeldzaam, alle onze Levensdagen. Een onverwagt geval
verbreekt fchielyk de geluksketen, en wy worden ongelukkig. Onze voorfpoed is dikwils als cene dunne waterbel, die, op de minfle beweging, op de gering(le aanraking, breekt. Men houd het, zo al niet voor het
hooglle,ten minfile voor een groot en zonderling geluk op
warde, Bloedverwanten en Magen te hebben, of Vrienden
te bezitten, niet welken men eensgezind en in opregte
minzaamheid leeft ; die aan ons , en aan wien wy, ten
naauwftc verknogt zyn. Maar bezit dat geluk eens. ---Hebt Magen en Bloedverwanten , met welken gy vriende.
lyk omgaat; licht Boezemvrienden, welken in uwe vooren tegenípoed hartlyk delen; geniet al het geluk, al liet
vermaak, dat daar uit kan voortfpruiten : wat is 't? Als
uwe vergenoeging den hoogoen top bereikt , komt de
Dood al uv, vermaak, al uw geluk, (toren; by flopt de
bronwellen van uw vermaak; en werpt de fleunzels van
uw geluk om verre; daar by uwe Magen en Bloedverwanten , met uwe beste Vrienden, waar mede gy de
wenfchelykfte verkering hield, ten grave ílecpt.
Ook dit hebben myne oogen aanfchouwd. Zulke
treffende ontmoetingen heeft myn gevoelig hart moeten
ƒondervinden; en van zommigen is de wonde nog zo bloedig, dat ze my onder het fchryven de tranen uit de ogen
perst. Ik heb opregte Boezemvrienden verloren.
--- Ik heb beminde Bloedverwanten naar het graf zien
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brengen. Ik heb , meer dan eens , de treurige Lyk.
baar gevolgd van zulken ,met welken ik gewoon was liet
zoete en het nuttige ondereen vermengd te genieten; met
welken ik op eene leerzame, en tevens verniakelyke, wyze
verkeerde, en onfchuldige vermaken genoot, die ons, in
Bene onderlinge gezellige verkering, gelukkig fchenen te
maken. Hoe velen myner beste Vrienden zyn 'er,
helaas! niet meer 1 Hoe velen hunner zyn reeds het aas
van Maden en Wormen geworden ! hoe velen in
de groeve der verteringe tot flof vergaan ! -- Ook dezen waren my toonbeelden der onbeílendigheid van dit
aardfche geluk: „ Iedelheid der iedelheden, 't is alles ie„ delheid."
Is 'er dus geen beflcndighcid te vinden in de bezitting
van Aanzien, Rykdom en Overvloed; ontbreekt ze in de
tedere verbindtenisfen niet Bloedverwanten en Vrienden ;
waar zal'mcn ze dan vinden? Waar tog zal men op Aarde
Bene duurzame behendigheid aantreffen? — Te vergeefsch,
ó Sterveling! zoekt gy dezelve in deze beneden-gewesten ,
%vaar alles verandert, daar alles zich t'elken fionde op eene
andere wyze vertoont. — De jaren, de eeuwen rollen
voort, de tyd is altoos rusteloos. De jaarfaifoenen ver
niet deze verandering ziet men Gene gehele-nder,
omkering van zaken : eerre verbazende verandering voerwaar! dog door de gewoonte beíchouwt men ze veelal niet
onvcrfchillige ooggin.
Nauwlyks heeft men de ganfche Natuur vernieuwd, en
zls geheel verlevendigd gezien, of dat aanlachende toneel
verandert: alles (laat wel dra aan 't kwynen. Flt Gebloemte verwelkt, het Kruid verdort, het Loof valt af, en al de
Luister, al het ficraad van Bosch en Velden verdwynt.
Al het Schepzel treurt; daar men kort te voren de Velden
en Bosfchen van vrolykzingende Remmen hoorde fchateren, blazen mi de huilende Stormwinden met een gonzend
geluid , door de bladerlooze Bosfchen , en fluiten op de
verdorde doppelen. --- In plaats van de wyde vlakten
met wollig vee overdekt te aanfchouwen , en 't zelve op
de maize weiden gretig te zien grazen; ondekt thans ons
oog niets anders, dan een wit kleed van koude fineeuw,
waarondcr't Aardryk geheel bedolven ligt. --- Welk Bene
verbazende omkering van zaken. Ze komt, 't is waar, van
langzamerhand; dog men ziet ze echter van tyd tot tyd nad ren. Len opmerkzaam oog merkt ze op, flaat ze gade
en íi:„at * verwonderd. Bene omwenteling veler jaren,
Gene
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eene omwenteling van eeuwen brengt ongetwyfeld geweldige veranderingen voort; velen van die veranderingen worden niet eens opgemerkt ; of men heeft ze , naauw opgemerkt zynde, wel dra weder vergeten. — Dan ieder
af(land brengt zyne verandering mede; ieder oogenblik
verleent in de daad eene verandering van zaken.
De onbel}endigheid is vlugger dan de wind; zy heeft de
fnelheid van de opvolging onzer gedagten, die de ver
zelve is. --- De veran--anderlykhi,obged
dering gaat, even als de opvolging van 's menfchen gedag ten, ongevoelig haren gang; en zo 'er gene verbazende gebeurtenisfen voorvielen, men zou ze, voor het grootlle gedeelte , onopgemerkt voorby zien. --- Wy zouden ze
voorby zien, zonder aandoening, zonder eenig gevoel.
---- Hoe velen tog zyn 'er, die nooit regt opmerken, die
dooit met Benig gevoel van aandoening, van verwondering,
gadeflaan, hoc wys de fchikkingen, hoe onnagaanbaar, hoe
onna{peurelyk dc wegen der Opperfle Wysheid in dat alles
zyn? Alles wat ons ooi in al het gefchapene aantreft, ver
ons toonbeelden van de oneindige Magt en \Vysheid-lent
des Scheppers; en is tevens gefchil t, om elk verilandig
wezen de Onbeffendigheid, de Onfiandvastigheid, de iedelheid aller dingen te doen opmerken.
Vermaakt de verfcheidenheid van zaken , leeft de mensch
by dezelve, vind by daar ik zyn grootst vermaak, en zon
cie eenzelvigheid hem ras omtrent alles onverfchillig, ten
eencmaal ongevoelig, maken: wel hoe goed, en
.groot is dan de Godlyke Wysheid niet, die den mensch
alomme , en wel byzonder, (om ons tot een enkel onderwerp wat nader te bepalen,) in 't groeibare P yk , cene
geíladige verfchcidenheid voor oogen felt! hier tog fchitteren, in eene verbazende verfcheidenheid van het kleinlIe , en voor ons oog veragtfle plantje af, tot op den
hoogílen Ceder op Libanon, Orde en Schoonheid zo luis
dat men , dezelven opmerkende, moete uit--terykdo,
roepen: „ Hoe groot zyn uwe Werken, 8 God! Gy hebt
ze alle met wyslheid gemaakt; de ganfc[he aarde is vol
van uwe Heerlykheid." - En niet min treffend, word
aten , wanneer men 't groeibaar Ryk behoorlyk gadeflaat ,
in, 't zelve de vergankelykheid aller dingen, gewaar. Ja,
nergens ontdekt men de voetflappen der veranderlykheid,
der iedleiizeid , zigtbaarder,, dan in de Kruiden en Planten:
hier loopt zy , zelfs den alleronopmerhzaamfien in 't oog;
cn niet hoc meer oplettendheid neen 't alles befchouwe, des
te meer wonderen zal men 'er in ontdekken. In dc kern
G4
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van ieder zaadje ligt liet Kruid of de Plant, die uit hete
zelve moet voortkomen , met alle derzelver delen , op
eenc verwonderenswaardige wyze, omwonden. De hoog
flammige Eiken liggen in de kern der Akels, met hunne
wortelen, f{ammen, takken en bladeren zo wel opgewonden, als het teerlte Moschkruidje, dat aan den
Wand of Boomen wast., in zyn voor ons oog bykans
onzigtbaar zaadje beflooten zit. Elk zaadje, in zyne
bloem op de wonderdadigile wyze bevrugt, en in de aarde
geworpen, brengt wederom het zelfde Kruid voort, als dat
waar van het geteeld is geworden; en iedere kern de zelfde
zoort van boom, als die waar van zy gedragen wierd. —
flet zaad, door de kundige hand der menlchen, of door
de onzigtbare wyze Hand der Almagt, in eene gefcbikte
aarde geflrooid , word in dezelve , door zagte en mal 'che regendruppelen , geweekt, en door vrugtbaarmakende zonneftralen gekoesterd , indiervoege bewerkt, dat deszelfs innerlyke deeltjes zich langzamerhand beginnen te ontwikkelen. Eerlang fchieten 'Cr geformeerde Worteltjes, als kleine vezeltjes en fyne draadjes uit voort; olie zich naar beneden in den grond vast hegten. Gelyktydig verheft zich
een tedere hengel opwaards; die bykans op eene ongevoelige, en onmerkbare wyze door de aarde naar boven boort;
tot by zich eindelyk, de korst van den grond doorboord
hebbende, boven de oppervlakte der aarde vertoont.
Als dan beginnen zich de voor ons oog reeds zigtbare delen nog meer te ontwikkelen; tot dat eindelyk het gehele
Gewas te zien zy, in die zelfde gedaante als dat Gewas,
't welk te voren dit zaad of die kern voortgebragt heeft.
Een weinig tyds nu vertoonen zich deze Kruiden,
Planten of Booroen in vollen luister; de Kruiden en Planten, min of meer, niet de fchoonfle en verrukkendl}e bloemen, en de Boomen met groene bladeren. — Dan't isilegts
voor een weinig tyds; eerlang verdort het blad; de bloem
valt af; en die gantfche luister is wel dra verdwenen. De
Lelien des Velds, by welken de heerlykheid, de pragt van
Salomo niet halen kan, zyn ras vergaan; zy laten fchielyk
hare verdorde bladeren, die met zulk eene levendige fchoonheid pronkten, op de aarde nedervallen; om weer tot trof
te keren, waar uit ze genomen waren. De duurzaamfle Eiken, de eeuwen tartende Cederen, zyn niet flcgts
aan onophoudelyke veranderingen onderhevig; maar ze niocte.i ook eindelyk vergaan. Dit hebben zy gemeen met al
}het gefchapene; waaronder zelfs de hardf}e fleenen, en de
duur-
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duurzaam1le metalen , ten laatíle voor den tyd moeten zwigten. - Te vergeefsch , ja volstrekt te vergeefsch
zoekt men in deze bénedengewesten naar de beílendigheid;
eb naar de onveranderlykheid tastende , omvat men eene iedele fchaduwe. „ Iedeiheid der iedelheden, alles
„ is loutere iedelheid."
Ziet, zo waarachtig is de Spreuk van den wysfien aller
Vorilen; - zoo waarachtig was zy van den aanvang
der wording aller dingen ; zo waarachtig was zy in den
leeftyd van Salomo; zo waarachtig is zy in onze dagen;
en zo waarachtig zal ze blyven, tot dat eindelyk de tyd
zich in de Eeuwigheid zal verliezen
Dat wy dan nimmer als dwazen handelen die zich zelven bedriegen, daar wy dagelyks door dc bevinding geleerd worden. Laat ons nimmer den fchyn verkiezen voor
het Wezen der zake: noch naar de fchaduwe tasten, terwyl het beeld zelve ons ontvliegt.
- Laten wy ons
geluk niet bouwen op een grond, die zo wankelbaar is;
die in{Iort, terwyl wy wanen bezig te zyn, om de gronth
vesten van het gebouw onzes geluks te leggen.
Dat wy veel eer, niet slechts als redelyke wezens, maar
als Christenen , die met eene meer verlichte kennis befchonken zyn, ons gezigt wenden naar de Gewesten der
behendigheid ; alwaar een duurzaam geluk te verkrygen
is, voor allen, die niet als dwazen, maar als wyzen , han
C. v. D. G. -deln.

VERHAAL WEGENS EEN GEVAL VAN EEN RI-IEUMATISMUS ,DOOR HET Elixirjum GZuajaci Volatile GENEEZEN. Medegedeeld in een Brief aan Dr. DUNCAN,
door Dr. THOMAS FOWLER , Geneesheer te

Stafford.
(Medical Coinnzentaries, P. I. for the jear 1780. pag. 94)

ph Steplienfon, oud 36 Jaren, wierd den 6 Augustus
5()ƒ'1779 , in het Hospitaal te Stafford gebragt. - Hy
was ecn Stal-Knegt, van een f'erke en gezonde conflitutie:
klaagde over een bef}endige diepe pyn in de Lenden, die
na het Os l'acrum, vervolgens na beide dc Heupen, en
na beneden, langs de Dyen, uitftrekte, en wel voornaamenlyk aan de regter zyde.
De pyn in zyne Leaden was zo hevig, dat by zig niet
refit
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zegt konde oprigten , nog iets verder voorwaard buigen,
dan by reeds uit hoofde van de pyn was. Hy verhaalde,
de meeste pyn te lyden, wanneer hy zat, of wanneer by
wilde opflaan; ook vermeerderde de pyn, na dat by een
half uur of een uur in 't bed was geweest; en by zweette
niet het minfte , aan de pynlyke plaatzen.
- De Pols was natuurlyk, en redelyk flerk , de Eetlust
was zeer wel: de slaap was, uit hoofde van de pyn, afgebrooken , en by had geen ontlastinge , ten zy zulks
door Geneesmiddelen gemaakt werd.
Het Ongemak had zig den i2 July , met Koortsagtige
Toevallen, openbaard; die eerst na verloop van een weel,
ophielden, als wanneer de eetlust zig weder herftelde. Men
had hem eens doen aderlaaten, vervolgens Spanniche V1iegen gelegd , en buikzuiverende middelen gegeeven. De
Lyder fchreef de pyn toe aan eerre verkoudheid. Ik liet
hem alle nagten een half once Elixir. Guajac. Volatile
met twee oncen water veemen, voor 't overige alle gisten
dranken vermyden , en voornamentlyk groentens ecten,-de
Den 9 Augustus. Het voorgefchreeven medicament, en
het herhaalde drinken van warm water, had den Lyder
ieder nacht, geduurende 6 uuren, flerk doen zweeten.
Hy verhaalde my vervolgens, dat hy, zedert het gebruik
van genoemde middelen, twee maal in de vier- en- twintig
tinren, ontlasting had gehad, die hein veel verligting ge
dat ook de pyn in de Lenden, Heupen eit-gkevn,
Dyen veel beter was. Ik liet zo als voores het Elixir.
Guajacinwn Tlolat. voort gebruiken , en nog daarenboven
den Lyder, tegens dat by na bed ging, met de Voeten
in warm water gaan zitten.
Den 14 Augustus. De Lyder had ieder nagt op het ge"
bruik van ge-noemde middelen fleck gezweet, en drie à vier
zagte f'oelgangen in de vier-en- twintig noren gehad. De
pyn in de Heupen was byna weg; en die in de Dyen veel
verminderd: de pyn in de Lenden was zo verzagt, dat hy,
zonder moeite, halfweg, tot aan den grond, zyn Lichaam
Londe buigen. Hy behield goeden eetlust , en hiep zeer
wel. Ik liet op dezelfde wyze het Geneesmiddel voort gebnuken, heb alven de Voetbaden.
Den zS Augustus. Het Geneesmiddel had by aanhou
zo als voorgin, zweetingen en ontlastingen ge--denhi,
maakt, en de Lyder was ongemeen veel beter; by klaagde
over niets meer, dan over eerie ligte pyn , die in zyn regter
Dye was gebleeven ; hy konde zig nu, zonder de minfte
pylt ,
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pyn , aan den grond buigen , en was den voorgaanden dag
byna 9 uurcn, zonder den minPcen hinder, in hewecgiug geweest: zo dat by zig in (laat oordeelde wederom aan zyn.
werk te kunnen gaan.
Ik liet hem geen NIedicynen verder gebruiken, en gaf
hem veyheid het Hospitaal te mogen verlaaten.
NB. Den s6 Augustus. Ik vond den geweezen Lyder
aan zyn dagwerk: de te rug gebleeven pyn in de regter
Dye was twee dagen, na dat by het Hospitaal had verlaaten,
vcrdwecnen, en by zeide my, dat by zedert volkoonien
wel was gebleeven.

NATUURLVIIE HISTORIE VAN DEN GROOTEN EN KLEINEP$
GEIiUIFDEN LEEURIK.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARI) , McdeIchryver des
Heergin ne ELFFON.)
Ion
e Grofte Gekufde Leeurik , in 't Grieksch x
D
i z - , in 't Latyn Alauuda Cristata , in 't Hoogduitsch
Kobel-koth-w,vegeheubellerche In 't Fngeisch Crested Lark,
„PO? e , >
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in 't Poolsch Dzierlatka, in 't Deensch Top Laerke, in 't
Fr .nsch Alouetté hupee, en ook Cocheris gehceten; deivyl
neen liet boschje pluimen, waar mede de Iiop voorzien is,
als cene foort van Kam aanmerkt, en gevolglyk als een
trek van overeenkomst met den Haan. Deeze Kam, of liever Kuif, betlaat, volgens BELON, uit vier, volgens OLtNA, uit vier of zes, en, volgens anderen, uit een grootex
aantal van langer veeren, dan de overige op den Kop. Wn Bens de gef'alte en beweeging dier Kopveertjes íremt men
zo min overeen als ten opzigte van het getal. Volgens eenigen (laan zy altoos overeinde , volgens anderen kan de
Vogel dezelve overeind zetten of nederiaaten , naar welgevallen; 't zy dit verfcllil, geluk TU1NER te kennen geeft,
afhangt van de Lugtgefteltenisfe, het Jaarfaifoen of de
Sexe, of van Benige andere oorzaak. Dit ftrekt onder duizend andere ten blyke , hoe bezwaarïyk het valle zich een
volkomen denkbeeld van eene foort te vormen, naa dat then
een klein getal Vogelen, tot dezelve behoorcndc, onder
heeft.
-zogt,iauwkerndzogt
BELON zegt, dat de Grocte Gekuifde Leeurik niet wild
is, gaarne Menfchen ziet, en op derzelver aankomst zint.
Deeze Vogel onthoudt zich in cie Velden en Weldlanden,
by
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by de kanten der greppen en de hoogten der vooren : dik,
wyls ontdekt men hem aan den waterkant en op de groote
wegen , waar by voedzel zoekt in Paardendrek, bovenal in
den Wintertyd. Pn.IscH vermeldt , dat m e i? hem ook voor
aan in de bosfchen vind, op een boomtak zittende; dan dit is
zeldzaam, en nog zeldzaamer, dat hy zich in 't digtst van een
bosch begeeve; zomtyds zit hy op de daken en muuren.
Deeze Leeurik , fchoon zo veelvuldig niet voorkomende
als de Gewoone, is nogthans very algemeen door Europa
verfpreid, uitgenomen in het Noorden. Men treft hem aan
in Italie, volgens 0LINA; in Frankryk, volgens sELON; in
Duitschland, volgens WILLUGHBY; in Poolen, volgens
RznczYrrsKI; in Sch tland, volgens SIBBALD; dan ik twyfel of by wel in Zweeden voorkomt; dewyl de Ridder LINrr^us in zyne Fwina Suecica 'er niets van gewaagt.
In den Winter verandert de Groote Gekuifde Leeurik niet
van verblyfplaats; maar BELON behoefde daarom geen misflag by ARISTOTELES te vinden : deeze Schryver zegt niet
dat die Leeurik 's Winters het Land verlaat; maar alleen
dat hy zich 's Winters verbergt; en 't is waarheid, dat
men hem in dit Sayfoen veel minder ziet dan in den Zonier.
Het Gezang van het Mannetje is zeer helder, doch tevens zo aangenaam en zagt, dat een zieke het in zyn kanier zou kunnen verdraagen; om 't zelve, ten allen tyde ,
te kunnen genieten, houdt men ze in Bouwtjes; doorgaans
gaat hun Gezang met een fchudding der Vlerken gepaard,
Zy zyn 's jaarlyks de eerlle, om de wederkomst der Lente,
en dagelyks het aanbreeken van den Dageraad, aan te kondigen, bovenal wanneer de logt helder is; zelfs laaten zy
dan hun wildzang wel eens in den nagt hooren. Schoon
weer is de ziel van hunnen zang ,en het beginzel van hunne
vrolykheid; regenagtige en donkere dagen , integendeel, maar
ken hun droevig en ílilzwygend. Zy zingen doorgaans tot
het einde van September. Doch, dewyl deeze Vogels zeer
bezwaarlyk aan den gevangen Raat gewennen, en in denzelyen korten tyd leeven , is het best, ze alle jaaren op het
einde van Juny te laaten vliegen; wanneer het beste van
den Zangtyd voorby is, en in 't volgende Voorjaar weder
andere zoeken te bekomen; ook kan men den Zang behouden, fchoon men den Vogel misfe; hier toe is alleen nondig een jonge Gen oone Leerprik , of een jonge Kana; ie-Vogel ,
daar by te hangen; die welhaast den zang overneemt.
fehalven het voorregt van heter te zingen, 't welk het
l^lst^-
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Mannetje van het Wyfje onderfcheidt, is het daar van ver
een ílerker Bek, een grooter Kop, en een-fchilendor
zwarter Borst te bezitten. Zyne wyze om een Wyfje te
zoeken , en daar mede te paaren, is dezelfde met die van.
den Gewoonen Leeurik, uitgenomen dat by in zyn omvliegen een veel grooter kring befchryft; dewyl deeze foort
veel min talryk is,
Het Wyfje maakt het nest, even als de Getivoone Leeurik; doch dikwyls niet verre van de gemeene wegen. Het
legt vier of vyf eitjes, welke het onagtzaam genoeg broedt,
en men wil dat 'er zeer weinig warmte, by die der Zonne
gevoegd , noodig is om ze te doen uitkomen. Dewyl deeze nesten op den grond zyn ,kan het zeer gernaklyk weezen
dat onkundigen en ligtgeloovigen Bene Padde daar by of 'er
op gezien hebben, van waar het vertelzeltje, dat de Groote
Gekuifde Leeurik, en eenige andere Vogelen van deeze
foort, de eijeren door Padden laaten uitbroeden. Wanneer
de Jongen gekipt zyn, roepen zy door een herhaald gefchreeuw om de Moederlyke hulpe, en 't is dan dat deeze
Leeurik zich waarlyk eene Moeder betoont, door alle zorge
der opvoedinge te draagen tot zy in flaat zyn om te vliegen.
FiuscH zegt, dat de Groote Gekuifde Leeurikken tweemaal
's jaars broeden, en, by voorkeuze, liet nest vervaardigen
onder Geneverboomen; doch dit moet, met bepaaling tot
het Land, waar deeze waarneemingen gedaan zyn, verliaan worden.
Het eerfle opvoeden der jongen gaat gemaklyk genoeg
toe , doch het wordt van tyd tot tyd bezwaarlyker, zelden
kan men ze een jaar lang houden, fchoon men ze het beste voedzel geeft , 't welk beflaat in Mieren eijeren , klein
gehakte Osfen- of Schaapenharten, gekneusd Hennipzaad
en Gerst; bovenal Nebbe men zorg te draagen om onder
het voeden den tong niet te verdraaijen, dit zou ze veelligt
den dood doen.
De Herfst is de tyd om deeze Vogels te vangen, wanneer
men ze aan den ingang der bosfchen in menigte vindt.
FRISCH merkt op, dat zy het geluid van een Vogelaars
fluitje kennen, 't welk de Gevoone I eeurik.ken niet doen.
Ziet hier nog andere verfchillendheden. Dc Groote Gekuifde Leeurik vliegt niet by benden; zyne Pluimadie heeft
min kleurverfcheidenheids en meer wits; de Bek is langer,
de Staart en de Vleugels zyn veel korter. Zy vliegen zo
hoog niet , zyn meer een fpeelhal van den wind, en houden
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den zich minder tyd, zonder te rusten, in de hoogte.
Voor 't overige zyn deeze twee foorten elkander gelyk , zelfs
in den duur des Leevens, ik fpreek van hun wild en vry
leeven.
Uit het geen ik van de geaartheden des Grooten Gekuifden 1_eeuriks gezegd heb, zon het fchynen als of hy een
onafhanglyker en van den huislyken ítaat verder verwyderde natuur bezat dan de andere Leeurikken; dewyl hy,
ondanks zyne voorgewende genegenheid tot de Menfchen,
nietsweet dat de Vryheid evenaart, en maar korten tyd
leeft in de zagtfte en gemaklykíte gev .ngenis Men zou
zelfs zeggen , dat by alleen eenzaam leeft om zich niet
te onderwei pen aan de ónvermydelyke infchiklykheden,
welke de Zamenleeving afvordert; ondertusfchen gaat het
zeker, dat by eene byzondere bekwaamheid bezitte, om
een Detintje, hem voorgehouden, te leeren, Misfchien is
'er geen Vogel , behalven deeze , die het in ééne maand doet,
en zelfs het geleerde Deuntje, in den slaap, met den kop
onder den Vlerk , op cene zeer zagte wyze herhaalt. Hy
kan verfchcide Deuntjes leeren, dezelve , zonder verwarren, herhaalen, ook zonder zyn \Vildzang daar onder te
mengen , deezen fchynt by geheel te vergceten.
Deeze foort van Vogelen heeft verfcheide andere ryánden,
buiten den Mensch; de klcinfle Roofvogels maaken 'er jagt
op; liet gezigt van Benen Roofvogel jaagt hun zulk een
fchrik aan, dat ze na den Vogelvanger toevliegen, deezen
fchyiicn zy minder te fcllroomen , of in eene voore blyven
zitten, zo dat men ze, met dc hand, opvatte.
De KLEINE GEKUIFDE LEEURIK, in 't Grieksch Kopv^w,
eeyélnao9 ówaóvo%eos, in 't Latyn Ailanda Cristata minor, in 't
Italiaausch Lodola campagnola, in 't Hoogduitsch Co per,
in 't Rngelsch I' ood-lerck , en naar 't geluid , 't welk hy
slaat , in 't Fransch Lulu, verfchilt van den Grooten Gekuifden r eeurik , in gestalte , die veel kleinder is, in kleu'
van Pluimadie , die min fomber is , en in die der Pooten
welke roodagtig zyn ; in zyn Zang, of liever zyn onaangenaam gefchreeuw, 't geen by nooit dan vliegende laat boo'
ren, volgens de waarneeming van ALDR0vANDU5; in de
gewoonte die by heeft, om, op Bene belaclilyke wyze, andere Vogels na te bootzen; desgelyks verfchilt by daarvan
in gcaartheid; want hy gaat in benden door 't laud, terwyl de Groote Gekuifde !eeteik de eenzaamheid zoekt; en
eind.elyk in den grootften trek van overeenkomst , welken by
niet
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reet denzelven heeft; want de Veertjes, die zyn Kuif uit
naar evenredigheid, veel langer.
-maken,zy
Men vindt deezen Kleinen Gekuifden Leeurik, in Italic,
®ostenryk , Poolen en SileJe , en zelfs in de Noordlykfle
Landfchappen van Engeland als Tork; doch hy komt niet
voor op de Naamlyílen der Zlveedfche Vogelen.
Doorgaans onthoudt by zich in lommerryke plaatzen,
in Kreupelhout, en ook in de bosfchen, van hier heeft
by in 't Hoogduitsch ooly den naam van Wald-Lerc7^e:
aldaar maakt by zyn nest, en bykans nimmer in 't veld.
Wanneer de koude knelt, en bovenal wanneer de grond.
niet Sneeuw bedekt is, neemt hy zyn toevlugt tot Mest
nadert de Koornfchuuren om voedzel te zoe--valten,
ken: ook vertoont hy zich dan , buiten twyfel om dezelfde reden, aan de groote wegen.
Volgens LONGOLIUS is hy een Trekvogel, die den geheden Winter in Duitschland overblyft, en omflreeks de
Nagtevening van daar vertrekt.

VERSLAG VAN DE SCHAAPHOEDERYEN IN SPANJE. Ont-

leen,d uit de Travels throng Spain; with a View to
illujtrate the Natural History and Phyfical Geography, of that Kingdom. Door JOHN TALBOT
DILLON, deezer dagen uitgegeeven.

Spaanfche Wolle maakt eersen aanzienlyken tak des HanD efynheid
dels tusíchen Engeland en Spanje uit. Men wil dat derzeloorfpronglyk

ver
moet toegefchreven worden aan
Benige weinige Engelf he Schaapen, door Koning HENDRIK
DEN II, of, gelyk anderen willen, door EDUARD DEN IV,
in den Jaare 1465, ten gefchenke, na Spanje gezonden;
doch, zonder my in te maten in vrugtlooze naípeuringen
van eene zo lang voorledene gebeurtenis , zal ik my bepaalen om een verflag te geeven van de Schaapen, in Spanje
bekend onder den naam van de Merino Kudde, en cone
befchryving opmaaken van de beffiendige gewoonte om deeze talryke Kudde van de Noordlyke na de Zuidlyke Landfchappen te verweiden, aan welk bedryf de byzonder fyne
hoedanigheid der Spatlnfche Dolle, door geheel Europa zo
beroemd, wordt toegefchre even.
'Er zyn twee foorten van Schaapen in Spanje: de eene
draagt ruwe en groove Nolle; deeze komen nooit uit het
Land-
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Landfchtip waar in zy gevallen zyn; de andere wordt
naa den Zomer op liet gebergte in het Noorden doorgebragt
te hebben , des Winters in de milder Lugtftreeken van Estremadura en Andculafie gebragt, en in onderfcheide gewesten gehoed. Dit is de Merino Ku de, die in Spanje op
tusfchen de vier en vyf millioen begroot wordt (*). Het
woord Merino betekent een Beftuurder van een Landfchap.
Dc Merino Mayor, of Opperbeítuurder, is altoos een Man
van rang, door den Koning aangefteld. Zy hebben een
onderfcheiden regtsgebied over de Kudden in Estremadura
geheeten, en daar is de Koning in persbon de AIerino Mayor.
Elke Kudde beflaat doorgaans uit tien du zend Srliaapen;
over dezelve is een Opper-Schaaphoeder aangefteld , die
een wêêr- en weidkundig Man moet weezen, wakker in alles, en in de ziekten der Schaapen welbedreeven. Deeze
heeft onder zich vyftig mindere Schaapherders, en even
zo veel Honden, vyf voor elke kaveling of finaldeel. Deeze heeft, tot jaarlykfche bezolding, omtrent vyf- en zeven
Ponden St. en één Paard; die op hem volgt één Pond-tig
en dertien Schellingen; de derde één Pond en twee Schellingen, de vierde dertien, en de vyfde negen Schellingen
's jaarlyks. Daarenboven krygen zy ieder twee Pond Brood
daaglyks, en even veel gewigts, doch van een flegter bakzei, voor hunne Honden. Het ffaat hun ook vry eenige
Geiten en Schaapen onder de Kudde te houden , wier
Vleesch en Jongen hun in eigendom behooren; doch de
'Volle blyft voor hunnen Meester. Met de Melk mogen
zy naar welgevallen handelen; doch zy maaken 'er weinig
gebruiks van. In de Maanden April en October , geeft de
Opper-Schaaphoeder elk hunner ruim twee Schellingen, tot
een drinkpenning onderweg.
Schoon
;

Schaapen.
(* De Hertog van Infantado's Kudde omtrent
40,000.
De Gravin Campo de Alenfe Negretti
30,000.
De Conventen van Paular en Escurial 30,000 ieder, Go,000.
't Convent van Guadalupe
30,000.
De Marquis Perales
3 ®,000.
De Hertog van Bejar
go 000.
Verfcheide Kudden, elk van omtrent 20000
200,000.
Alle de andere Kudden in het Koningryk te zamen, omtrent
3,800,000.
4,220,000.
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Schoon deeze Schaap-Kudden zich door verfcheide Landfchappen.van Spanje verfpreiden, zal het noodloos weezen
te verhaalen wat iít elk derzelven omgaat, de handelwyze
is in alle eenpaarig en gelykvormig. De plaatzen waar men
ze in de grootule menigte ziet , zyn Montana en Molina de
JIragon, des Zomers , en in Estremadura, des Winters.
Molina ligt Oostwaards van Estremadura, en Montana ten
Noorden, dit maakt het hoogt e gedeelte van Spanje uit.
Estremadura is vol van geurige Kruiden, die in Montana
geheel niet gevonden worden, zynde deeze íireek daarvan.
geheel ontbloot.
De eeríle zorg van den Herder is, om, als by ter plaatze komt waar zyne Kudde den Zomer zal doorbrengen, zo
veel Zouts te geeven als zy willen eeten; ten dien einde is
elke Kudde van duizend Schaapen vyf- en twintig Quintaalen Zouts toegelegd, welke zy binnen vyf maanden nuttia
gen; want onder den weg, of in de Winterweiding, krygen
zy geen Zout in 't geheel. Het toedeelen van dit Zout gaat
op de volgende wyze toe. De Herder plaatst vyftig of zestig platte ifeenen, op den afíland van omtrent vyf voetftappen van elkander; op elk deezer Ilrooit hy Zout, en leidt
zeer langzaam zyríe Schaapen door dezelve heenen , elk
naar genoegen eeten laatende. Dit wordt dikwyls herhaald;
doch als dan laat hy ze niet weiden op kalkagtige gronden:
Wanneer zy Zout geëeten hebben , worden ze op kleiagtige
velden gebragt, waar de prikkeling van het Zout ,den hond
ger fcherpende, te wege brengt dat zy alles affcheeren, et1
niet verdubbelde drift zich weder na de fleenen vervoegen,
om Zout te nuttigen.
In 't einde van July brengt ieder Herder de Rammen onder de Ooijen; vyf of zes Rammen zyn genoeg voor honderd Ooijen. Zy worden uit afzonderlyke Kudden genomen, eh, als zy een genoegzaamen tyd onder de Ooijen
geweest zyn, 'er weder afgefcheiden.
De Rammen geeven meerder \Vols dan de Ooijen, fchoon
zo fyn niet, vyf vagten van de laattte zyn noodig om de
zwaarte van drie der eeríte uit te maaken. De Rammen be
houden hunne tanden tot het achtfte jaar, daar de Ooijen,
zwakker van geflel zynde, of uit andere oorzaaken, ze
reeds op 't vyfde jaar verliezen., en dus niet langer gefchikt
zyn om te weidën.
Omtrent het midden van September beginnen- de Herders
hunne Schaapen te merken, of rood te maaken met OkerVerf; deeze, in water ontbonden, wordt op de vagten gei
IIL DELL. lMIE GELW. O. 3.
1-1
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fineerd. Zommigen willen dat deeze aarde zich met het
vet der Wolle vermengt , en de vagt der Schaapen daar door
een Vernis krygt, voor regen en koude ondoordringbaar;
eenigen beweeren, dat de zwaarte van dit Okerfineerzel de
Wol nederdrukt en kort en fyn houdt; anderen zyn van
oordeel, dat de Oker de laagt heeft van eene opfluipende
aarde en de overmaat van uitwaasfemingen, die anderzins
de Wolle vuil en ruw zou maaleen, na zich tikt.
Wanneer de maand September ten einde ípoedt,vangen
deeze Kudden de reis aan na de warmer Lugtftreeken;
den weg, dien zy zullen neemen, is, door wetten en gewoonten, van eene onheuglyke oudheid, bepaald. Zy heb
overtocht over alle onbebouwde en gemee--bendvry
ne velden; doch daar zy ook zulke bebouwde ftreeken,
als hun op den weg voorkomen, moeten doortrekken,
zyn de Eigenaars gehouden in dezelve eene opening van
negentig fchreeden te laaten, waar door de Kudden ichielyk heen gaan, zomtyds zeven of acht mylen op éénerf
dag afliggende, om opene en onbebouwde Velden te bereiken, waar zy mogen weiden en uitrusten. Hier gekomen, gaan zy zelden meer dan twee mylen op één dag,
en volgen den Herder, die de onder den weg graazende
Kudde geleidt. De geheele reis van Montana tot de binnenftc gedeelten van Estremadura is omtrent honderd en
vyftig mylen welts; en hier toe belleedt de Kudde bykans veertig dagen.
's Opperherders voornaamíle zorg beflaat hier in , dat by
elke Kaveling of Smaldeel brengt op dezelfde plaats waar
zy den voorgaanden winter zich onthielden, en cie Schaapen geworpen werden; dit valt hun niet mocilyk; want
indien zy niet derwaards geleid wierden, zouden zy door
de fcherpheid der reuke die plek ontdekken, en zou het
den Schaapherder vry veel werks kosten de Kudde verder
of elders heen te voeren. Flier op fpannen zy fcheeringen van touwen aan flaaken vastgemaakt, binnen welke
zy beflooten worden , om niet af te dwaalen of ten prooy
der Wolven te Eirekken. De Honden houden daar buiten
wagt. De Herdersknaapen regten de Hutten voor zichzelven op, van ftaaken en takken, om welke, als mede
om brandhout, te krygen, liet hun vryflaat van eiken boom
een tak te hakken; deeze vergunning brengt te wege, dat
de Boomen, ter plaatze waar zich de Kudden onthouden,
'er deerlyk gehavend en rottig uitzien.
Tegen den tyd dat de Ooijen haare Lammeren moeten
werr
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tveipen, de zorglykfte tyd der Herdersknaapen, worden
(le bevrugte van de onbevrugte afgezonderd, de laatfile in
de flegtile, de eeríle in de beste, weiden gedreeven; ook
maken zy nog deeie onderfcheiding , dat , die 't laatst geworpen hebben, het overvloedigste en beste voedzel vinden,
tets einde de Lammeren te ichielyker mogen groeijen , ets
genoegzaame Merkte krygen, om met de eerstgeworpenenl
te gelyk den tocht na de Zomerverblyfplaatzen aan te vangen.
In Maart verrigten de Herders vier bewerkingen aan alle
de Lammeren in den Winter geworpen, — Eerst filyden
zy , zindelykheidshalven , de Staarten af tot op vyf duimeis
beneden den fluit. Ten tweeden merken zy hun op
de neus met een gloeiend yzer. - Ten derden zaagelf
zy het puntig gedeelte der hoorhen af, ten einde zy elkander daar mede niet befchadigen. Ten vierden ontmannen zy de Rammen , uitgekoozen om tot Belhamels te
dienen, en dc kavelingen der Kudden voor te gaan; dit
doen zy niet met filyden; maar enkel met het zakje om te
draaijeu, waarna de gestrengelde zaadvaten opdroogen eis
het zakje afvalt.
Met April is de tyd gekomen om na Montana te vertrekken. De Kudde zelve duidt het aan , door erne ongeduu;
righeid te betoonen , welke een fferk verlangen na dien optocht te kennen geeft. Te deezer oorzaake moeten de Hoeders zorgvuldig op de wagt veezen, anders zouden de
Schaapen hun veelligt ontlnappen; geheele Kudden zyn
zomtyds, twee of drie mylen, voortgetoogen, den Ilaapenden Herder ontloopen zynde; doch 't valt gemaklyk ze we=
der te vinden, dewyl zy doorgaans den eigenten weg gaan,
die zy gekomen zyn.
Wanneer het weêr liet cenigzins toelaat, vangen zy, op
den eerílen van May, met fcheeren aan; want, dewyl de
vagten op elkander gelegd worden, zouden zy, niet geheel droog zynde, aan 't broeijen en rotten geraaken; hier
om zyn ook de Scheerhuizen zeer ruim , ja zo groot, dat
'er twintig duizend Schaapen tellens in gehuisvest kunnen
worden; dit is te meer noodij, dewyl de Ooijen, naa de
fcheering terftond aan de koude nagtlugt blootgelteid, zeker
het leeven daar by zouden infcbieten.
Honderd vyftig Scheerders worden 'er gebruikt om ieder
duizend Schaapen te icheeren ,ieder Persbon rekent men dat
acht Ooijen daags valt vagt ontbloot; doch by vindt genoeg
te doen aan vyf Rammen de Wol in dien tyd af te haalen
1..1. aniet
;
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niet alleen om dat deeze grooter zyn en meerder Wo1S
draagen; maar om dat ze zich zo ongemaklyk laaten behandelen en noode ftilhouden; binden is niet raadzaam, dewyl ze zich dan door fier wederfireeven, onder het fcheeren, zouden dood worftelen; veiliger is het zagte middelen
te gebruiken, de korzelen te flreelen, en , door Ooijen digs'
by hun te houden, tot ftilftaan te brengen, en dus van de.
Wolvlokken te ontdoen.
Tegen den dag dat de Schaapen zullen gefchooren worden, dryft men ze in een groote langwerpige vierkante
Schuur, en van daar in een lange nauwe hut , welke men de
zweetplaats noemt, hier blyven ze den nagt opgeflooten zo
digt opéén gepakt als mogelyk is, om dus te beter te zweeten, 't welk de Wol zagter en gem aklyker te fcheeren
maakt. Dit is bovenal noodig omtrent de Rammen, die
fteviger Wol dan de Ooijen hebben. De vagt wordt in drie
foorten onderfcheiden, de rug en de buik geeven de fynfte
Wolle, van den nek en de zyden komt de fyne, van de
borst, fchouders en dyer de groove Wolle.
Naa het fcheeren worden de Schaapen op eerre andere
plaats gebragt, en gemerkt; die de tanden niet meer ver
uien af voor het flachtnles; de andere laat-wisfelnzodrt
men graazen , indien het zapt weêr is , anders houdt men
ze Gene wyl binnen, en gewend ze allengskens aan de logt.
Wanneer men de Schaapen ongehoord laat graazen, zoeken
zy, by voorkeuze, het fyníle Gras uit, en zetten nooit
den, mond aan geurige Planten, fchoon zy dezelve in rui
overvloed aantreffen; indien het gebeurt dat Wilde-men
Thym door het Gras is heen gegroeid, zonderen zy denzelven met veel zorgvuldigheids af, vermyden het zo veel
zy kunnen, plaatzen zoekende waar het hun niet voor
-komt.
Wanneer de Schaapherder denkt , dat 'er uit een zwaar
opkomende logt een geweldige regenvlaag zal vallen, geeft
by de Honden een teken om de Schaapen byéén te ver
leidt ze in Bene fchuilplaats; by deeze gele -zameln,
Schaapen, geen tyd hebbende, omm-genhd,byt
keuze van voedzel te doen , alles af wat hun voorkomt.
Gelukkig is het, ondertusfchen, dat zy niet geheld zyn
op geurige Planten, dit zou tot groot nadeel (hekken der
Byenhouderen, en de inzameling van Honig en Wasch
zeer verminderen.
Nimmer laaten de Herders hun Vee uit de Staketzels,
voor dat de nagtdauw door de Zonnellraalen is opgetrok.
ken;
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ten; zy liaan hetzelve niet toe te drinken uit beeken of
?lasfen, wanneer 'er korts eene hagelbui gevallen is, de
ondervinding heeft hun geleeraard, dat zulks zeer gevaar
ja doodlyk.
-lykis,
De Wol van Andalufte is grof, dewyl de Schaapen niet
van lugtflreek veranderen, gelyk de Merino Kudde, wier
Wol eveneens zou ontaarten als men ze t'huis hieldt, en
die der Andalufzfche Schaapen zou fynder worden, indien
zy op dezelfde wyze omgeleid wierden.
Tusfchen de vyftig en zestig Baalen gewaschte Wol worden 'er 's jaarlyks uit Spanje gevoerd. Een Baal weegt
doorgans honderd vier- en negentig Ponden. Omtrent
twintig duizend Baalen van deeze Wol komt 's jaarlyks te
Londen en te Bristol, en elk derzelve is dertig of vyf- en
dertig Ponden Sterling waardig, zo dat zy een derde van
het voortbrengfel der beste Poort kiygen. De Wol van
Paular, die de langfile, fchoon de beste niet, is, wordt
voor de Reederyen des Konings, van Spanje bewaard. De
dagelykfche dragt der Koninn;lylce Familie in Spanje, en der
geenen die daartoe behooren , is van Segovisch Laken , van
waar onze Engelfche Adel, ten tyde van Koning HENDRIK
DEN VII, het fyníle Laken kreeg. De Kroon van Spanje
o i tvangt,'s jaarlyks , yan alle lasten op de uitgevoerde Wol
,

gelegd , 675,Qoo Ponden Sterling.

CONCEPT VAN VERBETERING VAN HET EZELSHOOFT,
OP 'S LANDS OORLOGSCHEPEN.

en'maakt lietEzelshooft zo dik als de top van den mast;
de breedte z maalde dikte, en de lengte 3i maal de dikM
te. Om 't zelve legt men een yzeren bandt, A, met een

fchrenicr, F, om 't Kalf te kunnen draaijen. Deeze bands
is dik ; duim, breedt 6 duim, van den bovenkant afleg
duim; doch zoo veel minder in lengte en breedte-gendt
.als dezelve dik is, op dat men 'er over heen zoude kunnen
leggen drie andere yzeren banden, B, aan de hoeken met
pogen , L, voor de Ileng en wintreeps , en om 'er groote
Cardeelblokken aan te hangen. Nu gaat een bout, C,
door beide de banden heen, om dus 't Ezelshooft, over
zyne breedte te kunnen fluiten of klinken. Daarenboven
gaan 'er nog drie andere houten, D, door die tot meerder
vastigheid en flerkte dienen. Om Diu den voorigen yzeren.

fI 3

bandt,
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handt, wegens 't fluiten van 't Kalf, N, dat door een
fchrenicr• werkt, te hulp te koomen, zoo maakt men, aan
beide de zydcn van 't Ezelshooft, yzeren plaatei, II,
breedt 6 duim , die agter de handt, B, kunnen heen geicliooven , en dan door dc twee bouten , K, geflooten worden; om, zoo doende, 't Ezelshooft. zonder gevaar te
kunnen gebruiken , tot liet fluiten en 't ontsluiten. E, ver
Steng.
-beldtnopvaMs,eSd
han dit eenig nut aan de..Zeevaart toebrengen, en heb
ik hiel me e aan Zommige'n voldaan, dan heb ik myn doel
bereikt.
C. D. G,

's liege, den i. February,
1781.
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AANjERKINGEN OVER DE NATUUR S::V" DE OORSPRONQ
VAN 'HtT NEKMAAK,

Oh! happinefs, our ,being's end and t im!
,P 02E.

Onlangs opperden wy de gedagte, dat het Vermaak be..
v float in het gevoel •van onze -v-olniaaktheid , en de
fmert in dat van onze onvolmaaktheid; en toonden toen , uit
de ondervinding, de gegrondheid dezer meening aan (*).
Thans zullen wy, ons onderwerp vervolgende, naar onze
gedaane beloften, nog kortlyk doen zien, hoe men , uit
dit enkelde begïnfel, alle foorten van vermaken en finerten
kan afleiden.
Wat de Onmiddelyke vermaaken en finerten aangaat, dat
is te zeggen, de zulken die wy onmiddelyk gevoelen, alleen in gevolge van de gefteldheid van ons wezen, zonder
Benige voorgaande ondervinding, overweeging, drift of gewoonte; in onze voorgaande verhandeling hebben wy reeds
genoegzaam hier aan voldaan. De bewyzen tog, op welken
WY daar deze flefling bouwden, uit de ondervinding ontleend, waren allen van onmiddelyke vermaaken genomen.
'Er blyft dus alleen over, dat wy , door eenige voorbeelden
van middellyke vermaaken en finerten, tonnen, hoe die alien uit liet opgegeevene beginfel kunnen afgeleid en ver
worden.
-klard
Ik noem middellyke vermaaken en finerten, die Bene voorgaar;y
() Ze boven, bi. 76, enz.
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,*lande overweeging, ondervinding, drift of gewoonte, in
+één woord, eene voorgaande wyziging der Ziel onderllellen. Zo dra nu de Ziel een voorafgaand onmiddellyk ver
ondervonden heeft, wordt zy, door Naare ingefcha--mak
pene kragt, tot zulk een vermaak geneigd, of, zo als mens
't noemen wil , daar voor bepaald , daartoe gedreeven,
En wanneer de Ziel, integendeel, eens onmiddellyk finert
gevoeld heeft, dan ontflaat in haar een afkeer van de fmert.
Dit brengt de willing voort, dat is te zeggen, de verkiezing van den een en laat boven den anderen, de ífaat van
vermaak braven dien van fmert. Door het vergelyken vair
veelerleie wyzigingen der Ziel, aangenaamen en otiaangenaamen, krygt zy een begrip van geluk en ongeluk; en
met dat begrip verbindt zig, onmiddellyk, eene neiging
tot het: gehik, en een afkeer van het .ongeluk. Hier mede
begint de' Ziel zigzelve te befchouwen als een onderwerp,
waar in geluk en ongeluk kan plaats hebben. Door te letten op het geen haar vermaak, en op het geen haar finert
aanbrengt , leert zy allengskens ook het goede van het
kwaade te onderfcheiden; liet goede-te begeereit en te zoeken , en het kwaade met afkeer aan te zien en te: vlieden.
Hier uit ontftaan die aandoeningen, welken men liefde en
haat noemt. Zo dra nu liefde en haat geboren .is; zo dra
de Ziel zommige dingen als goed en andeteïn als kwaad heeft
leerera befchottwen,begecren,of met afkeer aanzien, wordt
zy vatbaar voor de'middellyke vermaaken en finertëin. Men
vooronderftelle , by voorbeelda h. dat de liefde tot eene begeerte, tot eene drift, wordt, dat is te zeggen; dat de afwezigheid van het beminde voorwerp, aan het welk de Ziet
niet vermaak denkt , niet ongenoegen gepaard begint te
gaan, het welk gefchiedt, wanneer de Ziel de aangenaams
wyziging, waar in zy is, op den tyd dat de tegenwoordigheid van dat voorwerp haar een - gevoel geeft van 'de
volmaaktheid man haar aanwezen, vergelykt , niet de onaangenaame wyziging,waar in zy werklyk is, nu zy, uitkoof
de van de afwezigheid van dat voorwerp, de volmaaktheid
van haar aanwezen niet gevoelt. In dat geval gevoelt zy
de Ziel gedreven tot haar beminde voorwerp. Indien zy
zig dan begint te vleien met de waarfchynlykheid , dat dit
voorwerp haar tegenwoordig worden zal, of dat het haar
werklyk tegenwoordig is , zo gevoelt zy blydfchap; ziet zy
zig, integendeel, beroofd van dat voorwerp, zy gevoelt
droefheid. Het vooruitgezigt van dat voorwerp te verwerven maakt de hoop ;het vooruitgezigt van liet niet te verwerI1 1,
vel: 9
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ven ,ofliet al verworven zynde te verliezen, maakt de vrees*o
Blydfchap nu, en droefheid, hoop en vrees,zyn.middellyke
wyzigingen, en de vermaaken of ífinerten, aan dezelven ver
worden midd,ellylke.vermaaken of fincrten genoemd,-bonde,
om dat zy zekere voorgaande wyzigingen, als middelei
om gevoeld te worden, veronderílollen; en die voorgaande
wyzigingen loopen ten laatil:en op onmiddellyke wyzigingen van vermaak of fmert uit. Het onmiddellyke gevoel
kan niet bedriegen ; wat der Ziele vermaak aanbrengt ,
brengt haar wezenlyk vermaak aan. Hier kan geen bedrog
by plaats . hebben. Maar het is zeer mooglyk, dat zig de
Ziel bedriege , ten opzigte van het voorwerp , dat haar
vermaak of fmert aanbrengt, en het vermaak, dat zy gevoelt, of, de fmert, toefchryve aan een ander voorwerp,
dan het welk :wezenlyk het vermaak of de lmert: veroorzaakt,
Wanneer dit gebeurt, bemint of haat zy een, voorwerp,
dat zy niet beminnen of haaten zou, was haar oordeel niet
verkeerd. Dit is de oorzaak van zo veel fchadelyke bei
geerten en verkeerde poogingen; welker gevolg is, dat zy,
geflaagd zynde , en eenigen tyd een middellyk vermaak gegeeven, hebbende , ten laat(ten Bene onmiddellyke fmert
aanbrengen; gelyk men ook .ongenoegens vindt, welken,
na eenigen tyd onaangenaam geweest te zyn, in waare en
veel, grootere vexmaaken eindigen.
Onze eerfle aandoeningen van vermaal; of fmert zyn altycl
onmiddellyke aandoeningen. De middellyke vermaaken of
fmerten zyn niets anders,, dan het_ gevoel , 't welk de Ziel
heeft van de overeenkomst of ftrydigheid haarer wyzigin
met die wyzigingen, tot welken zy, in gevolge-gen,
van voorafgaande onmiddelyke aangenaame of onaangenaamewyzigingen,bepaald is,,naamlyk haare begeerten; of,
ten minden , zy ontffaan uit de verknogting van zekere
denkbeelden met voorgaande onmiddelyke aandoeningen van
vermaak of fmert. De kinderen zyn niet, dan na.eemge gedaane ondervindingen, voor onmiddellyke vermaaken of finerten vatbaar: al wat zy in de eerfie maanden van hun leeven
ondervinden, zyn onmiddellyke vermaaken of finerten.
De Ziel heeft, volgens ons begrip, een verward gevoel
van de volmaaktheid of onvolmaaktheid van haar aanwezen ,
en Bene neiging tot dat gevoel. Doch dit verwarde gevoel,
en de daar mede verknogte neiging , moet niet verward
worden, met een meer duidlyk gevoel, of befef van vol
eerre meer duidlyke neiging tot dezelve. Dit-maktheid,n
hefef en deze neiging worden voortgebragt, door het gevoel
vain
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n veelerlei onmiddellyke vermaaken; waaruit zy allengskeus een begrip leeren vormen van de volmaaktheid van
ons wezen. Wy gevoelen , by voorbeeld, het vermaalt
gehegt aan het ontzwagtelen onzer denkbeelden , en dit
brengt ons daartoe , dat wy de gemaklyke ontzwagteling
onzer denkbeelden, (en hier in Relt de Heer SULZER (*),
niet ten onregte, den grond onzer vermaaken,) leeren befchouwen als uitmaakende de volmaaktheid van ons verfland.
Wy befchouwen dan die volmaaktheid als een goed, wy
beminnen en begeeren ze. Zo leeren wy ook de fchoonheid
en flerkte des Lichaams, de rykdommen, de eer, het aan
als goederen te befchouwen, en te beminnen. Alle-zien,
die goederen brengen wy tot onze volmaaktheid , meer of
min, naar maate wy ze meer of min leevendig begeeren.
De met regt beroemde WOLFF fielde den grond van her
vermaak in het gezigt , of de gewaarwording der volmaaktheid
in 't algemeen; zo wel buiten als binnen ons. Een volmaakt
konstftuk, van wat aart ook, verfchaft ons vermaak. De on,
clervinding leert dit onbetwistbaar. Doch dit firydt niet met
ons gevoelen; integendeel, het bevestigt het. In alle volmaakt
dingen , welken-heidsnzamvog erfchidn
allen tot een en het zelfde einde t'zamen loopen, en overeenenemmen; de overeenkomst in liet menigvuldige is, vol
WOLFF, de volmaaktheid. Nu, in alle overeenkomst-gens
van veele dingen, ziet de Ziel eene menigte van dingen ; zy
ziet die als in één ding t'zamen, dus gemaklyk: en in dat
gezigt oeffent de Ziel Naare kragten; zy gevoelt dus haare
volmaaktheid , en dat zo wel, wanneer zy de volmaaktheid
buiten haar als in haar waarneemt; fchoon in het laatíle ge
vermaak grooter zy dan in het eerl}e; het welk ons-valhet
voorkomt een nieuw bewys op te leveren voor ons gevoelen. Want, was alle volmaaktheid, naar haaren trap van
_grootte , even voldoende om vermaak voorttebrengen ,
dan moest eene grootere volmaaktheid, buiten ons, ons een
grooter vermaak aanbrengen, dan eene kleinere in ons, en
de ondervinding leert veeleer het tegendeel; een klaar bewys, dunkt ons, dat het vermaak oorfpronglyk gelegen is
in het gevoel onzer eigene volmaaktheid.
De Heer SULZER ílelt, gelyk wy reeds in 't voorbygaan aanmerkten, het vermaak, in de gemaklyke ontzwayteling onzer denkbeelden: en dit firookt volmaaktlyk met
pils beginfel. By Bene gemaklyke ontzwagteling onzer
denk(* In zyne Theorie der Plaifirs, een aller uitmuntendst Werkje.
H;
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denkbeelden, gevoelt de Ziel haare volmaaktheid: integen..
deel, wanneer de Ziel haare denkbeelden niet kan ontwikkelen, gevoelt zy haare zwakheid, haare onvolmaakt
-heid.
1l1en beproeve nu, volgens deze beginfelen, alle aan
vermaak te verklaaren. Waarom_ is -het-doenigva
gezigt over eene uitgebreide, met veele voorwerpen ver
vlakte, fchoon'? Om dat de Ziel veele voorwerpen-vulde
befchouwt en dus haare kragt van gewaarwording gevoelt~
Waarom is het gezigt van Benen helderen met flonkerende Sterren vervulden Hemel aangenaam? Juist om dezelfde rede. Waarom is dat gezigt oneindig ífreelender voor
den Starrenkundigen? Juist daarom, omdat dc Starrenkundige meer daar in ziet dan een ander, en dus meer de
volmaaktheid van zynen geest gevoelt. Waarom, behaagt
een fchoon Schilderhuk , wanneer zelfs het voorwerp in
zig niet behaaglyk is Omdat de konst van den Schilder
een bewys is van de volmaaktheid der menschlyke natuur
in 't algemeen; en dat wy gewoon zyn op ons overteb-rengen, het geen wy in 't algemeen als volmaakt in den
mensch befchouwen. Waarom vorderen wy in een gebouw de overeenífemming der deelen ? Omdat -ons did
helpt, in het maaken van een denkbeeld van het geheel,
en wy dus te gemaklyker onze denkbeelden oatzwagteleii.
Waarin befiaat het aangenaame der Zangkont? In het ge^
voel onzer volmaaktheid, wanneer einze Ziel eene opvolging van klanken gewaar wordt, welken alle t'zamenitemmen. En zo zouden wy van alle zoorten van verinaaken, uit ons voor'geftelde beginfel, reden geeven kunnen,
indien ons beftek zulks toeliet ; alleen moeten wy not
een woord zeggen van de zeedlyke verni.aaken.
Het zeedlyke vermaak is het genoegen dat wy gevoelen, wanneer wy zelven eene zeedlyk goede daad bedaan,
of anderen die zien bedryven; en de zeedlyke finert is
het ongenoegen, voortgebragt door liet gezigt eener zeedlyk kwaade daad, door ons of anderen begaan. Dit foort
behoort tot de middellyke verniaaken. Het veronderftelt
twee dingen ; vooreerst, dat wy vermaal, en finert kennen, en weeten wat daaden die voortbrengen; en, ten
tweeden , dat wy, ten minflen , een verward begrip hebben van zeedlykheid. Zien wy nu een daad bedreven,
of bedryven wy zelven eene daad, die wy by ondervinding weeten geíchikt te zyn, om vermaak of fim rt voort
mc brengen , het denkbeeld dier daad wekt in onze Ziel
liet
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het denkbeeld van het vermaak of van de finert op, 't
welk met liet denkbeeld van die daad verknogt is. W y
gevoelen dan door de verknogtii g der denkbeelden vermaak of finert. Dit heeft zelfs plaats by louter natuurlyke daaden. Zien wy iemand eencri zwaares val doen;
wy fchrikken, en Rellen ons den fchrik en de pyn voor,
die men gevoelen moet. Maar zien wy hem onbefchadigd opitaan; wy gevoelen vreugde, door ons de blydfchap voorteftellen, welke wy in zulk een geval gevoelen
zouden, wanneer wy 'er onbefchadigd afkwamen. Doch
het zeedlyke vermaak is flerker en vordert meer; het vordert het begrip, dat die goede daad, welke het vermaak
voortbrengt, uit een beginfel van zeedlykhcid in den daader voortkome. Nu het beginfel van zeedlykheid in den
daadex veronderftelt in hem gezellige en dus beminlyke
eigenfchappen , en eene gefchiktheid om het geluk van
anderen te bevorderen: liefde tot den naasten , naamlyk,
liefde tot de deugd en . heerfchappy der reden boven de
driften. Alle deze denkbeelden zyn, aangenaame denkbeelden, daar zy verknogt zyn met die van de bevordering. der algemeene volmaaktheid, en dus ook der onze.
By goede daaden , die wy zelven bedryven , geeft ons
het begrip van zeedlykheid in ons zelven vermaak; dewyl wy ons dan voorfcellen, dat wy, onzen pligt hebbende opgevolgd, ook de belooning van onze deugd te
wagten hebben; want het is onmooglyk, zig eenige verpjïgtmg voor te fielten, zonder zig tevens Benig beloofd goed
of bedreigd kwaad voorteflellen , dat ons eenen beweeggrond verfchaft welke ons bepaalt. Eene zeedlyk goede
daad dan, door ons bedreeven , doet ons liet beloofde
goed hoopen , of ten minoen liet bedreeven kwaad als
ontweken befchouwen. En dit befef, dat met ieder zeedlyke daad, behalves het natuurlykè goed door de daad zelve voortgebragt, nog een bykomend natuurlyk goed gepaard gaat, kan ons, zelfs by anderen, het zeedlyke goed
int vermaal; doen befchouwen. Eindelyk , wy kunnen
gc n bezef van zeedlyk goed en kwaad, van deugd of
ondeugd , van verpligting , hebben , of wy moeten de
deugd als Bene volmaaktheid befchouwen. Het bezef dan
van deugdzaam gehandeld te hebben, moet ons een ge voel gceven van onze volmaaktheid; en ons de kragt van
onze Ziel doen gevoelen; als welke dan f}erk genoeg is,
om alle andere beweeggronden, hoe fchynbaar, hoe verlaklyk anders ook, te doen wyken voor den eenigen warren.
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ren beweeggrond, dien, naamlyk, van onzen pligt. Eni
uit dien hoofde is het zeedlyke vermaak, dat met een deugd.
naam bedtyf gepaard gaat, te grooter, naar maate dat het
tnoeilyker viel, die deugdzaame daad te bedryven.
0. 0.

PROEVE OVER DE VROUWLYKE OpVOEDING.

(Overgenomen uit Dr. ALEXANDnR'S History af Women.)
ftuk is 'er, waar van wy, in de Oude Gefchiedenis4

G
v fen, minder gewags vinden, dan van de Opvoeding,
en, in 't hyzonder, de Vrouwlyke Opvoeding. In de vroegite
Tydperken en onder onbefchaafde Volken, fchynt de Sexe
van te weinig aanbelangs gerekend te zyn , om de aandagt des
Gemeens te trekken, of de pen des Gefcliiedfchryvers bezig
te verfchafen. Eenige weinige trekken van liet plan-heid
der Opvoedinge door SOLON, den beroemden 4theenfchen
Wysgeer, ontworpen , zyn de oudfte die onze tyden bereikt
hebben; en zy dienen , om ons te verlterken in het denkbeeld, dat de Opvoeding der Ouden meer firelte om het
Lichaam te verfterken dan om de Ziel te befchàaven. So-.
LON wilde, in 't algemeen, dat de Jëugd zou leeren zwem
beginzeis der Letterkunde zich eigen'maaken;-men,d
dat de armen by de Kunfen, Handwerken en den Land-bouw zouden worden opgebragt; doch dat de zodanigen,
olie zich in ruimer omflandigheden bevonden, het fpeelen op
Muzykinílrumenten, het paardryden, het jaa en, en dergelyke oefeningen zouden leeren, en by dat alles de Wysbegeerte voegen. Dit was zyn Stekel van de Opvoeding
der Mannen; een ftelzel, meer gefchikt om het Lichaam
kragt en flerkte , dan om aan de Ziel befehaafdheicl te geeven. 't Geen wy weeten van zyn Steizel , volgens 't
welke by de Vrouwlyke Opvoeding wilde ingerigt hebben,
is nog zeldzaamer. Jonge Dogters hadden zich te oefenen
in 't loopen, 't worllelen , het werpen van pylen en fchigten , en andere mannelyke verrigtingen: deeze moeten zeer
geltrekt hebben om alle zaaden van kieschheid, door de Na
ingelegd, te verftikken; eu-turinbeVowlykhat
deeden, naar alle waarfchynlykheid, die ftontheid en onbefchaamdheid, in welke de Atheen f'che Teti ouwei eindelyk
zo zeer uithaken, gebooren worden.

in
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In Rome, nogthans, zien wy de Vrouwen niet alleen uit
de flaaverny opltaan, maar eensflags van weezenlyke aangelegenheid worden. In de eerste tyden van dit groot Gemeenebest hadden de Romeinen flegts weinig Wetten en
geen gemeenfchap dan niet Nabuuren zo ruw en onbefchaafd als zy zelve. Van hier was de Opvoeding der
Mannen alleen gefcliikt om hun Krygslieden, 1 Iuisverzorgers, en fiandvastige Liefhebbers van 't Vaderland te maaken; deugden, hoogst noodzaaklyk in de eerfte opkomst
van bykans eiken Staat. De Opvoeding der Vrouwen beftondt in het aanleeren van de Pligten en Bezigheden des
Huislyken Leevens; als kooleen, fpinnen, weeven, naai jen ; hier in kreegen zy onderwys van haare Moeders of
Bloedverwanten. In deeze dagen werden de Kinderen niet
gezoogd in de huizen van gehuurde Minnen; doch van de
kuifche Moeder, die haar onder 't harte droeg; haare opvoeding, geduurende derzelver kindsheid, was in de hand
der Moederen ; en deeze droegen zorg om haar alle beginels van Deugd in te boezemen; in derzelver tegenwoordigheid werd elk onbetaamelyk woord, elke onzedige hou
hadden niet alleen het opzigt-ding,frevbo.Zy
over de gewigtiger bezigheden der Dogteren; maar ook
over haare Uitfpanningen, die altoos door betaamelykheid
en gemaatigdheid geregeld werden.
Maar, wanneer de Romeinen ryk werden door het plunderen hunner Nabuuren, en de fmaak in Kunl}en en Weetenfchappen de overhand kreeg, fchoeide men de Opvoeding der Vrouwen op een grooter leest; by de Huislyke
Pligten, waar in zy door haare Moeders onderweezen waren , voegde men zulke deden eener befchaafde Opvoedinge, als men noodig oordeelde om haare Zielen te befchaaven ; deeze Opvoeding ontvingen zy in openbaare Schoolen; waar Letteren en Weetenfchappen, niet langer tot de
Iirenge Wysgeeren alleen bepaald, een zagter gedaante begonnen aan te neemen, om zich naar de Vrouwlyke bekwaam- en geaartheden te- fchikken.
Voor lang hebben de Mannen beweerd , dat de geleerde
Vrouwen , over 't algemeen , Pedantsch zyn; in hoe verre
dit gevoelen op waarheid gegrond is, zal ik niet ondernee men te bepaalen; doclr, indien het zo ware, kunnen wy
'er zeer natuurlyk rede van geeven. De kundigheid der
Vrouwen is, over 't algemeen, min uitgebreid dan die
der Mannen; wanneer, derhalven, eene der Sexe ontdekt
dat zy eene groote maate van kundigheid bezit, oordeelt
zy
-
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zy zich zo verre verheeven boven de rest haarer Sexe, dat
zy elke gelegenheid waarneemt om die meerderheid te toom
men.
Veel moeite gaven zich de Romeinen om hunne Jongelingen te onderwyzen. Zy, die het vergelden konden, hid.
clsn doorgaans, in hunne cige Huizen, Leermeesters, out
hun te onderwyzen; een minder rang zondt ze na de openbaare Schoolen, waar zy doorgaans de Lesfèn van Griek
Meesters hoorden; behalvcn deeze onderrigtingen, ga--iel
ven zulke Vaders, als zich daar toe in fraat bevonden,
hunnen eigenen Kinderen onderwys, niet alleen in de Letterkunde dier dagen, snaar ook in de Zedekunde en de
Fligten, den Vaderlands verfchuidigd. CATO onderwees
zyn Zoon in zulk eene menigte van Kunflen en Oefeningen,
(lat het bykans onbegrypelyk fchviit; en AUGUSTUS, fchoouu
Opperheerfcher der Wereld, leerde zyne kleine kinderen
fchryven. Wanneer de zodanigen Onderwyzers waren, wanneer de liefde tot Geleerdheid zo groot was, mogen wy ons verzekerd houden, dat de Vrouwen, die thans
zeer in aanzien waren, niet verwaarloosd wierden; en het
is waarfchynlyk, uit die grootheid van Ziel, welke veele
haarer, by verfcheide gelegenheden , betoonden, dat haare
Opvoeding alzins ftrekte om haar niet alleen met gevoelens
van Zedelykheid te vervullen; maar ook met die onwankel.
baare handvastigheid van geest; zo hoogst noodzaaklyk in
een (laat, wier beweegenisfen en fchokken zo veelvuldig
waren , dat elk Lid de hoogfte maate van kloekmoedigheid
noodig hadt om dezelve te verduuren.
Geduurende den langen en gelukkigen invloed der Riddcrfchappe in Europa, toen de Vrouwen de bei{ endige voorwerpen waren van Romaneske Heldenmoed, en uitbundige
aanbidding, mogen wy natuurlyk belluiten , dat derzelver
Opvoeding voornaamlyk f'rekte , om zich in diervoege te
vertoonen, dat het de Helden opwekte om voor haar te ftryden, en de Minnaars om haar te aanbidden. Zelfs tot het
begin der Veertiende Eeuwe , vond men naauwlyks eenige
Geleerdheid onder de Mannen. Het Grieksch was zo te
e eïemaal verwaarloosd, dat de beroemde r it T R A R C HA,
in Frankryk, noch hallen, iemand kon vinden, bekwaam
om hem daar in te onderwyzen: li e t 'Latyn was alleen eenige weinigen, en dit nog op eene ruwe en onvolkomene
wvze, bekend: nauwlyks was 'er eerre Vrouw te vinden,
die de Taal baars eigen Lands kon leezen, en trof men hier
-
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of daar zulk een aan, zy werd voor een Wonder gehouden.
Wanneer de Mannen, die voorheen hunnen tyd befleed
hadden , in Steekfpelen en Wapen-feesten , hunne gedagten wendden tot de Kunflen des Vredes, vonden zich de
Vrouwen, in gevolge hier van, genoodzaakt Naare wyze
van Opvoeding te veranderen : zy ontdekten dat dezelfde
kon{tenaaryen, die kragtdaadig den Ridder in wapenrusting
geklonken en door onkunde omgeeven, vergeefsch gefpild
wierden op den Letterkundigen en \Vysgeer. Dan, begeerig
om den invloed , welken zy reeds verkreegen hadden , te
behouden, ei bewust, dat de wyze, om de Mannen te
behaagen, bel'tondt in fmaak te fcheppen in 't geen hun behaagde, en af te keuren 't geen zy wraakten , bevlytigden
zy zich op de Fraaije Letteren en de Wysbegeerte ; hoopende door haare begaafdheden in het bezit te blyven van 't
geen zy door haare bekoorlykheden gewonnen hadden.
Schoon deeze maatregels niet gefchikt waren om Liefde
in re boezeroen en bet hart te trekken, en dus de uitwerk
niet voortbragten , welke de Dames beoogden, dec--zels
den zy hun, in dat tydperk, tot een hoogte van Geleerd
vroegere tydkringen onbekend, opklimmen. Zy-heid,n
leergarden in 't openbaar, hielden Gefchilvoeringen , ver
Stellingen , bekleedden de Leerftoelen , in de-deign
Wysbegeerte en de Regten , redenvoerden by de Pausfen
in 't Latyn, fchreeven Grieksch en lazen Hebreeulvsch;
de Nonnen werden Digteresfen , Vrouwen van aanzien
Godgeleerden , en jonge Dogters maanden , met de zagtvoerigheid van welfpreekende Geestdrift, de Christen Vorf Ien aan , de wapens op te vatten tot herkryging van liet
Heilig Land. De Geleerde Taalen werden nu aangemerkt
als van eene onontbeerlyle noodzaaklyhheid. Mannen niet
alleen, maar ook Vrouwen, van allerlei rang en Raat, leerden dezelve; die, met het Latyn niet te vrede, het Oude
Testament in 't Hehreeuwsch en het Nieuwe Testament in 't
Grieksch lazen. Deczerwyze werd het Vrouwlyk
Vernuft in een verkeerd kanaal geleid; zy lieten de pligten
des Huislyke Leevens vaaren ; en werden ftuursch door
Letteroefening, of trots door geleerdheid ; en, terwyl zyydele
woorden, en eene valfche Wysbegeerte , aanleerden , verlooren zy veel van naare cigenaartige Leevendigheid, en verboren in Liefde, 't geen zy in Bewondering wonnen.
Geweldige te werkítellingen, zo van Ziels- als Lichaams•
vermogens, laaten i eels eeue kwyning agter , geëvenredigd
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digd aan de gedaane poogingen. Dit was, op eene zeer
mcrkbaare wyze , het geval met de Letteroefeningen der
Vrouwen. Elk Zielsvermogen was, voor een' langen tyd,
te íterk ingefpannen geweest , en hier van de grootfie ver flapping het onmiddelyk gevolg. De Vrouwen begonnen ,
in 't einde, te bemerken, dat zy, door haare kunde, in 't
HebreeuwsJh, Grieksch en Latyn ; door haare bedreevenheid in de ydele gefchilftukken der Wysbegeerte van A R i S T 0 T E LE S, en der Schoolfche Godgeleerdheid , enkel
een niets beduidender roem verwierven, en dat zy, naar
gelange zy wonnen in de hoogagting van het Hoofd, zy
minder de voorwerpen wierden van het Hart. Op deeze
ontdekking was het voor haar noodig van plan te veranderen ; zy begonnen daarom allengskens de Geleerdheid vaarwel te zeggen, en zich weder toe te leggen op Vrouwlyke
Kuníten , gefchikter om Liefde tot haar te ontíleeken , dan
om roem en toejuiching te behaalen.
Wanneer deeze verandering in de Zeden der Vrouwen
Rand greep , vertoonde het grootf e gedeelte van Europa
een toneel van eene fchynbaare onbeftaanbaarheid. Geest
Ongebonden.-dryvenGalt,odsiefghn
heid , vond men in dezelfde Perfoonen , en fcheenen volkomen met elkander verzoend. De Geleerdheid, nogthans ,
nam zo fchielyk af, dat de Vrouwen, binnen korten tyd,
zo berugt `eierden van wegen haare onkunde in haare eige
Taal, als zy voorheen vermaard geweest waren, door-ne
Naare kennis van vreemde Taales; in zo verre , dat voor
een groot gedeelte van de Zestiende en Zeventiende Eeuw,
in de befchaafdfl•e Landen van Europa , nauwlyks eerre
Vrouw gevonden wierd, die een draaglyken Brief kon fchryven , of met eenige naauwkeurigheid van taal fchryvein.
Het eenigst, 't geen zy toen lazen, waren Keukenboeken, en
die met Voorfchriften van Geneesmiddelen waren opgevuld; als mede Benige onverftaanbaare Godgeleerde Schriften van dien tyd; hier mede vertroostten zy zich ,misfchien,
in de veelvuldige eenzaame oogcnblikken, welke zy moesten flyten, waarin zy zich van bezigheden en van de wereld
als uitgeflooten vonden. Maar zelfs deeze geliefde Boek
ander gedeelte van vrouwlyke bezigheid-oefnig,lk
to uitfpanning, niet genoegzaam zynde om alle Naare ledif
ge uuren op te vullen, zetten zy zich nu tot allerlei foort
van Naaldenwerk; en veele Vrouwen van den eerf'en rang,
in de Borduurkunst ervaaren 2 onderweezen daarin haare
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I ogters; hier van maakten zy zo veel weeks, dat veel op.
fchiks in de huishouding haar eigen handen werk was.
Naa de ontdekking en vermeestering van America, werden van daar omneetelyke fehatten in Europa gevoerd. Uit
den handel op het Oosten en Nesten, als mede op Africa,
gedreeven , vloeide , misfchien , nog meer rykdoms dit
Werelddeel toe. Deeze begon , in 't einde , te werken, en
wendde de gemoederen van 't grootfle gedeelte af van dat
Ibber en huishoudelyk leevensplan: waar aan haare armoe
onvolkomen kennis van den Handel ,'t zelve bepaald-de,n
hadt, en voerde, in plaats van 't zelve, vrolykheid, kost
-barheidnpgt.Vl,emisfchndauw'
paden van Regtvaardigheid niet bewandelende , in het
Oosten groote fchatten overgegaard hadden , kwamen in
Europa te rug, met zich brengende al den trots, verwyfdheíd en praalzugt, den Oosterlingen eigen. Deeze, en ver
andere oorzaaken zich vereenigende, veranderde ten-fcheid
eenemaal de Zeden van Europa , en brags, in ['cede van te
raade houdende fpaarzaamheid en andere huislyke Deugden
der Vrouwen, weelde en verkwisting voort; benevens een
fmaak voor al den fchitterenden optooy, van niets beduiden
veel kostende , beuzelingen.
-de,n
De Fran Iclien, die altoos in leevendighcid van aart en
zwier uitftaken, gingen voor in deeze loevenswyze, op een
nieuwe leest gcfchoeid , en deeden dezelve welhaást door
geheel Europa Rand grypen: 't welk, ten minflen geduurenide de twee jongst verflreeke eeuwen, verkeerd genoeg
zeker, elke ligtvaardige Mode van dat veranderlyk Volk ge
heeft, niet een uitf ag , weinig beter dan een Beer de-volgd
Hornpyp danst , of een Aap de ernsthaftigheid van een
Raadsheer aanneemt.
In Fransryk werden de Vrouwen eerst ten Hove gebragt:
haare Opvoeding, welke, vóór die inleiding ten Hove, befiondt in 't leezen van Boeken , in de Landtaale gefchreeven , in Naalden-werk en Huishl: bedryf,, veranderde
toen , by trappen , in zingen en fpeclen , in tekenen én
dansfen, en zich naar den cerfl:en zwier te kleeden: waar
by Wy mogen voegen, de kunst, om haare Mannen in te
neemen en te bef}uuren. Dit Ilegte voorbeeld volgden alle
andere Volken , en eenige trekken van verbetering voegde
enen ,van tyd tot tyd ,by het uit L'ranl rvk ontleende , tot dat,
in 't einde, bykans alles wat nuttigheid hadt, geheel uit het
plan der Vrouwlyke Opvoeding verbannen was; en de Vrouwen in deeze tegenwoordige Eeuwe beroofden zich daar
III. DEEL. MENGELy. No. j.
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door van meer dan de helft haarer aangeboorene uitmunten
werden Voorwerpen, meer gezogt om een-heid,nzy
droefgeestig uur te verdryven, of een ongebonden wellust
te voldoen, dan ons de gezellige Deelgenooten te zyil van
een Loeven, naar de voorfèhriften van Rede en Godsdienst
ingerigt. ' — Nogthans moeten wy, om elk en der waar
te doen, bekennen, dat alle de Franfche Dames-heidrft
niet zo zeer aan de Mode en het Vermaak verflaafd zyn,
dat zy al liet overige verwaarloozen. Frank ïyk heeft verheide Vrouwen voortgebragt , in Oordeel en Geleerdheid
uitfeliitterende, en zelfs, in deeze beuzelende Eeuw, waar
in de Vrouwen meest al enkel tot vermaak en fpel by elkander komen, zyn 'er te Patys gezelfchappen van Dames, die,
op gezette tyden , byecn vergaderen, om de verdienflen
van elk nieuw uitkomend Werk van vernuft te bepaalen : gelukkig de Schzyver, die Naare goedkeuring wegdraagt. De
l+rarnfchen zyn te befchaafd en te welleevend, om een ander oordeel te f}ryken, dan hunne Dames, 't zy het hun
goed dan kwaad dunke.
Dewyl myne onvolmaakte pooging om de Gefchiedenis
der Sere te fchryven , het tegenwoordige Geflacht kan
overlecven, en in een volgend geleezen worden; wanneer
deeze beuzelende Mode van Vrouwlyke Opvoeding zal
plaats gemaakt hebben voor erne betere , en op dat myne
Lcezers als dan cenig denkbeeld mogen vormen , hoe het
Jaar mede gefield was by liet afloopen der Achttiende Eeuwe , zal ik eenige trekken opgeeven van de Opvoeding,
hoedanig dezelve thans in de befchaafdfle Landen van Europ geífeld is.
Onder de eerfte lesfen ,welke eene Moeder aan haare Dogter geeft, is eene der voornaamffe, bet hoofd recht over
einde te zetten , en Bene goede houding aan te neemen :
deeze wordt met het derde , of ten laatflen met het vierde,
jaar reeds ingeboezemd, en eenige volgende jaaren ingedrukt.
Wanneer de Jonge juffrouw gebreklykhaare Moedertaal heeft
leeren leezen ,en zomtyds eerder ,wordt zy op Bene Kostfchool
befteld, waar men haar onderwyst in het moeilykst en nutloost naalden-werk, terwyl zy van het noodigffe, 't welk
in de Huishouding kan te paste komen, te eenemaal onkundig blyft. Geduurende haar verblyf op de Kostfchool, hefleedt zy een gedeelte van haar tyd, in het leeren lcezen
van haar eigene Moederfpraake , of de Taalen van cenige
nabuurige Koningryken : naar al te dikwyls geleerd, zon -
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der hehoorlyk agt te geeven op de Spraak en Letterkunst ; 't
fchryven en rekenen neemt ook een gedeelte van den tyd
dan deeze, inzonderheid 't laatfle, worden alleen aangemerkt als bykomende volmaakiugen, die in 't leeveii weinig
te pas komen , en gevolglyk maar weinig aandagts verdienen. De meeste moeite wordt aangewend, om de Jonge
Dogter dat geen te leeren, wat haar als eene Vrouw niet te
flade komt, als tekenen, niuzyk en dansfen t deeze kunfterd
veemen, dewyl zy aangenaam zyn voor de leevendige jeugdige verbeelding, de Jonge Juffrouw zo zeer in , dat zy alle
andere dingen verwaarloost of vergeet. Hier by voegt in
het kiceden naar de Mode, de gezetheden in een gezelschap
waar te neemen, en, het (inert ons dit 'er by te moeten
voegen, dat men in zommige Schoolen Meesters ingevoerd
heeft, om in het I(aartipel te onderwyzen: eene tyd en gel dkwisting, zo geen ondeugd, die reeds maar al te veel
voets onder lieden van beide de Sexen gekreegen heeft, en
mogelyk , dour deeze vroegtydige inwyding , nog neer
velds zal winnen.
Zodanig is , over 't algemeen, de Opvoeding in de Kost
Jonge Juffrouwen : op zonimige mogen eenige-fcholendr
andere dingen, dan de reeds gemelde, onderweezen worden;
doch wat men 'er ook leere , en hoe ze ook aangelegd zyn,
het is maar al. te waar, dat de Jonge juffrouw by haare
Ouders thuis komt, als eene volkomene hedendaagfche wel
opgevoede juffroukv, met het hoofd vol Franfche grillen,
naamen van groote Perfoonadien, aanhaalingen uit Romans
en Tooneelftukken : en vervuld met een íl erken tegenzin
van de verouderde Deugden , Spaarzaamheid , Orde en
Huishoudlykheid.
Wy kunnen het oog niet faas op liet thans gefchetfrc ta=
fereel , zonder heimlyk te wcnfchen dat liet 'min waar
bevatte : en wy zullen 'er het gordyn niet vonrfchui--heids
ven , zonder, met genoegen te vermelden, dat eenige Ouders een beter plan omhelzen; en dat eenige Jonge Juffrouwen, fchoon dus opgevoed, verfbands genoeg gehad heb
om het grootfie gedeelte der bovengemelde grillen te-ben,
verwerpeii, en zulk Bene kennis en zodanige deugden aan
te kweeken , als de Maatfchappy vercieren , en nuttig zyn
Voor haar zelve.
Van deezen aart, met een weinig niet veel beduidende
i eranderingen , is het algemeen beloop der Ezrrop- fche Opvoeding; eene intigting, welke bykans geheel en al gefchikr.
`chynt om Perfoonlyke bevalligheden aan te kweeken, tervvl.
-
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wyl men voor 't Verfland en Hart geen of weinig zorg
draagt, en, maar al te dikwyls de weezenlyke Pligten deq
Huislyken Leevens in een belpotlyk licht voorfielt, als de
ouderwetfe bezigheden dier dwaaze Vrouwen, welke voor
Bene eeuw of twee leefden , en niet wisten wat de Mode of
Vermaak was. Vrouwen, deezerwyze opgevoed, mogen
gezogt worden om 'er een ledig uur vermaaklyk mede te
Ilyten; doch welk een veelvermogenden indruk haare pers
lï,onlyke bevalligheden ook op de driften mogen maaken ,
moeten zy, als de beuzelende Leeftyd voorby, en het ge^vcld der hartstogten bedaard is, zeker vergeeten, zo niet
met veragting aangezien worden. By den Libtmis, en den
Jonker naar de Mode, Schepzels nog veragtlyker dan zy
zelve, mogen zy misíchien een beter lot verwagten; doch
laaten zy bedenken , hoe weinig vermaaks zy doorgaans
ícheppen in liet gezelichap van, en dc verkeering met , haare eigene Sexe, en dat Ligtmisfen en Jonkertjes niet veel
meer zyn dan Vrouwen in Mansklcederen. Laaten ook de
zodanigen , die nimmer eenige andere denkbeelden in hunnen
geest koesterden, dan om Aanbidders te krygen, en,vermneesteringen door haare'fchoonheid te maaken, bedenken,
dat, wanneer Jeugd en Schoonheid niet meer zyn zullen,
wanneer de zwerm van Aanbidders en Verwonderaars niet
langer rondto ni haar zweeft, 'er iets noodig zal weezen om
dat vak te vullen, om de te onvredenheid en wanlust, daar
uit gebooren, voor te komen; dat de natuurlyke bron van
dat iets Vriendfchap is , en dat Vriendièliap niet beftaan.
kan , of zy moet rusten op den grondslag van Rede en Verhand.
Wanneer wy te rug zien op deeze Schets der Vrouwlyke
Opvoeding, kunnen wy niet nalaaten, ons te verwonde.
ren, dat eene Sexe, die deelgenoot is onzer natuure , en
gefchikt om onze Leevensgezellinnen te zyn , dus , beflendig 9
lchandelyk verwaarloosd, of bedorven is , door 't geen
men voor haar onderwys wilde doen fcheep komen.
In Europa fchynt haare Opvoeding alleen ingerigt, om haar
te vervullen met eene zugt om verwondering te verwekken,
om te beuzelen en zich te vermaaken. — Op meest alle
andere plaatzen des Aardkloots gaat men nog een flap ver
Opvoeding dient ons allen zedelyk gevoel te--der;nc
ontwortelen, deOndeugd ,in het gewaad van lustig vermaak
vermomd, in te voeren. Nauwelyks vertoonde zich , in Benig
tydperk , of onder eenig Volk , een Wetgeever, die dit
puik ten voorwerpe zyner ernftige befpiegeling (lelde : en de
i\1 jan-
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Mannen , in 't algemeen, die 'er het grootíle belang by
hebben, dat de Vrouwen verf'andig zyn en deugdzaam,
fchynen, door hun gedrag ten opzigte van de Sexe, eene
zamenfpanning aangegaan te hebben, om haar het tegen
te manken.
-overgftld
Daar dit het harde lot der Vrouwen is , behoeft het ons niet
te bevreemden ,dat mangel aan Letterkunde, door alle eeuwen
heen , het Vrouwlyk Charafter merktekende; nogthans zyn 'er
in alle .Eeuwen , en by alle Volken , eenige Vrouwen geweest,
die of door meer geests te bezitten, of door denzelven anders aan te wenden, geen gering deel verkreegen van de
Geleerdheid der tyden , waar in zy leefden. Dus vondt
men, onder de Griekfche Vrouwen , die in 't algemeen
zeer onkundig waren , eenige uitzonderingen op dien regel.
ARETE , de Doter van AIUSTIPPUS , onderwees haaren Zoon
in de Weeteníchappen en de Wysbegeerte, die te deezer
oorzaake den naam droeg van Metrodida^tos of Moedersonfierzvyzeling. CORINNA „ eene The baanfche Dichteresfe
íhieek vyf koeren den zegepalin van PINDARUS; en ASPAStn onderwees den beroemden Wysgeer I uRIcf.ES. Van
eenige geleerde Romeinfche T7rouwen hebben wy reeds geípprooken. In Italie, waar de Dichters , weinig eeuwen
geleeden , als Godheden geëerd werden , hebben verfcheide Vrouwen eene vry groote hoogte in die Kunst bereikt :
in onze dagen is 'er nog eerre Dichteresfe tp Rome ftaatlyk
met de Lauwerkroon befchonken. Fran,kryk , Ingeland,
en andere Gewesten, deden ook in het geluk, van zich
op geletterde Vrouwen en Dichteresfen te mogen beroe.
men.
Deeze byzondere voorbeelden hebben , egter, geen in-

vloed op de Vrouwen in 't algemeen, Een eerst vernuft ,
van welk eene Sexe ook, zal onvermydelyk boven het gemeen zweeven: doch het gros des 1M-Ienschdoms, 't welk
dezelfde aandrift niet voelt, noch het zelfde vuur, zal blyven kruipen op het oud betreeden pad. Wy wenfchen van
harte , dat de Vrouwlyke Opvoeding het ernstiger voorwerp
mogt worden der Wetgeevende magt, dat Ouders en Voogden beter plans maakten. Wy willen dit niet verflaan hebben, als of het ons oogmerk was, dat de Vrouwen haare
fchoone oogera zouden verduisteren, door blokken en nagt-

braaken. De Natuur fchynt haar niet gevormd te hebben
voor ingefpannene en 1 erke Boekoefeningen: daarenboven ,
gingen zy zo verre, dat zy ons in Geleerdheid na de kroon
taken, pf evenaarden, dan zouden wy haar de Lanwrte-
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Ten betwisten: ea het behaalen derzelve zou haar beroo.
ven van veele dier bekoorelykheden , welke voor haar te
dierbaarder zyn , om dat ze van ons meest geagt worden.
\Vy vermeeten het ons niet een plan der Vrouwlyke Opvoeding te beraamen; alleen durven wy verzekeren , dat
Ines, daarin, zo veel mogelyk, aan den eenen kant, Onkunde, en aan den anderen kant, Pedantery, moet vermyden,
onkunde maakt eerie Vrouwlyke Medgezelle veragtlyk,Pe,
cautery haar bclachlyk; en 't valt zwaar te beflisfen, well
van deeze beide het mishaaglykst is.

DE 1FERKGESTOELTEN.
MYNE HEEAEN!

an-a den fllgemeenen Zendbrief van F A c on v s lezende
y troffen
volg.
van het I. I3oofditu,k
VS.
my
de woorden
y
z.
en
1Vlyne Broeders , hebt niet het geloof van onzen Heere 7ezols
Chri. tus, des Heeren der Heerlyk1 eid , snee aanneeuring des PerJoons. Want zo in uwe vergadering kwam een man met een' gouden
Ring aan den Vinger, in eene zierlyke Kleeding, en daar kwam
ook een arm Man in eene flegter Kleeding, en gy zoud aanzien
den Man, die eerie zierlyke Kleeding draagt, en tot hens zeggen, zit gy hier op eerie eerlyke plaatje, en zendt zeggen tor,
den armen, fie gy daar, of zit hier onder myn' Voetbank, hebt
áy dan niet in u zelven een onderfcl:eid gemaakt, en zyt regt^Irs
geworden van kwaade overleggingen? Hee dagt ik, veruordeelen
deze woorden niet alle voorzittingen en onderfcheiden' plaatfen
in de Kerken? Ik begon aan myn geheugen redeheiden' plaat
Heilige Schrift, waai in het begeeren van de voor -lenvad
Synagoge, als eerie Parizeeuwfche ondeugd , wordt-ztinged
tgeaioald, en diergelyken terug te roeren. Kan men, d,agt ik,
onze onderfcheidlen' Gelloeltens, onze plaatfen van eer en aan
Kerken , met die voorfchriften overeen brengen ^-2iend

Heeft liet misbruik deze gullen lesten niet agter da bank doen
werpen? Voor oher, by ons heeft het wel degelyk plaats, dat
de Ryken en tlanzi ilyken iriti ekende Zitplaatfen in de Godsdierfeige byeenkonmften hebben. Wat al onderlche[den' zoorten
'i-en Gef'eoe[hen vindt men in onze Kerken? Byna voor allerlei
?oosten van Amtenaars, naar hunnen rang. En daarbenevens andderc Banken, die maar zyn voor minder zoorten van Ryken en
in Bene zierlyke ICIceding uitgedoschte Perfoonen. Voor de Armets, die geen geld hebben, om den Koster voor eene plaats
sn een.c gezlotene Bank te laetaalen, zyn ork wel plaatfen, maar
,tpá f; co konenn ny daar niet te zegt kousen, zo IIIQQC:t1 27
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blyven ftaan. Is dit niet tot hun flilzwygende te zeggen : float
gy daar, of zit hier onder myn Voetbank? Onder de Vrouwen
is het niet beter. Op veelti plaatfen hebben zy, ook onderfcheidene Banken, daar niemant, buiten de Eigenaaresfen van dezel
ven, mag inkomen; en die geene Banken hebben, hebben vaste
Stoelen, die door gunst gemeenlyk van Kerkmeesteren verkregen
worden. De overigen mogen zien, waar zy belanden. •M/ dunkt,
dat deze gewoonte itrydt tegen de Christlyke nederigheid, ende
gelykheid die 'er is tusfchen alle de leden der Kerk. Dat 'er onderfcheic^en Zitpintfen «varen voor de Hooge Regeering,gaat nog
aan, om daardoor het gemeen, altyd, en by alle gelegenheden,
des

te grooteren indruk te geven van den eerbied, dien zy der-

zelve fchuldig zyn. Maar minder behaagen my alle die partikuli.ere Banken , voor Kerkmeesteren , Gasthuismeesteren, BurgerKrygsraad, enz; en bovenal die menigvuldige Banken, welken de
een of de ander, hier of daar, met goedvinden van Kerkmeesteren , ten zynen gebruike , en voor zyne Familie, heeft doen ftellen, en waarin niemant dan de eigenaar zitten mag; zo dat zy
eerder leeg blyven zullen dan dat een ander , die de eer niet heeft
van zulk een ampt te bekleeden, of het geluk niet heeft van die
gediftingueerde Familie te zyn, nergens byna plaats kan vinden,
clan op de gemeene mans Banken; waar zip, een nederig Christen
wel mede zou kunnen behelpen; indien een Man van eenig aan
vermogen zig daardoor de befpotting van zyne Medebur--zien
gers niet op den hals haalde. Dit is eenti oorzaak, dat zeer veele
ordentelyke en fatfoenlyke Lieden gedwongen worden uit de Kerk
te blyven, die 'er anders veel meer in komen zouden. Dus ver
raakt het inzonderheid de Mannen : dan nog ruim zo erg is het onder de Vrouwen. Deezen zitten, 't is waar, nog al gemeenlyk
in 't ruim onder elkander; de Mevrouw naast haare Meid. Maar
hoe onaangenaam is het Kerkgaan niet voor zulken , die geene
ei ,ene St.,clen hebben kunnen verkrygen. Gait zulk Gene Vrouw
ot Vryster ter Kerk, en vraagt zy om een' Stoel aan den Stoelenzetter; by wyst haar 'er wel een aan, daar zy op zitten kan,
mits tiet Volk niet komt. Maar naauwlyks is het Mensch gaan
zitten, of zy krygt een duw op den Schouder niet den Waijer;
liet is, Vrouwtje, of heeft zy een zyden japon of een Sak aan,
uifrounv , je moet op ; 't is myn plaats. Daar valt dan niet tegen
t e ;dr otefteeren ; zy moet , om Bene andere plaats te vinden , door
de geheele Kerk rond zwieren, en dikwyls nog ongetroost naar
H uis of eerre andere Kerk gaan. Ondertusfchen krygt het arme
Mensch kleur op kleur ; ten deele van verlegenheid, dat zy niet
tc regt komen zal; en ten deele van fpyt, om dat zy dus tot een
lrpot van da triumfeerende Dame, of, hzt geen ook niet zelden
r;eheurt, van de onbefcheiden Dienstmeid, eti'rcl;t; die, met
ccoo wezen vol van vergenoegen, om dat zv zcs ..LI vooruit heeft
van oerre eigene plants te hebben, en om dat zy den zegen over 't
hcZ;tten van den Stoei, behaald heeft, gaat zitten. Voor my, ik
14
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vind in dit gebruik iets zo haatlyks, dat my dunkt, het behoorde
uit de nederige, eensgezinde, tot itigtirg en vreesizaame gemeen
Heiligen gefchikte vergaderingen der Christenen, ge -fchapder
-werd
te worden.
Hoe veel beter, hoe veel fligtlyker, hoe veel meer met den
geest van het Christendom over eenkomende , zou het wezen ,
indien in onze Kerken twee Ruimen afgefcheiden waren, het
een voor de Mans, en het ander voor de Vrouwen, gefchikt?
Het is tog, om dit in 't voorbygaan aan te merken , het ois tog
niet betaamlyk dat de Mans en de Vrouwen in de Kerken digs by
elkander, en nog minder, dat zy door elkander, zitten , het geen
aanleiding geeft tot veelerhande onaandag:igheden, aftrekkingen en
andere dingen die niet betaamen. Zou het niet best weezen, dat
beide die Ruimen vervuld waren met agter elkander om hoog
opgaande Banken, waar ieder, die het eerst kwam, eerre plaats
naar zynen zin zou kunnen uitkiezen, zonder eenig onderfcheid
van rang of rykdom, en zonder het betaalen van eenen duit
voor de plaats? Dan dunkt my, dat men de Les van den Apostel JAconus in agt veemen zou.
Men zal misfc} ien hier tegen inbrengen, dat dit aan veele ongemakken zou onderhevig wezen. Vooreerst zouden dan veele
IIenfchen uit de Kerk blyven, uit vrees van naast een havenloos
en morlg Mensch te komen zitten. Maar zou men niet met
meer. gronds verwagten kunnen, dat dit zulke geringe Menfchen,
die 'er zom,yds wat morug en havenloos uitzien, beweegen zou,
om, wanneer zy ter Kerke gingen, zig wat beter te havenen en
te reinigen; niet weetende naast wien zy misfchien zullen komen
te zitten ? of, zo zy hiertoe het vermogen niet hebben , van zig
met voordagt agter af te houden? Het tweede ongemak, daar
men voor vreezen zou kunnen, zou zyn, dat men dan fchrikkelyk vroeg in de Kerk zou moeten wezen , om eene goede plaats
te krygen. Maar dit ongemak zou wel te voorkomen zyn, met de
Kerkdeuren, niet dan een half uur voor dat de Godsdienst begint,
te openen. Men zal zeggen, dan zouden de Menfchen reeds van
te vooren voor de Kerkdeur vergaderen, en dringen om 'er het
eerst in te wezen. Doch ik denk niet, dat, als deze gewoonte
eens ingevoerd was, men daar voor veel te vreezen hebben zou,
dewyl het niemant ligt lusten zou eenigen tyd voor de Kerk in
weer en wind te haan fchilderen.
Zie daar, Myne Heeren, oenige gedagten, die ik aan uw
oordeel overlaat, of zy het publiek verdienen medegedeeld te
worden. Ik ben met alle agting,
,

,

MYpTE iizERrr;!

UEd. Dienstwillige Dienaar,
CIIRISTIANUS SIMPLE$.
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4.
Wy laaten het den Leezeren over te oordeelen, hoe veel
gronds van berisping de denkbeelden van den Schryver des bo-

ven geplaattten Briefs, tegen het gebruik der vaste en onder
plaatzen in de Kerken aan de hand geeven. Veelligt-fcheidn
zullen de meesten van zelven opmerken, dat de tyden en om
waar in, benevens de inzigten waar mede, ' ulks-ftandighe
heden ten dage gefchiedt, te veel verfchillen van die, welken
,7acobus bedoelt, om des Apostels beftrafing zo algemeen op
dit , hedendaagfclie gebruik over te brengen. En zo de voorflag
van onzen Korrespondent al meer byvals mogte hebben , dan
wy vermoeden, maaken we ons egter vry fterk, dat het niet
meer te verwagten is, dat zyn voorfiag werkftellig gemaakt zat
worden, dan dat het nog veel fchadelyker en gevaarlyker mis
Kerken te begraaven (*), waarte--bruikvandeDo
gen reeds zo veele onwederleghaare redenen ingebragt zyn, nog

fpoedig afgefchaft zal worden. —.--- Edoch , hoe men ooit
hier over moge denken , 't komt ons, niettegenstaande het geen
onze Korrespondent te. berde gebragt heeft, voor, dat Plaatzen

van Eer en Onderfcheid in de Kerken van een zeer groot nut
zyn. Vraagt ge, waar op deeze gedagte rust? wy antwoorden,

op de, ondervinding, die ons leert, dat Plaatzen van Eer en Onderfcheid in de Kerken grootlyks Eirekken, om het Volk GodsdienSlig te maaken. Men verfl•aa hier, (om allen mis
voor te komen ,) door Godsdienfïig , 't geen 'er de-verftand
menfchen thans veelal door verftaan; te weeten, genegen of gewoon te zyn veel in de Kerk te komen. Misfchien zouden wy
al zo wel het woord Kerksch gebruiken; dan dit is om 't even;
nademaal de woorden Kerksch en Godsdienjlig in onze heden
taal wisfelwoorden zyn. Doch laat-dagfchemn
ons ter zaake komen.
Het gaat nog heden als van ouds , Regis ad exemplar totus componitur orbis: dat is te zeggen, het geen de Grootten doen, doen hun
de kleinen na; gaan de Regenten veel ter Kerke, hun ftigtlyk voor-

beeld
(*) By deze gelegenheid kunnen svy niet 'vel nalaaten te melden , hoe
arts van goder hand berigt zy, dat 'er te Anifterdam een Heer van aan
als de teer r L It x a N 0 T te Sc''e--z^cnis,dpoeuhrtgly:wz

v^ni,uien gedaan heeft (a), te Muiderberg een Grafkelder voor twee Perfbo„en heeft laaten ma:d;en. Zyu L^d. zelve verwagt, r)verleeden zynde,
daar in begrazven te worden. En in gevalle dat de tweede plaats door niemand van zyne Famille, binnen de eeríte dertig jearen na dien tvd, be-

1;aagn werd, dan zyn de Meeren l^erkmeesters van Muiderberg , in den
tyd, ere;;tigd, om cie plaats aan te bieden, aan zodanig een Perfoon , die,
Nil. bv zyn leeven, merkwaardige blvken van Mensciilievendheid geoefend
c.ft. Men weet, dat aldaar nog meer gefchikte plaats is, voor hun
die begeerig zyn dit voorbeeld na te volgen,
(a) Zie .9Zgcr;,. d'addrl. Letter -Oef. II. D, bl. 34•

I$
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beeld wekt den yvet van het gemeen op. Dit kan men inz e nder

heid daaraan zien , dat die Predikanten, welken de meeste
ten onder hun gehoor hebben, ook gemeenlyk hunne Kerken vol
zien; of daar moest eene byzondere reden wezen, die zulks be.
lette. Het gemeen is gewoonlyk met een blind vooroordeel ingeno;nen voor het verftand van die geene, welken in hoogheid zyn
getleld. Dit mag, gelyk alle algemeene regels , zyne uitzondering
hebben; 't is egter meerendeels waar. Wanneer het gemeen de
Regenten veel in de Kerk ziet, krygt het daardoor goede gedag ten
van net Kerkgaan; en wordt 'er toe uitgelokt. Zo nu de plaatzen
van Eer en Onderfcheid uit de Kerken waren weggenomen, en
de Regenten tusfchen de overige Menfchen verftrooid zaten , zou
het op verre na zo íterk niet in 't oog vallen, als 'er veel Regen
Kerk waren ; daar zy nu, als tot één Lichaam vergaderd ,-tenid
het oog van de geheele gemeente trekken. „ Heeft Domfine mooi
,, gepreekt"? is de gewoone eeríte vraag, welke gedaan wordt
aan iemand, die uit de Kerk thuis komt. En de tweede is
„ was de Kerk vol? Was 'er veel Regeering"? Zie daar hoe lterk
'er op gelet worde, of 'er veel Regenten in de Kerk komen.
Ten tweeden, het onderfcheid van de plaatzen in de Kerken
trekt ook daadlyk veele . Lieden derwaards, welken, zonder dat,
daar weinig verfchvvnen zouden. F L A To R heeft , zedert een
jaar eeue bediening gekreegen, die hem regt geeft om in de Kerk
d

in eene onderfcheidende Bank te zitten. Voorheenen ging by

weinig te Kerke. Hy had 'er geene gevoeglyke plaats; 't was hem
toen 'onmooglyk. Nu by plaats heeft in eene Bank van onder
preek over. Moest F LA T o x nog, ge -fcheidng,latby
te vooren, onder het gemeen zitten, by zou zekerlyk minder-lyk
of niet ter Kerke komen.
COQUETTILLA zit in eene Familiebank, in 't midden van
de Kerk, vlak over den Predikftoel. Alle de pogen vallen op
haarti plaats. Hier zit zy als eene Prinfes. Haare Bank gaat drie
Hapjes op, en dit inrakt ze nog van grooter var le. Op deze
p'.aa^s heeft COQIJETTILLA eer van haaren opfchik , en zy ken
van dezelve de bekoorlykheden van haare . gedaante , houding ,
mienen, en beweegingen , ten toon fpreiden. C o q VET Tri LA
heeft ook plaats in twee andere Kerken; doch daar heeft zy fegts
Stoelen. Zy zou in die Kerken gevolgiyk onder den grootes
hoop van burger Mevrouwen , Juffrouwen en Meiden verward
moeten zitten, en byna van niemant gezien worden. COQUET
T IL LA gaat daarom nooit ter Kerke, dan in die daar zy eenti
Bank heeft. Als zy 'er van daan komt, weet zy te zeggen, wie
'<r in de Kerk zyn geweest; wat meest alle de Dames hebben
aan gehad; zomtyds weet zy nog daarenboven den Text, maar
nooit iets meer. Zou COQU ETTIL LA veel in de kerk komen,
indien zy niet in Bene Bank van aanzien zate?
PHILANDER gaat nooit ter Kerke, of het is om SYLVIA te
dien. Hy weet waar zy in de Kerk zit, en zoekt om mime reder
Gene plaats, waar by z: dttidelytlk in 't oog heeft. Men zegt, dat
s r^-
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ook meer naar PHILANDER, d an naar den Predikant,
S Y LVI A geene vaste plaats ; ging ieder in de
Kerk zitten waar by plaats konde vinden, waar zou P H IL A Nn E R zig plaatzen , daar by van te vooren niet wist, waaromtrent
by zyne fchoone hadde te zoeken? Het eenige dat 'er op te doen
was, zou wezen, dat s Y L V IA altyd zeer vroeg kwame, ten
einde altoos dezelfde plaats te hebben; het geen egter dikwyls zou
kunnen mislukken; en dat zeer ligt agterdogt en grond aan kwaad
zou . SYLVIA dan haare plaats te ontnee--artigesfn v
men , ZOU zyn PHILANDER , zyne eenige beweegveer, om in de
Kerk te komen, te ontneemen ; en het zou misfchien SYLVIA
zelve ook te rug houden.
Zie daar, hoe het hebben van plaatzen van onderfcheiding en
aanzien, of het hebben van vaste en eigene plaatzen, veele Menfci;en Kerksch maakt. Zonder dat zou noch F LA T OR, noch c o9 YLVJA

kykt. Had nu

QUETTILLA, nochP111LANDER, noch SYLVIA, noch hou-

eerd en duizend anderen, die, even gelyk zy, komen om te
zien en om gezien te worden , in de Kerk verfchynen. Men zal
misfchien 'zeggen, dat zulk Kerkgaan weinig om 't lyf heeft, en
niet uit het regte beginfel gcfchiedt. Dit willen wy gaarne toeflaan. Zoude evenwel het Kerkgaan van deze Menfchen niet
beter zyn, dan dat zy 'er in 't geheel niet kwamen? Dit is ten
mimen zeker, dat, terwyl zy in de Kerk zitten, zy geen kwaad
daar buiten doen. Misfchien, 't is waar, befl:eeden zy wel den
tyd om iets kwaads te- bedenken; dan, als zy niet in de Kerk waren, zouden zy misfchien dien tyd gebruiken om het kwaad te
doen, dat zy nu maar overleggen. Behalven dat , het kan gebeuren, dat zy, onder het zitten in de Kerk, onder het heen en

weder kyken, by geval het een of ander hoeren, dat indruk op
hen maaken, en hen te regt brengen, of ten mintien van het
èc.n of ander kwaad afhouden kan.
liet een en ander pleit onzes oordeels, zo íterk voor liet
bandhaaven der orde gewoonte, dat het niet noodig zy, breeCer over dit onderwerp uit te weiden.
o. 0.
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jy allen zyn geneigd een ander kundigheden mede te deden,
die by zelve, door middel zyner zintuigen, noodwendig
moet bezitten. — Het is loud — het is warm — het is regen a tig weder. — Zo iets is al dikwyls het tweede woord in de
t laLnenleving; en waarom ? — naastdenklyk uit gebrek van roei zaa,:er onderwerp tot de redenwisfeling, of uit vrees van geheel
j^)raaklons te fchynen.

.,^ rznclit doet vees ondernemen. . Leven en welvaart

zyjl
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zyn vaak haare flagtoffers , maar zeldzaam verwoest zy onze
overhellende geneigdheid tot het kwaade. — Zo is dit dan eene
kwaade eerzucht.
Vrienden te houden, is kunst: -- het beste middel daartoe
+beffaat hierin, dat liefde en ontzag den evenaar in rust houden.
-- 't Geen een voorgaand geflacht pleeg te zeggen, dat voegt
ook hier; niet te y en niet tefy.
Herhaalde gewaarwordingen van hetzelfde foort doende aandoe
daardoor in ons verwekt, langzaamerhand-nig,derh
verflaauwen, en eindelyk geheel verdwynen. — Door de gewoonte, worden de fchoonfte gezichten voor het oog onverfchillig,
de kittelendíte vermaaken kragteloos of walgelyic. — Zo v ene
is het aardfche en zintuiglyke af van de volmaaktheid ten onzen
opzigte; — hoe meer ons de waereld fireelt, hoe meer wy van
een beftendig geluk verwyderd zyn.
Daar de zucht, om zig van anderen te onderfcheiden , en boven
hen uit te ttiunten, de voornaame dryfveer van het gebruik der
.Modes is, kan het niet anders zyn, of derzelver involging moet
Bene geduurige verandering te weeg brengen; en men heelt nim•
Beter zoude Iierin te
seer daaraan een einde te wagten.
flaagen zyn , was de deugd het geliefdeko,asde middJJ :
een vroom hart heeft meest al weinige mededingers.
diet aardsch geluk beftaat niet zo zeer in eene geheele ontheffing
van ongelukken; dan wel daarin , dat men alle rampen kloekmoedig en onverminderd te boven kome.
Byzonder is het, dat men seeds van overlarge de gewoonte
heeft, om het wenfchen van iemand's gezondheid meer bepaaldelylá
te doen plaats hebben by het drinken van wyn of tl:erke dranken.
Waai fchvn!yk ontstond deeze bepaaling in dien tyd; toen
men aan de overbodige inzwelging van dit vogt leven en gezondheid ten prooie gaf, zonder zig naar de voorfchriften der maatigheid te fchikken. Wanneer wy iemant, by het drinken,
vooi fpoed en welvaaren toebidden , en daarop onzen beker ledigen; dan geven wy daardoor als een fprekend bewys, dat wy ons
niet ontzien willen, voor zyne belangens , onze eigene gezondheid
in de waagfehaal te Hellen. Van hier her gebruik der
zogenaamde Pocaalen. Hoe logenagtig zyn vaak ook
ten deezen aanzien onze betuigingen!
Veele lieden zyn afkeerig van de bevallige Danskunst, --.
en zy beminnen gelyker tyd de Muzyk. Nogthans is
het Danfen in de daad niets anders dan gene gezichtkundige Toon
-meting.
Een geleerde, die flegts maatig gezond menfchenv'erfcend bezit; is het befpotlykfte verfchynzel in de Maatfchappy; en by
bezit waarlyk geene andere verdieníi:en , dan die eene boekery
Indien de geleerdheid nietheeft veer de man van fludie.
doet, dan onze edele vermogens befchaaven en verbeteren, dan
wordt zy den naam van geleerdheid onwaardig.
Fier
------
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Het gebruik van uiterlyke tekenen by het groeten is al van boo.
gen ouderdom. Deeze tekenen zyn wel willekeurig; maar
tog grootendeels zeer gefchikt tot verrigting van dat geene, wat de
wetten der wellevendheid ons opleggen. -- zo dient het
nygen des hoofds, des lighaams of van de kniel n, ten bewyze
van onze onderwerping aan, en vernedering by, den geenen , die
wy daardoor vereeren, --- dat betekenen ook de voetval, voet
ontdekken het hoofd voor iemand, ten-kus,enz.Wy
blyke van eerbied, welke wy hein toedraagen, — het opryzen,
wanneer +.ymeu zit, en het itryken met den voet, zyn gepaste tekenen van onze dienstvaardigheid en verlangen om 's naastensbevelen ten uitvoer te brengen. Wanneer wy een ander onze hand geven, en zyne hand aanvatten, d?n zeggen wy daardoor, dat wy onze ganfche perfoon en welvaart gaarne in zyne
raagt (tellen, en veilig aan hein toebetrouwen; en dat wy ons
gereedelyk verpligten om zyn belang als het onze te behartigen. De omarmingen toongin onze hartelyke vereeniging met iemand; gelyk de kusfen zodanig eene verkleefdheid
betekenen, die niet dan door onderlinge fcheuring, of losrukking,
als c ware, kan worden vernietigd.
Men kan met redelykheid van de Geleerden niet vorderen, dat
zy altyd oorfprongelyke Werken fchryveu, waarin alles van eigen
flempel zy. Dit ware een geftreng zedemeesterfchap. —
Genoeg, wanneer zy het algemeen zulke Schriften leveren , waarin
naaken van aanbelang, (fchoon ook reeds voor Eeuwen afgehan.
deld ,) in een nieuw, verbeterd, en behaaglyk licht te voorfchyn
treden. — Eene menigte van oude en waarlyk goede boeken
ligt nu, zo als men zegt, igtcr de b.,nk, enkel om dat de waereld
gaerne iets nieuws te befehouwen heeft; of, indien de taal, waarin
zy befchreven zyn, eene levende taal is, om de tastbaare ruuwheid in ftyl en fchryfwyze ,die in de befchaafder Eeuw niet misfen
kan walgelyk te zyn. — Des doet by aan het menschdom reeds
tenen verpligtenden dienst , die het wezenlyke van deeze werken,
onder een bevallig tooifel, doet herleven; en zaaken onder het oog
van 't algemeen brengt, die, buiten dat, mooglyk voor altyd,

in

Benen diepen

nagr van

verborgenheid zouden verfteken

zyn

gebleven. --- Dan men eischt echter, niet het hoogfte regt, datby dit doe met die oordeelkundige omzigtigheid en openhartigheid',
welke hier vereischt word; om by verf'andige leezers goedkeuring
te verkrygen, en hen te overreeden, dat men agting heeft voor
de oude geleerdheid, die waarlyk in vee opzigten de bron der
nieuwere is.
„ Van boeken te fchryven is geen einde", zo fprak Salomo,
toen de waereld nog in den ftaat van jongelingfchap was : --•.
wat, dunkt ons, zou de man gezegt hebben, had by drie Eeuwen na Laurens Koster geliefd.
.

0

......

'T LEE&-

Iáó

'T LEERZAAM BUITEN.

'T LEERZAAM BUITEN.
't V rolyk buiten is een leerfchool. Wordt 'er alles opgemerkt,
Din erkent m' in 't minffe zaadje, dat Gods grootheid wondren werkt.
Waar, waar heen men de oogen wende ,'alles wat ons hier ontmoet,
Poept ons toe, uit duizend keelen: God is groot en wys en goed.
Ja, dat tuigen al de bloemen, al de kruiden van het vel,
Zelfs 't geringile, 't kleinos wormpje, daar ni' 'er duizenden van

telt.
Hoe verkwikt ons 't buitenluchtje! hoe verheugt ons 't malfche
groen!
Bier gevoslt m' een ander leven in 't herfcheppend lentzaizoen.
Oogbekoorende vertooning ! wat fchakeering ! welk een pracht!
Wondre wysheid! achtbre blyken van des Heeren gunst en mgt!
Hoe verfrischt ons 't vlietend beekje; by deez'rykbegraasden boord!
Daar men duizenden van ftemmen lieflyk kwinkeleeren hoort.
't Windje ruischt hier door 't geboomte, wyl haar fchaduwe ons
bedekt,
En voor 't heetst der zonnellraalen tot een koele fchuilplaats trekt.
't Nuttig vee, den stal ontweekeu, nu het juk noch banden knelt,
Mag zyn graagen lust hier bogten in het ruim en open veld.
Ziet men zoo, ten dienst der beesten, 't veld met vrugtbaar gras
bekleed,
Daar 't zich dartlend in verlustigt, daar 't zich meê te voeden
weet.
't Wordt hier te aangenaamer als men de oogen Haat op 't voedend
kruid ,
Dat ten dienst van Adamskindren mildlyk uit het aardryk fpruit.
't Ryk beladen vrugtgeboomtc , zwangre bloefem , rypend ooft,
Jongst gefchooten teedre lootjes, niets dat ons geen vrucht belooft.
Zoo, zoo roept ons al 't gefchapen, 't minfte dat ons hier ont-

moet ,
$lykbaar toe: het Opperwezen, aller fchepz'len Heer, is goed.
Die, fchoon menig li;erveling Hem stout verfmaad, den nek toe.
keert,

Egter, nimmer moe van zeeguen, bangen nooddruft van hun weert
Diet
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Die, by 't lieflyk cc'atcnikrieken,'t vogt verlangend kruid gedenkt,
En 't uit zyn azuuren zaaien met het vrogtbre daauwnat drenkt.
't Digtgefíooten bloempje geeft weêr, pas ontnuchterd, nieuwe
geur;
't Geen in de avondkou verflenste, slaat nu weer in volle fle.tr;
Dan, vooral, wanneer de zonne, daar de duisternis voor zwicht,
Daar de neevlen voor verdwynen, 't veld weer van rondom verlicht;
Hoe herleeft dan al 't gezaaide, al 't ontfprotene in den hof!
Alles toont een ander wezen, 't roemt om ilryd zyns Maatiers lof.
Dan, hoe ras zou 't niet verdorren, daalde 'er nimmer regen neer,
Wierd het door het frisfche wolknat niet bevochtigd keer opkeerl
Hier voor zorgt ook 's Hemels goedheid, die by wisling, op den
duur,
Dan eens fchenkt een milden regen , dan eens 't koestrend zonnevuur.
Roemt des ,roemt des, 't Alvermogen! Hein wiens goedheid alles
geeft;
Die , fchoon woonende in den hoogen zorgt vooral wat adem heeft,
't Redenloos en redenmachtig fchepzel onderhoudt en voedt.
Wie, wie ziet niet in dit alles dat des Heeren hand het doet?
Zwyg dan veygeest: 't minfle kruidje, dat zich aan uw oog ver
-ton,
verbleeken.,
daar
ge
uw'
Schepper
dwaas
de
lippen
doen
Moest
mee hoont.
Dank, m'n Christen, juich van vreugde, hoe zoudt gy nu fpraakloos ítaan?
't Ganfche veld heft, God ter eere, zyn'gewyden lofzang aan.
Stemt dan in met al 't gefchapen', dat de weêrklank kaatfe alom:
Groot en goed is God, de Schepper van het gansch gefchapendom!
T.

LUCUTS-

LUCHTSGESTELDHEID xn AMSTERDAM, JANUARI, í78r.
Bar: Th: Wind.

Th: Wind.

Bar:

/_128.11-2
W
40

1 natte mist

Stil
> hciá
—II-5 34 ZZ o—..
—11-0 33 --- o izw. mist

r28.II-6 222

.
1{ — 9 - 6421--= 2.8_ R
8.3 4 0 WZW 8 donker R.

r

_. 9 3 36 -- o ,__^

7 2 3712 W 4 mat. helder

-

— 7 0424 wolk. o. 11. I${— 83392 Z o
8°[37 \V t N 2 Netrokken
7-5 39
W
I nu ere en
^—
N
3 R. 1-I. wolk.
3
bctr. o. held.
_
6
i
8-4'38 NW
38
8
-

' \.T Q 3 ovcin.woikett
—
NN
3. tvolk.Sn.l1. Iy^ — l0-74o
— 9 S,3 9zL'1V
129. I-5 ; 35
N
.9 zeer betr.
L-- I0-6;34 -- o wein.wolken
2-833 NNW i ietsSe. mist
o Sn.
f—II-3 33 N
u.6 betr. o held.
Z
20 — I-7136
4< 29. o-537 NNW o wolkig

128. io-o3 ZZW 6 donk. vo t.
r— 7-8'36i Z W 4 ;— Stofr.

L— I-6'35 __:__ o
— 3-5 29 ^O t N o damp betr.
^

tuist Sa.
— 3. 34 ZZWW 2 zeer berr. 2I { — 6-039 1VZW4N08
--- IO-O 31l' ONO 4 z.berr.o.1t.N;..
2
— 4-O3 2 7.1v
II-o2I1 OZO2 04 helder
3 on1 . helder
22{—I0-224
3
,elder
^— jo-9I9

Z
3
— 4 2 2
1'
d<— 4-434 RtW 3
— 4.932 — 3
-

8 beu. donk.

6-322 —

^3

— 4-2 37

20 1 =`-- 8 lieu . Jag,t5n.

_

3 donk.ietsSn.

4-7

7 - 9; 20 z t t Z

3 534 --- 4 _._._ iets R.
N t O 2 zeer betr.
r
- 3-0 4- 0 37;
^

)

-

7 donker

5-6' toi ZO t 0 6 —iets Sn.
l
r
30f /0
2 mist R.
--1
5139
—
4
24 {
4-0 '
Z
6 zeer betr.
helder
3
otnt.
2-2
3I
— 6-4.34 NO
donker Sn.
no
— 77-6
0 4 NO 2 helder
tr
I-If 36 LW
o
_
——
►
I
4.3611
NW
helder
2
2
ONO
6
mist.
— 8-1 3 O
0
4.6 eld. wolk. 25 — 8-z 34 NW t N 6 wolki3
8-5
_ 6-O^ 31 z .Z Z 0 6 àoukLr 5n.
* 8-27 0 t N 7 betr. donker
30 1 ^
35 L6
— —Sn. donker
0
$-5' 31
9 wolk. helder 2 6 —
-

—

* 8-5 28
— 7_2'26I..._.
z^

herder

8

donk.iersSn.

(

6-536

l11-5

33t

N Lv— 6 'lonk.iets R.
r, l^l.ietss.

—

2

_^ ^ 7 1 29. 2-437
{ — 3-513, ZZvv 2

31 { — 6-3 28 I_._.. 9

5-2 2911— 8

r

{

4

hete.

12 37x Z 6V

6 donker R.
zeer belt.

r _r-3 392 /, w

6 net. helder

4-525 'O t N 7 helder
8 Í— I-5^¢6z* \vzW 4
i
2
-- 4
4-8z5 — 6 I_^. wolli . { — I -7`42 —

X 2 — 4 -2 13oz O
—

^
ioliker
^- 3 -8 !24 2 .— s
3128 __ 6 omt. helder

zeer betr.
I t
Y4
-8 borer
29^
_
3 123z —_ 5 helder
1-4 45 x -- 8
b etr . R.
f— 2-s 2I O Z o `a f 28. 1 i -$ 43 e —
8volki.g
7
2-0,
--ii
3O {
— I 14
t 5 z S0
2
.
'\\'NI\V
to n belderNL
II-O ¢oz
232 _—.
volhm
r 29. 1-440 N\V t \V 3
^ — O -3 22 j OZO
^${
0-2 29F 1 0 t 7r
I
nev.
2-6+42 W t N 4 donker
33 {

'

t — 1-5

_

31
2-51 37 lZ
0-4 24i^_^ °
2. II-8 2I ZOo^O
116 II - 7 30 -- 0 betr. ttev.
1^
ss
29.
)

—

II y9 27 !— 0 o. held. ---

Den 20 nam. 4U. Th. 312
22 's ay. ir U.—°i831 's inorg I I u. —43•

Oe 3-go^

w6
=

410

MENGELWERK,
TOT FRAAIE LETTEREN,KONSTRN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKEE. K.
^

ss

DE VERBROI{EN VREDE.

anminnige
nnige , hcilaanbrengende Vrede ! hebt gy onze
Aanmi
A
verlaten! — — hebt gy, O dierbaar Hemelgefchenk, hebt gy ons begeven, en, door uw vertrek
uit onze Landfireken, dezelve blootgeiield aan de noodlottige en wisfelvallige, aan de zeer onzekere uitkomfien valt
liet verwoestend, van het al vernielend Oorlog, nimmer
voordelig, maar altoos verderfelyk voor deze Gewesten!
— — O Dierbare Vrede! door uw vertrek loopen onze
gezegende bezittingen gevaar; onze vreedzame bezittingen,
die wy, zonder naar uitgebreider te haken, flegts maar
wenfchen in rust te mogen behouden! - Onze duur
kan gevaar loopen ; want de uitflag valt-gekotVryhid
het Oorlog is zeer onzeker. Onze Magen, onze Vrienden,
met welken wy door de heiligíce banden verbonden zyn,
onze Ouders, Vrouwen en Kinders, ons goed en bloed;
alle onze gewenschte dingen ftaan bloot aan de gedugtile
ongevallen; — ze zouden door het Oorlogszwaard gedood , of door het Oorlogsvuur vernield kunnen worden!
--- Armoede, befchreienswaardige armoede, kan de
plaats van overvloed vervangen , en ons bejammerenswaardig deel worden ? ® Zalige, a zoete rust ! ---•
8 Gy hartflrelende alles overtreffende Vrede! Waaront
moet gy ons verlaten, en ons daardoor aan alle die onhei] en blootftellen ? Wat kwaads hebben wy tegens iemand
onzer Nabuuren bedreven; wien hunner hebben wy beledigd of regtmatige reden gegeven , om ons zo veel ongelyk, zulk een geweld, aan te doen ? Wat beweegt hen ons
te dreigen, met alle de woede van eenen verderveilden
Oorlog , met verwoestingen , met moord, met vuur, met
alle die vernielende verwoestingen, welke door den baldadigen en alver^!ervenden Krygsman, in de woede eener
ontvlamde moordlust, aangerigt kunnen worden? ------•
Wat hebben wy bedreven , dat ons daarom onze ffille rust,
onze wenschbarc Vrede, ontnomen worde ? — Eene rust,
Ill. DEEL. BIENGEL \V. No. 4.
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naar welke wy zo algemeen haken; eene Vrede, waarin
wy onzer aller heil ílellen? Myne waarde, d myne dierbare Landgenoten, als ik op deze vraag moet antwoorden,
dan perst my de waarheid dit niet vleiend antwoord af.
\Vy allen zyn liet waardig. Wy alien verdienen het.
\ Ty hebben al voor lang onzen genoten voorfpoed ver
hebben ons de zoete rust en-beurdnvatl.Wy
vrede geheel onwaardig gemaakt. Ik onderzoek niet, of
tvy onzen Aanvallere:i reden hebben gegeven, om ons te
ontrusten, om onzen vooripocd te flooren. Schoon men
ons op eerre ongehoorde wyzc moge aanvallen, fchoon
men ons op het oever rvagtst bei ringe , en wy nooit oog
gehad hebben, om onzen Nabunren eenig-merknog
feeds aan te doen, kan de Regtvaardige God nochtans Vyanden tegens ons verwekken, om een hoogmoedig Volk,
vergeet, te vernederen.
dat zyncu Maker
Myne dierbare Landgenoten! aan deze verfchrikkelyke
euveldaden zyn wy allen , de een meer cn de ander minder,
i huldig. Wy allen hebben onzen Maker, onzen
Weldoener, vergeten. Wy than íchuldig aan misdaden,
welke ons de gcringtic gunst , de minfle weldaden onwaar
maken. Hebben wy onze Nabnnren niet beledigd, wy-dig
hebben het den God des Hemels gedaan ; en zyn , hoe
overvloediger Hy ons zegende, des te ílerker, en verder
van hem afgeweken. — De oibcdriegcIykc bevinding,
de zuivere waarheid, moet dit elk oplettenden leren; zy
vorderen van ieder onzer deze onlochenbarc f:uinldbelydenis. De Almagtigc, die in den Hemel woont, is
rechtvaardig; zyne Ianknmoedigheid, zyne verdraagzaaniheid, lang getergd, duld de iiloodl; eden van een Volk
eiaar tot zo laag ,dat zy een toppont van hoogte beklommen hebben, die Gene gevoelige fIraf en wraak eischt.
Dan dalen de rampen in zo een getale, als de,vorige zegeningen, van den langgetergden hemel neder, dan
ontfiaan 'er bloedvergictingen, moord, vuur, en alles wat
verderf , , ' wat vernielingen aanbrengt. De Dood
woed niet eene verfcbrikkelyke vcrtooning langs de fluiten;
de vlammen in de wooningen. De harten krimpen
weg- van angst en benauwdheid; en men ontvangt de
Dood als liet dierbaarst gefchcr?k! -- Ongelukkigen , zo
ons dit lot te ecni er tyd treffen ino te ! -is dit meer te vreezen , dan het tegendeel te hoopen.
De rechtvaardigheid onzer zaak kan ons tot geen zekeren,
Men is
tut geen volkomen waarborg vcríirekken.
ons
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oils meer onregtvaardig aangevallen; echter werden wy genoodzaakt te bukken, en het den onregtvaacigen aanvaller
gewonnen te geven. Als onze overtreJiugen (raf vorderen,
aJs onze misdaden 's Hemels wraak i. ig genoeg getergd
hebben , dan word onze flraf nou,a'..e!yk, dan is zy onVcrmydhaar. --- En wie kan 'er byi:ans aan twy,eien,
of dit niet liet geval zy, waarin wy Nederlanders verkeren ` Onze .,verre+'inren, onze baldadigheden zyn
al lair; tot die i,o" te gedegen, Fiat zy de langmueciigiieid
va'i u:,.eefl \Vei^ioen.icn Mker tergden; 'en glen opmerkzamen deden dugten, dat 's Hemels wraak, lang getergd,
een niet eerie verdubbelde woede op onzen kop zou neder
Ziet, mync dierbare Landgenoten ! dit-ku,n.
nou .íottig tydíiip , dit rampzalig tydicip fehynt reeds voor
ons geboren'. Eer wy 'er op dagten , in het midden onzer brooddronkene JJartelhe :en , werden ons, op
het ouv,)orzicnst , eensklaps, onnoenaelyke fchatten afgenomen; onze ;veerlooze Schepen , roet ryke fcliatten beladen,
werden weggefeept; en de weerbare , door overmagt aan
moetende bukken , werden te gelyk ten prooi on--gev:dli,
zer V'yan en. Ilierdoor houd onze Koophandel op, eit
ligt onze Zeevaard fill. Onze wakkere Zeelieden zyn, of
onverdagt, door onze Vyanden heen geflcept, geboeid, en
in ai:eli. e herkers opgelioten, of moeten ledig omzwerven; niets ,kunnende verdienen , om een Huisgezin, on
Vr )-tw en Kinderen, mede te onderhouden. De naakte arim ede treed veger Huizen in; druk, kommer, clende en
jammeren zyn 'er de droevige gevolgen van. - Was
ons verlies waarlyk niet treffend , niet drukkend genoeg,
al kwam 'er bv het nadeel, 't geen wy reeds geleden heb
niets sneer by? Is de fehade, ons reeds toegebragt,-ben,
voor velen liet onheríielhaar? - Is ons gaiifche Land
'er niet door ontroert] , en op de gevneligfle wyze 'getrof
fen ? Is niet het Oorlog ten hoogde verderfelyk voor ons
gafche Gemenebest? ---- Deze zyn echter nog maar
flcgts de eerf'e beginzelen des Oorlos, hoe drukkende
zyn zy reeds, en van welke rampen kan dit onheil nog ge.
-volzk1warden,
Dan hebben niet onze overtredingen dit, en nog duizendtnaal nicer, al overlang verdiend? Op onzen voorfpoed
hoogmoedig , waanden wv, dat ons gene tegenbeden treffen konden. Dartel, brooddronken, onbedagtzaam,
wandelden wy daar henen, naar het goeddunken onzer bellorven harten. De trotschheid, de weelde, der
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overdaad, de pragt, de verkwisting, hebben alle die hoop
te onder ons, myne Landgenoten, bereikt, waartoe zy mogelyk nooit voorheen in ons Nederland geflegen zyn. De losbandigheid is by velen tot het uiterfle overgeílagen,
en heerscht onder allerleie rangen; het denkbeeld van pligt,
ja dat van welvoegelykheid, is uit veler gemoed verbannen;
De uitípoorigfte, de belachelykfLe moden en gewoonten, uit andere Landen, by ons ingevoerd, maakten
ons voorlang by al de Wereld befpottelyk; en, dat nog liet
ergst van allen was, de fpoorloosf e zeden van andere Volken vercenigden zich zo clerk niet onze reeds bedorven zeden, dat 'er een algemeen bederf over de zeden van alle
onze Landgenoten verijireid werd. Hieruit is ontftaan cene toomelooze dartelheid, die onder de Inwooners van ons
Gemenebest heerscht. Onze Voorvaderlyke zeden en
gewoonten zyn wy al overlang vergeten. De deftige Cci.v oudigheid is in eene bel ottelyke trotschheid
veranderd. Onze manbare agtbaanccid is tot eene
lage verwyfdheid overgegaan. - Dartelheid, wulpfche
brooddronkenheid heeft de plaats onzer voorvaderlyke
deftigheid vervangen. wrat zal 'er na van Nederlands
heldenmoed te wagten wezen, waarmede onze Voorvaders
zich by al de Wereld zo beroemd en ontzaggelyk gemaakt hebben? -- In onze Huisgezinnen ziet men veel
Verkwisting; onze vorige Spaar -alGenovrfchyk
'er lang uitgebannen. --- Vreemde fpyzen,-zamheids
vreemde geregten, op eene ongewoons wyzc door vreemde Koks klaar genaakt, eer verdervelyk voor onze gezond
dan gefchikt om onze lighamen mannelyke kragten-heid,
by te zetten , rigt men aan op veler tafels. Om zone oog
te bereiken, gebruikt men veelal boze f'treken, en-merkn
onregte handelingen. Genotene Weldaden te erken
al lang by zeer velen buiten gebruik; men fchynt-neis
zyn wereld niet regt te verflaan, als men genotene weldaden niet met de fr_ioodife ondankbaarheid durft beantwoorden. Lens valfche Wysgeerte, die liet -ípoor baant
tot allerlei kwaad, een dryfvecr is toe weelde, tot dartel
ongevoeligheid, is by ons ingefloopen. De-heidn
Deugd was door velen , jammcrlyk , den voet op den nek
gezet; terwyl men zich openlyk beroemt op het plegen
van euveldaden , waarvoor een welgefield hart gruwt. —
Hoe vaak worden eerbare ooren gekwetst, door Gene vuile
taal te moeten hooren, die, hoe íchandelvk ook, nochtans
de aartigheden van vele gezelfchappen uitmaakt? Opent-
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Iyk te roemen, dat men een meisje hare eer benomen ,
of het bed van gehuwden bevlekt, heeft, merkt men aan
als eend wellevende Galantery. Hierover elkander te onderhouden is de Ziel en liet leven veler byéénkomffen.
-- Eerlooze, dartele, beestagtige en gezondheidkrenhcnde onkuischheid , is by zo een groot aantal onzer Landgenoten doorgedrongen, dat de befinetting deeds algemeen
worde. Doemwaardig fchend men den Egtenttaat,
verbreekt men de heiligitc banden , en verwekt men onlusten in de Iíuisgezinnen, die dezelve in een befchre.iensvaardigen toettand brengen. — Niets is zo heilig, dat
mien niet beftaan durft het te ontheiligen; niets zo Iiiood,
dat men het niet durft uitvoeren. — De trouw, de oude trouw is van ons geweken; bedrog en valschheid heb
plaats vervangen; goed word met kwaad-bendrzlv
beloond. Men durft nauwlyks op zynen Naasten ver
te minder, daar dit plaats heeft, niet flegts on--trouwen;
der gemene rangen, maar ook onder de zulken, wier pligt
het is, anderen de ftrengfte Kristelyke Zeden voor te hou
te leren betragren. - Beestagtig zuipen en-den,
zwelgen, waardoor men zich ver beneden het redelooze
verlaagd, word by eene groote menigte voor een point van
eer aangezien. De dronkenfchap is eene aartigheid en ver
geworden. Vloeken, zweeren, en ysfelyk God las -tíiak
merkt men aan als een kenmerk van zyn Wereld te-tern,
verflaan. De Deïstery, ja zelfs het verzaken van het Opperwezen, is zo fterk in de beoefening, dat zommigen het
als een point van wellevenheid aanzien, geheel geen Godsdienst te bezitten, of met de geheiligf e dingen openlyk
den fpot te dryven. Nooit zyn mogelyk de Deïsten in
grouter aantal onder ons geweest, dan in deze bedorven
(Jagen. Een algemeen verval en ltleinagting van den Godsdienst word 'er onder ons befpeurd. Eene koele onverJehilligheid heeft de plaats vervangen van nauwgezette
Godsvrugt. Het bywonen van den openbaren Godsdienst
is in diep verval; en onze Lieden van de Wereld rekenen
het te laag voor hunne verlichte Zielen zich daarmede op
te houden.
Dit alles te zaam genomen , toont maar al te duidelyk ,
dat die beginzelen van Godsdienst, welken alleen in fraat
zyn de menfchen te beteugelen, uit veler harten geheel ver
dit alles fchreeuwt ten Hemel , ja roept-banezy.E
om wraak tot den Almagtigen. Neerlands wanbedryf is indcrdaad zo ver gebragt, dat rampen, te enfpaeden en weK3
de-
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derwaardiigheden , dat gedngte tugtroeden volilrekt nood
voor ons fchy4ien. Dan , welke onheilen , myna-zakely
waarLLe Landgenoten, welke geeeugte onheilen haan ons in
dat vooruitzigt niet te wagten! Onheilen, die wel groot
ce gevolgen kunnen zyn, van eelt oorlogend Nabuurig-lyks
Volk, maar nog meer het eigenaartig gevolg van het algeineen bederf onzer Zeden. In omilandighedcn van die natuur is het gevaar, in weerwil van alles, wat zich gunílig
zoude mogen vertoonen , onvermydelyker dan men veelal
waant. Waarlyk onze tegenwoordige omilandighed';en zyn
zo gefeliikt, dat ze elk deugdzaam mensch fchrik biaren,
en Bene onvermydelyke ftraf noodzakelyk fchynen te maken.
Wy hebben Benen geruimen tyd niet anders dan voor:
fpoed genoten. Gelukkige tyden hebben wy gezien. Tegeni poeLlen zyn ons, door oenen twee- en dertigjarigen
Vrede , bykans uit de gedagten. Echter hebben velen onzer ook rampen en wederwaardigheden gezien; tyden
van angst en benauwdheid beleefd; de Inwoners mistroosti, wanhopig tot verderfelyke uiterflen zien overffaan;
terwyl onze V'yanden ons van alle kanten befprongen , be_
dauwden, en den voet ons op het hart drukten. Velen
onzer Landgenoten hebben deze rampen met eigen oogeen
aanfchouwd; de jammeren des Lands, liet verfchrikkelyk
Erygsrumoer, met eigen ooren gehoor.',. Zy hebben
onze Inwoundcrs zien bederven; Steden en Landen zien
verwoesten, door vuur, zwaard en moord. Staat
ons nu dit alles minder te dugten? Onze overtredingen,
onze Ihoodheden zekerlyk zyn niet minder; en wat kan de
omflandigheden, de tyden , kommerlyker maken, dan wanneer 's Volks ongeregtigheden vele zyn? - Moet niet
elk regtaartte Nederlander, wien Godsdienst en Vryhcid
ter harte gaat, moet by niet inwendig ontroerd, in dc Ziel
bedroefd worden, wanneer by met een bedaard gemoed dit
alles overweegt, en nagaat hoe nauw 's Lands algemene
wel- of kwalyk-zyn aan 't gedrag der Ingezetenen verbonden is ? Zo lang de Godsdieniligen, de Deugdzamen en
de Braven de overhand behouden in een Gemenebest, is
'er gegronde hoop , dat het zulk eene Maatfchappy wel zal
gaan , dat ze zal bloeijen. --- Maar, wanneer de Godsdienst in veragting komt, en der ondeugd den ruimen teugel word gevierd; -- als de beginzels van eer uit ce Ziel
verbannen, en de denkbeelden van pligt in de harten uitgcLoof l worden, dan is 'er vrees, groote vrees, dat het gevaar
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vaar groot en zeer naby is,— dan heeft men reden om te
vrezen, dat 'er tegens het dreigende kwaad nergens hulp .
middels te vinden zullen wezen ; of dat alle aangewende
hulpmiddels iedel en kragteloos zullen bevonden worden,
— dan wast het gevaar van ogenblik tot ogenblik aan; en
dit is onze ware gefleldheid.
Maar veelligt zal iemand zeggen, door zulk foort van
voorfiellingen slaat men onze Nederlanders ter neer, en
maakt hen flapmoedig, in een tyd, waarin de oude Hel
-denmo
opgewekt, ontdoken, dient te worden.
Waarom hen niet liever aangefpoord om onze Aanvallers
manmoedig liet hoofd te bieden
Niets , voorwaar,
bezielt my meer, dan daartoe alle pogingeal aan te tvenden, en ieder te noopen tot het verdedigen onzer Vryheid,
Regten en Bezittingen;
om ons dierbaar Vaderland,
met alle onze gewenschte dingen in liet zelve , tegens alle
,aanvallen onzer wangup {Iige Vyanden manmoedig te verdedigen, en te befclzermen.
Dan, het is te vreezen,
dat wy geen waren Heldenmoed zullen tonnen, als wy uit
gene goede grondbeginzais te werk gaan.
ik weet
liet, als de nood dringt, ziet men de gevoelens der menfchen wel veranderen ; men ziet hen hunne ongeregelde
Zeden beteugelen , of eenigermate intrekken ; de dartel-,
wulps-, en baldadige brooddronkenheid word veelal bedwongen, als men het Oorlogszwaard ziet glin[ieren , • het
Oorlogsvuur van naby ziet branden. Maar dikwyls, dit
getuigt de ondervinding, nemen dan de oneenigheden, oproeren , en nmuiteryen, die verdervers vast alle heilzame beIlukcn , hand over hand , toe. —Dan heerscht 'er wel eens
Bene volmaakte beíluitelooshcid, geduurende welke aller
handen flap hangen ; dat de 1M'iu,atfchappy aan een on'hierilelbaar verderf blootilelt. — -- Het is ook waar, nood leert
z ch wel befchermen en verdedigen. — Maar nood brengt
ook niet zelden de grootíie verwarring voort, -- die een
{,emcnebest het uiterst gevaar doet loopen. ---- Wanneer
men niets hoort , dan misnoegen , dan morren ; wanneer
de gemoederen van het Gemeen aan 't gisten (laan , dan is
.een (laat op den uitertlen rand van zyn verderf. — Een
Landgenoten , moet onder ons heerfchen ;-dragt,mync
— by Overheden, by Onderdanen; wy allen moeten
eendragtig zamenfpannen, om ;onze Vryheid, zo duur door
onze Vaderen gekogt, om onze Rcgten en Bezittingen,
om onze Vrienden, Magen , Vrouwen , en Kinderen , om
alles, wat ons waard en dierbaar is, te befchernien. Iaat,
K 4vgot'
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voor alle dingen, een eensgezind voornemen , een eenpa
om , in alles , en ten allen tyde ,-rigonveadlykbut,
braaf en deugdzaam te zyn, den boezem van elk Neder
bezielt. Leggen wy dus onze verkeerdhedeii af,-lander
dan, en niet eerder, zullen wy, in vertrouwen op den
God onzer Vaderen, den Vyand rustig en kloekmoedig her
hoofd kunnen bieden. — Onze oude Heldenmoed, die
Heldenmoed, welke onze Vaders zo veel roem heeft doen
verwerven, en die ons klein Land een aanzien heeft ge
onder de magtigfle Landen van Europa , zal dart-fchonke
herleven, om ons dierbaar Vaderland te befchermen. —
Welaan, myne waarde Landgenoten, verbeteren wy allen
onze bedorven Zeden; en nemen wy eensgezind het befluit, om in de mogenheden des Heeren, als 't nood is,
den ftryd aan te vangen. Doen wy dit, dan kunnen wy
op de Godlyke hulp hoopen, al is het dat ons magtige
Vyanden omringen en aanvallen; hierdoor gefterkt, zullen
wy niet overwonnen , maar onze Aanvallers zullen befcliaamd worden; en zy, die ons zoeken te verdelgen,
zullen zelven door de fcherpte des Zwaards vallen.
C . V. D. G.

VERHANDELING OVER DE RETAMA,

z Kon. XIX. VS. 4. fob XXX. vs. 4. Pfalm CXX. vs. 4.
Door D. DE GORTER.

woord Retama of Rotem, =ni, by
HetdeHebreeuwsch
Arabiers Ratam c--' ' , in de drie aangehaalde
,

plaatzen der Heilige Schrift voorkomende, Raat in onzen
Nederduitfchen Bybel, ;}eneverboom, vertolkt. Doch andere Geleerde Schryvers willen dat woord liever door
Brem, by de Latynen Genista geheeten, vertaald hebben.
Deezc verfchillende Overzetting heeft my aanleiding ge.
geeven tot het onderzoeken , of men , uit de eigenfchappen des Jeneverbooms en Brems, niet zonde kunnen beoordeelen , op welk dier beide Geflagten van Gewasfen
de gemelde Schriftuurplaatfen best over te brengen zyn ; en
dus ook, op welke Overzetting men zig veiligst verlaaten
kan. Dan, dewyl 'er tot die beide Ceflagten vcrfcheidlene
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ne Soorten gebragt worden, zal ik tevens trachten op te
geeven, welke de cigentlyke Soort zy, die hier voorkomt,
en voor de waare Retama moet gehouden worden.
't Woord Retama beduidt, zo als de Taalkundigen my
lecren , in het Hebreeuwsch , zamenvoegen , binden. Omdat
nu in den jeneverboom de Vrugt digt aan liet hout hangt,
en de eene Bezië aan de andere verbonden is, als ook het
eene Blad zeer naauw aan het ander zit., zyn veele, ja de
meeste Schryvers van gedachten, dat Retama Jenever
moet betekenen. Zy voegen 'er by, dat deeze Boom-bom
gaarne groeit op bergachtige en woeste plaatzen; waarvan
plaats in de Woestyne Rithma, daar de Kinderen-dane
Israëls hunne Legerplaats opfloegen, Nam. X-YXllI. iS,
dien naam fchynt verkreegen te hebben ; en dat aldaar ook
vermoedelyk de Propheet Elias, (i Kon. XIX. vs. 4.) na
Gene dagreize, onder den Jeneverboom zou geflaapen heb
Voorts dat 'er op de Bergen twee foorten van Jenever-ben.
wier Bene laag, en de andere hoog is. Ter-bomengrij,
Verklaaring der Schriftuurplaats , fob XXX. vs. 4. , alwaar
Raat, wier Brood was de Wortel der ` eneveren, zeggen
zommigen, dat de arme en behoeftige Luiden deeze Wortels verkochten, en geld daar uit trachtten te maaken , gelyk
in Duitschland als nog allerlei witte Kwasten of Kleerbezems, ja zelfs Mandtjes uit de afgefneden en gefpalkte Je
gebonden en gevlogten, en door geringe-nevrwotl,
luiden te koop geveild worden. Anderen, omdat de Wortel der Jeneveren niet eetbaar is, vertolken het, wvie' • Brood
was als dat der Yeneveren, te weeten, onfinaaklyk. Anderen wederom, waar onder JOHANNES STENGELIUS, in
zyne Verhandeling over den `j'uniperus Biblicus, (Biblioth,
Bremenfi, Clasf. VII. p. 864.) willen, dat het Hebreeuwsch
woord an i, ook zout kunnen beduiden, om te verwarmen
of warm te maaken; en dat dc arme Luiden zigzelven van
de Wortelen der Jeneveren bedienden , tot bereiding hunner Spys of ze tot dat gebruik aan anderen verkogten. De
vermaarde Jo. COCCEJUS wilde, dat de Wortels der Jeneveren alle bittere Wortelen zouden beteekenen. Eindewat betreft de gloeijende `jeneverkolen, (Pfalm CXX.
re,
v's. 4.) verfcheide voornaame Godgeleerden, waaronder j.
RAY, die tevens een groot Kruidkundige was, zeggen, dat
de kooien van het hout des Jeneverbooms gebrand, niet
hun asfche bedekt, veel langer gloeijende blyven, en liet
vuur behouden, dan de koolgin van Benig ander hout; en
15
dat
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;dat dus de FIebreeuwfche woorden ^';?n? 'fin? in dier:
Text voorkomende, te regt jeneverkolen vertolkt zyn.
Ik wil wel toeflemmen , dat eenige deezer bygebrai;te
redenen fchynen te pleiten voor den Jeneyerboom; egter
komen my daarin ook zwaarigheden voor. ]Eerllelyk, is
liet te verre gezogt, de betekenis van het Wortelwoord van
Retarna, op de fchikking der Bladeren en Vruchten eenes
Plante toe te pasfen. Veel eerder kan men dat woord toeeigenen aan het gebruik tot binden en zamenvoegen. Ten
tweeden, groeit de Jeneverboom zelden ter hoogte van eenen merkelyken Boom ; by is doorgaans eigenlyk een Struik,
welke tot dc aarde toe met takken voorzien is; en heeft
zulke puntige en fteekende Bladeren, dat iemand daar onder
:ziet gemaklyk zou kunnen rusten. Ten derden, dc Jeneverfchaduw, gelyk VIRGILIUS, (in Ecl. X. vs. 75, 7 6 .)
al opgemerkt heeft, bezwaart den geest, en indien 'er iemant lang onder blyft of slaapt, word by daardoor, als door
te veel Wyns, bedwelmd. (Zie BOERHAVE, Prceleé . de
.Morb. Nervor. p. 232.) zelfs vermydt het kruipend Gedierte den reuk des Jeneverbooms, waarvan ook de Griek
felle naam dezes Booms, of ^^YEVsos afi,omflig is.
Ten vierden , kan de Wortel der Jeneveren, als zeer hard
en zonder fmaak zynde, niet tot fpys of brood dienen,
gelyk anderen reeds aangemerkt hebben. 'Ven vyfden,
groeit de Jeneverboom niet by andere Kruiden, die ziltig
zyn. Ten zesden, wat aangaat de lang vuurhoudende
jeneverkoolen , en voorts al het geen de Autheuren omtrent
'den Jeneverboom ter verklaaring bybrengen, ziet alleenlyk
op den gelneenen Jeneverboom, die voornaamlyk eigen is
aan de koude Landen van Europa, gelyk ik, in lnyne Vcrr
handeling over erem. XVII. vs. 6. (*) heb aangeweezcn,
Dezelve groeit niet in Arabien; althans RAUWOLFF, HASS,n1,QUIS r, FORSKiii, , en andere Kruidkundigen , die de Oostcrfche Landen doorgereisd hebben, maalsen geen gewag
van den gemeengin Jeneverboom. Zelfs komt liet Gummi
uniperinum , of de Gom des Jeneverbooms , dien de Ambleven Sandaracba of Sandarac noemen , ens ook in de Apotheeken te Kairo word nagehouden, uit Griekenland (t) ;
'r geen niet noodig was, indien de gemeene Jeneverboom
-

in

(*) Zie Holl. Maatfchappy der Weetenfchanpen , XV. Deel,
bladz. 126.
(i) Zie Forskil defcript. animal. enz. p. 756.
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in Arabien groeide; want alsdan zonde aldaar, door de
hitte des Lands , meer van deezen Gom , dan in andere
Landen,voortgebragt worden. De Booroen, die,wegens de overeenkomst in hunne Kruidkundige kenmerken ,
liedendaagsch tot het Geilagt der Jeneveren gebragt worden , en in de Oosterfche Landen groeijep , zyn , zo veel
ik uit de Kruidkundige Reisbefchryvers heb kunnen ontdekken, de J,uniperus Lycea , Phoenicea en Stbina, die in
Poort veel van den gemeenera 7uniperus • of Jeneverboom,
vcrfchillen. Ook zouden de drie gemelde Schriftuurplaatfen , van de Retarna g ewaagende , niet gevoeglyk in alle
opzigten op een dier drie Poorten van Yunipeï us kunnen
toegepast worden. — Wy gaan des over tot de Brem,
die, onzes oordeels, veel meer, door het Hebreeuwsch
woord Retama , aangeduid word; en wel om de volgende
redenen; I. Zyn de Twygen van de Brem dun, taay en
buigzaam; en dus zeer bekwaam tot binden en zamenvoegen, zo als het Wortelwoord te kennen geeft; 2. Het Latynsch woord Genista, i rem betekenende, (lamt af van
Geru een K- .ie , dewyl dit gewas als een Knie kan gebogen
worden; 3. Is het woord Retama, zo als de 'vermaarde OL.
CELSIUS in zyn Rierobotanicon, I. p. 247, en de groote
Oosterfche Taalkundige SCIIULT ENS ,in zyn Werk over ,lob,
aanmerkten, van de Saraceners overgegaan tot de Spanjaarden, die als nog de "rem 1,etama noemen; 4. Groeit ^1e Brem
dikwils hoog en wyd genoeg op , om daar onder te kunnen
liggen en rusten , gelyk.de zeer beroemde P. BURM 9N , (ad
Gratian. Cyneg. V. i3o.) deswegens tot overtuiging het gezag van dery grootes BOERiIAVE bybrengt. Donoti tus,1prcekende over de Brem, die in Spanjen , voornaamlyk by Gibraltar, groeit, haalt aan CALPURNIUS , welke Poëet in zyn
Lucol. Eel. 2. , vanglat gewas gewaagende, zig dus uitlaat;
,

Cernis Ut, ecce pater, quas tradidit ornita vaccce,
MollePub hirjieta iatus explicuere genista?
en voegt 'er nog by:

Nos quo quo vicini cur non fuccedimus umbris?
Ook ZCgt VIRGILIUS, Georg. Lib. II. V. 434, 435•
Quid majorsfequar? Salices, humilesquegeniste,
Ant ille pecorifrondem , ant pastori bus umbras,
u, dunt, fepemque jabs, t pabula melii.
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De Retanaa der Spanjaarden, zynde het Spartium monofper772um, by LINNJEUS, groeit 'er meer dan een mans lengte
hoog, dienende dus de Bokken en Zwynen ter befcherming tegen dc brandende hitte der Zon; terwyl de eerfile
ook de groene takken eeten. -- Het Spartium junceum,
algemeen in de Iiruidhoven bekend, onder den naam van
.Spaanfche Brem, is die Poort, waarvan de gedagte ÀURMAN
door BOEKHAVE onderrigt is. Ik heb dezelve in de Academie -Tuin te Harderwyk gezien, meer dan een mans lengte
hoog opgegroeid, toen zy door de ítrenge koude des Winters in het jaar 1740 ílierf. De Geleerde DE5PINEnn brengt
gevolglyk te onregt tegen de Brem in, dat ceze Struik: byna geen fchaduw kan maaken. 5. is de Brein een ziltig
kruid, zelfs zo , dat men , van een zeer ziltige of zoute fpvs
fpreekende, gemeenlyk zegt, zy is zo Zout als Brem. Ook
kan men, wanneer de Brem tot asch verbrand word, uit
het Loog eene groote hoeveelheid Zouts bereiden, 't welk
in de Geneeskunde tot een flerk pisdryvend middel , in de
Waterzugt en andere Kwaalen , dient. — 6. De Wortel
des Brems kan mooglyk al zo weinig tot Brood verftrekken,
dan die der jeneveren. Maar op don Wortel des Brems
groeit een Gewas , dat door de Oude Pruidkundigen Rapum Genist, Brer -Raap, en door laatere Schryvcrs Orobanche, in 't Nederduitsch Leeutivenfl aurt, ook Smeerkruid,
genaamd word. 't Is een Plant, wier Steng onder uit
een dikken knobbel, byna als een Raap of Knol ;-loptin
die ziltig van fmaak is; en dus tot eene hartige ípys kan
dienen. De Alchimisten pleeggin eertyds daar uit een Oly te
flooken , die zeer uitmuntende wierd gehouden tegen den
Steen. Ook wierd het Poeder, en de Conferv, daarvan bereid , tot andere Iswaalen aangepreezen ; doch het is thans
by ons van geen gebruik. — 7. De Brem, gebrand wardende , knapt door haar zout zeer flerk in 't vuur , gelyk
vuurige poolen, of als Bene Pyl, die door een fierk ge
Boog word afgefchooten.
-fpane
Alle deeze bygebragte redenen, denk ik, dat genoeg
zvn, ter betooginge dat Retama liever. door Brem, dti
door 7enei erboom, vertolkt moet worden.
Nu blyft 'er nog over te onderzoeken, welke, onder zo
veele Planten, die den naam van Brenm draagen, en in verfcheide Oorden der Wacreld huisvesten , en waarvan fommigen tot het Gefagt van Genista en Spartium, ook tot
dat van Borbonia, lispalathus, Heayfarum, Ulex en Piera/ex gebragt worden, de cigentlyke foort zy, die in de
lIt:-
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Heilige Schrift bedoeld word. Deeze moet zo een zyn,
waar onder iemand kan vernagten, en die in Arabien, alwaar ELIAS gereisd heeft, gevonden word. Hiertoe kan
neen geen foort beter voordraagen, dan het Spartium jun
of de Biesachtige Brem, waarvan ik reeds gefprokei3-ceuan
heb. Deeze is tog gefchikt, om 'er onder te rusten, en
ook floor RAUWOLFF in Judea by 7oppe en J aina gevonden. --- -- En wat betreft de Orobanclie ; hiervan worden agt foorten door LINN€us opgegeeven. De gemeen
Orobanche major, die op de Wortels der Brent-fteisd
in zandige gronden groeit ; en wiens Bloemen den reuk als
dien van een Angelier hebben. Deeze foort vind men op
veele plaatfen, ook in de Nederlanden; en overvloedig
omtrent Keppel, in het Graaffchap Zutphen, op de kVortels van de reeds aangehaalde biesachtige Brem; gelyk
ook altlaar de Monotropa in een Bosch op de Wortels der
Denneboomen groeit; en welke Plant, door de Oude
Kruidkundigen, onder de Orobanche's geteld wierd. Die
zelfde Orobanche major groeit mede, volgens gedagten
RAUWOLFF, by Aleppo, en daar omfl;reeks in Arabien. Behalven deeze foort, heeft FORSKiiL, (Flor. Agypt. Arab.
p. 512.) nog een Orabanche niet een gekartelden Bloem,
by Kairo, en eene andere foort , die by Orobanche tins=
toria noemt, en een fhppigen Steng had, groeiende op
de Wortels van oude Planten, in Arabien by de Stad
Miir,, aangetroflèn. 'Er word dus in de Oosterfche Landen ook zo een Plant gevonden, die op de Wortels der
Retama of Brein groeit, fchoon 't niet de Wortel zelve
is , zo als men mooglyk ten tyde van JOB gedagt heeft.

NATUURLYIíE IIISTORIE VAN DEN NAGTEGA.AL.

(Volgens den Heer DE nrouTIniTLLARD, Medelchryver van
den Heer DR BUrFON.)

Nagtegaal wordt in 't Grieksch A ;^, in 't Latyti
D eLuscinia
, in 't Italiaansch Rosfigr,uolo, in 't Fransch
J

Rosfgnol , in 't Engelsch Nightingale , in 't Deensch
.Nattergal , in 't Spaansch Ruisfennor , in 't Zweedsch
Naecktergahi, in 't Hoogduitsch Naclnigall , geheeten.
Op 't hoores van den naam deezes Vogels, is 'er geen
Mensch die een goed gehoor heeft, of by brengt zich voor
den
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eden geest, een dier fchoone voorjaars-nagteiz, wanneer de
Hemel helder, de logt íli1, en de geheele Natuur, om zo
te ípreeken, aandagtig is, en met verrukking luistert na
den wildzang van deezen Boschzanger. 'Er zyn eenige
Zang-Vogelen, wier fleur , in zekere opzigten , die van den
ItTagte gaol na de kroon Heelt, en niet veel vcrmaaks ge
worden , als de t1 agtegaal zwygt; deezen !laan zo-hord
heldere klanken , geenen hebben een toon, even zuiver en
veel zagter; anderen 11cmvallen even theclend, doch daar
is 'er geen één, of de Nagtegaal overtreft hem door de
volmaakte vereeniging van deeze onderlciieide bekwaamheden, en de verbaazende verscheidenheid zyns wildzangs;
derwyze , dat de zang van ieder deezer Vogelen , ten vol
genomen, niet meer is dan een gedeelte van-maktlen
dien des Na
De _vagte ;a 11 verrukt altoos, by
herhaalt nooit, althans nooit op cent flaaiichc wyze; valt
by in eenzelfden zang, by doet het op een nieuwen toon ,
en voegt 'er nieuwe bevalligheden by; altyd haagt by wonder gelukkig; by drukt alles uit; by neemt alle characters
aan, en weet, daarenboven, de uitwerking door de tegen
te vermeerderen.
-overling
Wanneer deeze Opperzanger der Lente zitti gereed maakt,
om , als 't ware , liet llruiloftslied der Natuure te zingen,
begint by met een hefchroomden voorzang, met zwakke en
bykans onafgemeete toonen , als wilde by zyne bekwaamheden beproeven, en die luisteren opwekken; vervolgens
neemt by nicer moeds , wordt, van tyd tot tyd , vuu-w
tiger, en toont welhaast alle de vermogens van zyn gadeloozen gorgel; treffende flagen, leevendige en zagte ífemtrilIingen; vloeiende zang, waarin de netheid de rasheid
evenaart; een ftil inwendig geneurie, 't welk voor 't oor
niet veel betekent, doch zeer gefchiht is om de andere toonen te meer te doen afíceeken; fchielyke Remvallen, net
afgemeeten, ílerk en met iïnaak doorg;ehouden; klaagende
toonen , zagt afloopende ; klanken zonder kunst gerekt , en
heeds vol vnuïs; verrukkende en doordringende klanken;
echte minneida ten en wellustige toontjes, die uit het
hárt fchynen voort te komen , en alle harten doen kloppen
en in allen, die gevoel hebben, eene zo zagte bewceging
en íircelende kwyning verwekken: in deeze hartstogtlyke
toonen ontdekt men de taal der aandoening , die een geltakkig Egtgenoot by zyne beminde Wederhelft laat hoeren,
egt welke zy alleen hem kan inboezemen ; terwyl men in andere misfchien verwonderlyker, doch min uitdrukiyk, enl.c
;

,
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kel het oogmerk ontwaar wordt om haar te vermaaken of
te behaagen , of wel, by haar , den zangprys te winnen
van mededingers ila zyn roem en geluk.
Deeze onderícheide zangtoonen gaan gepaard met f'ille
tusfchenpoozen ; en in dceze fl:ille tusfchenpoo en , welke
in alle Poorten van melodie, zo veel tot het grootfche toebrengen, is men in 't vol genot van de gehoorde klanken,
die nog het oor vervullen, en niet gehoord worden door
nieuwe gewaarwordingen; welhaast verlangt en vcrwagt
men het hervatten ; en hoopt den even zo zeer behaagenden toon andermaal te verneemen; vindt men zich bier in
bedroogen , de í^hoonheid van het nieuwe zanglink c laat
niet toe berouw te hebben over het gemis, en de hoop op
de volgende verrasfende veranderingen wordt leevendig ge-

houden.
Voorts is de Zang des Nagtegaels te opmerkelyker, ert
baart des te grooter uitwerking, om dat hy, gelyk de Heer
BARRING•roN te recht fchryft , 's nafits zingt, 't welk de
gtinlligtie tyd is , en hy, alleen zingende , zyn item alle zuiverheid heeft, en niet vermengd wordt niet die van eenigen
anderen Vogel. Volgens dienzelfdeïn BARRINGTON, overtreft
by alle andere Vogels door zyne zagte en fluitende klanken,
door den onaCgebrooken duur zyns wildzangs, welken
hy zomtyds twintig feconden rekt. Diezelfde Waarneemcr
telt in dien wildzang zestien onderfcheide hervattingen,
wel bepaald door de eerfee en laatfle nooten , terwyl de Nagtegaal de tusfchennooten, met finaak, weet te veranderen:
ook houdt hy zich verzekerd, dat de uitgehrektheid welke
de item des Nagtega 1 vervult, niet minder is dan een
myl, bovenal by eon f}il weêr; en dus ten minde gelyk
Raat met die waartoe de hem eens Menfchen zich uit?trekt.

Verbaazend is het dat een zo klein Vogeltje , 't welk
geen half once weegt, zo veel kragts van ftem Nebbe.
D.)e Deer HUNTER heeft ook waargenomen , dat de {pieren
van den gorgel, in deeze Vogeltjes , naar evenredigheid,
veel Ilerker zyn dan in alle andere; en zelfs veel Iterker
in het Mannetje dat zingt, dan in het Wyfjc, 't welk her
zangvermogen derft.
ARISTOTELES zegt, en PLINIUS volgt hem, dat de zang
des Nagtegaels vyftien dagen en vyftien nagten, zonder
ophouden, duurt , in den tvd dat de Boomel beginnen te
groenen; dit moet van de Wilde Nagtegaalen verflaan, eta
niet lu den ftrikílen zin opgevat, worden; want deeze Vogel-.
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geltjes zyn, noch voor noch naa den tyd , door AnISTOTELES bepaald, zonder zang; fclioon zy dan zo mild en
aanhoudend niet zingen. Doorgaans beginnen zy met de
maand April, en houden niet geheel op voor luny; dan
het waare tyditip , wanneer hun zang veel vermindert, is,
als de Jongen zyn uitgebroed; dewyl zy zich dan met de
zorge (ier opvoedinge belast vinden, en de Natuur, in alle
Inflinc^ten , een overwigt gegeeven heeft aan die tot infland.
houding der Geflachten behooren.
De opgefloote Nagtegaalen zingen negen of tien maanden
lang, en hun zang is dus niet alleen langduuriger, maar
ook beter en volmaakter; hier uit trekt de Heer BARRINGTON een gevolg, dat by deeze foort van Vogelen, gelyk
ook by veele andere, het Mannetje niet zingt om het Wyfje
te vermaaken, of den verdrietigen broeityd te korten.
- Een regtmaatig en proefhoudend gevolg. In de
daad, het Wyfje, dat broedt, volvoert deeze bezigheid
door een Inflinct, of liever door eene drift, fl:erkèr dan
die der Liefde zelve; het fchept daar in een inwendig
genoegen, waar over wy niet wel kunnen oordeelen;
doch 't welk alzins doorf raait , en niet toelaat te veronderflellen, dat het, in die oogenblikken, vertroosting be
hoeve. Dewyl het nu, noch volgens pligt, noch door
deugd, is, dat het Wyfje broedt, zo zingt liet Mannetje
ook niet pligtshalven; want by het tweede broedzel laat
by zich niet hooren. 't Is de Liefde, en bovenal de
eerffie aandoening der Liefde, die de Vogels hunnen wildzang doet zingen ; 't is in den Voortyd, dat zy de behoefte om te minnen, en te zingen, voelen; liet zyn de
Mannetjes die de flerkfl:e minnedrift hebben, en ook het
meest zingen; zy houden hier het grootilc gedeelte des
,aars mede aan, wanneer men zorg draagt dat zy zich in
Bene geduurige Voorjaarswarmte bevinden, die deeze drift
gaande doet blyven; dit is het geval der gevangene
Nagtegaalen, zelfs der zodanigen, die oud gevangen zyn.
Men heeft 'er gevonden,. die, weinig uurgin, naa dat zy
gevangen waren, uit al hun magt zongen.
Men maake hier uit niet op , dat zy ongevoelig zyn voor
het verlies hunner Vrvheid, bovenal in den beginre. De
zes of zevens eerfle dagen zonden zy zich dood hongeren,
indien men hun geen eeten in den bek gaf, en den kop tegen
het bovenfie van het kouwtje verpletteren als men de wieken niet vastmaakte; doch in 't einde krygt de zangdrift
de overhand. De zang van andere Vogelen, het geluid
-
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áán enig fpeeltuig , de toonen van een zagte en heldere
fern, treft hun , en ze fchynen meest getroffen te worden
-door Duos , 't welk uitwyst dat zy niet ongevoelig zyn
voor de kragten der harmonie ; zy blyven geene flilzwygenlde Toehoorders, zy zingen mede, en doen hun best. om
hunne Mededingers te overtreilen, en alle andere Remmen
of geluiden te overfchreeuwen. Men wil dat een dood
neergevallen is ; het willende uithouden tegen een Peribott
die voor hem zong; men heeft 'er een gezien, die een
toornigen toon aanhief , zo dikwyls een Kanarievogel,
digt by hem hangengte, begon te zingen, en, door dieet
dreigtoon , deezen liet ftilzwvgen wist op te leggen. Zo
waar is het dat meerderheid altoos de jaloufy niet weert!
Zou het ook een gevolg 4veczen van die zint one te over
treffen, dat de iV<te;gaa^en zo oplettend zyn om zich van
alle voordecln te bedienen , en liefst zingen op plaatzen.
waar een iierke wc^íerk lank is?
Alle Nagtegaalen zingen op verre na niet even fchoon.
Men treft 'er aan wier \Vildzang zo (legt is, dat de Lief
hebbers ze niet willen houden. Men meent zelfs ontdekt
te hebben, dat de Nagtegaalen van het Bene Landfchap
beter dan van het andere zingen. De Liefhebbers in Enge
keuren de Nagtegaalen van Surry beter dan die vart-land
Middel/ex, gelyk zy ook de Vinken van Esfex , en de Putters
van Kent, voor de beste houden. Deeze verfcheidenheidf
des Wildzangs , in Vogelen van een en dezelfde foort , heeft
men , met rede, vergeleeken by het vcrfchil in de tongval
een en dezelfde taal; bezwaarlyk valt het de waare-lenva
oorzaaken daar van aan te wyzen, dewgl de meeste van
toevallige omftandigheden afhangen. Een Nagtegaal heeft
by toeval andere Zangvogelen gehoord, de poogingen die
de nayver hem deeden te werk Rellen, hebben zyn Zang
volmaakter doen worden, en by deezen verbeterden Zangtoon zvn kroost geleerd ; want elke Mannetjes-Vogel is de
Zangnieesterzyner jongen; en men begrypt zeer ligt,hoe,
in eene opeenvolging van Geflachten, die zelfde Zang nog
vohr•aakter, of, door andere dcrgelyke toevallen, veelzins
gewyzigd worde.
Naa het eindigen der maand Jtmy zingt de Nagtegaal niet
meer, by heeft dan niets overgehouden dan een fl hor gefchreeuw, eene Poort van gekras , waar in men niets ontdekt van (Ie licllvkstzingende ' Ir<ionaeel; en 't is- geheel niet
te bevrecmden.,dat men eertydis in Italic als dan deezen Vogel
een anderen naam gaf, te weeten dien van Uni fono. 't Is
III. DELL. ntenct:LW. NO. 4 L
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in de daad, een andere Vogel, een Vogel volftrekt van c^!^
voorgaande verfchiilende , althans wat de 11em betreft , et,
zelfs eenigzins, ten aanziend van de kleuren der Pluimadie.
Onder de Nabtegaalen vindt men ,. even als onder de
meeste andere Vogelen, zomtyds\Vyfjes, die veel van der
Mannetjes geaartheid, en byzonder het vermogen van den
Zang hebben. 1k heb een dier zingende \Vyfjes gezien,
ia een kouwtje oligetiooten; haar Zang geleek naar dien
der MMannetjes, doch was zo íhcrk niet, en hadt ook min
verf heidenheids. Zy zong tot het Voorjaar; doch toen
o_tderfchikte zy dit talent , vreemd aan Naare Sere, aan de
bezigheden die dezelve voegde; zy zweeg om een nest te
ineaken en eijeren te leggen, fchoon van een Mannetje ver
dat liet in iiccte Gewesten, gelyk-fioken.Iltchy
Griekenland, zeer algemeen is, by deeze en by veele andere foorten, zingende W yfjes te vinden. ten minfle 'er is
erne plaats in ARISTOTELES, die aanleiding geeft om dit
vast te iïellen.
Een Muzykant, fchryft dc Ileer Frlsei-r, moest den
Zang des Nagtegaals beiludeeren; dit heelt de Jefiuit KIREER reeds onderllaan, en is op nieuw beproefd door den
I Zeer BARRINGTON; doch, volgens liet beri t des laatstgemelden, vrugtloos; deeze op nooten gelleide Deuntjes, door
den bekwaamfien hlnitfpeclder uitgevoerd , gelecken niets
naar den Zang der Nagtegaalen. De heer BARRINGTON
verondeuilelt ,dat de zwaarigheid ontttaat uit de onmogelykheid om de lengte van ieder noot juist af te meeten ; fchoon
liet niet gemaklyk valle de maat te bepaalen, welke de Nagtegaal tot zingen volgt, en dc tconilennuing te vatten , zo
veranderd in de beweegingcn ; zo in elkancter vloeiende in
de overgangen, zo vry in den voortgang, zo onafhanglyk
van alle regelen der overeenkomst, en daar door zelve zo
zeer voegende aan den Zanger der Natutre; die tdonftemming, met één woord, gefchikt om kiesch gevoeld tt worden door een keurig gehoor, en niet om aangeduid te worden door den ílok eens Orchestmecsters, fchvnt het nay
nog mocilyker, met een dood fpeeltui, de klanken des
Nagtegaals te volgen; zyne toonen zo vol ziel en leevens ,
zyne fhemveranderingen, zyne uitdrukking, zyne klaagtoon,
hiertoe is een leevendi WVerktuig noodig , en dit van cent
zeïdzaame volmaaktheid; ik wil zeggen , een heldere • wel-luidende , en ligte f{em , een zuivere , mollige, en fchelle
toon, een zeer bui ,zaanle keel, en deeze alle beul uurdl
,
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door een juist gehoor, gepaard niet een vaste greep, cn
verleevendigd door cene verregaande aandoenlykheid : ziet
daar de werktuigen , waar mede men den Zang der Nagtegaalen kan uitdrukken. Ik heb twee persbonen gezien, die
niets op nooten geffeld hadden , en , ondertasfchen , dien
Zang ten vollen nabootfl en op eerre wyze die bedroog.
Het waren twee Mannen, het geluid, 't welk zy maakten,
was eer fluiten dan zingen; de een floot zo natuurlyk dat
men aan liet vertrekken zyner lippen niet kon onderkennen,
of men hens , dan die naast hem i ondt , hoorde ; de ander
Hoot met meer moeite , en was zelfs genoodzaakt een gedronge houding aan te noemen; doch wat de. uitvoering
betrof, zyne naavolging was niet min volkomen. Desgclyks,
heeft men nu voor weinig jaargin, (in 't jaar 1764 naamlyk,)
te Londen een Man gehad, die, door zyn Zang, de JVagteganlen wist te lokken, in zo verre dat ze op hein kwamen
zitten , en zich met de hand lieten vatten.
NTaardemaal liet elk op verre na niet gegeeven is, zich
den Zalig der _Nagtegaa'en, door Gene getrouwe naavolging,
te bezorgen, en ieder dien begeert te hooren, hebben
veelen getragt zich dien, op eerre veel eenvoudiger weze,
te bezorgen, te weeten , door de ]Vagtegaalen zelve te
krygen, en tot huisvogeltjes te maakera; doch zy laatera
zich tot den Huislyken ftaat, niet dan zeer bezwaarlyk,
brengen, en men moet, om 'er liet beoogde genot van te
hebben, deeze Vogeltjes zeer zorgvuldig, overeenkomfrig
niet hun charac er, behandelen. De Liefde en Vrolykheid
flaan onder geen bevel, en nog minder wil de Zang, door
dezelve ingeboezemd, zich daar volgens fchikken. Wil
men een opgeflooten Nagtegaal hoorera zingen, by moet in
zyne gevangenis wel behandeld worden; de muur dient befchildcrd te weezen niet groente; bladeren moet by zien,
mosch onder de ponten hebben, geen koude lyden, van
ontydige bezoeken verfcïloond blyven , en overvloedig
voorzien wezen van hun welfinaakend voedzel; met één
woord, men moet voor hem de gevangenis verbergen, ern
zo naby aan den fi:aat van veyheid brengen , als eemszins
mogelyk is. Op deeze voorwaarden zal de opgeflooteu Nagienaal, zingen. Is het een oude, vroeg in de Lente gevangen, by zal op den achtflen dag, of eerder, met zingerl
beginnen; die naa den dertienden van May gevangen worden, zingen zeiden het overige van dat jaargetyde; en die
binnen de veertreil dagen niet zingen . zullen liet nooit goed
doen; dikwyls zyn liet WVyfjes. Zy hervatten den Zang
La
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alle jaaren met de maand May, en op liet einde van Deceru
ber. Zyn het jongen van het ecríle Broedzcl, uit de hand
gevoed, zy beginnen den wildzang zo ras zy alleen beginnen te Beten; hun ftem verzwaart, en vormt zich allengseinde van December, in volle kragt.-kens,iop't
Zy zingen een geheel jaar door, den ruityd uitgezonderd;
zy zingen veel beter dan de Wilde Nagtegaalen; zy ver
hun natiuurlyken Zang niet de Zangtoonen welke-fraijen
hun behaagen in andere Vogels, die min hun laat hooren ,.
en met alle die de yverzugt, om deeze te overtreffen, hun inboezem t. Zy leeren airtjes zingen, wanneer men gédulds
genoegheeit,en krygen tien ilegïen íhiaak om ze te fluiten,
zy leeren zelfs by beurten zingen , en net gepast het couplet
herhaalen; eindelyk lecren zy elke Taal, die men begeert,
ipreeken. De Zoons van Keizer CLAUDIUS hadden iVagtegralen die GaiekscJ en Latyn i Braken, volgens het verhaal
van PLINIUS ; ' t geen by 'er byvoegt, is nog zeldzaamer,.
naamlyk dat deezeVogels nieuwe ípreektivyzen vormden, en
vry lange volzinnen maakten, om hunne Meesters DRUSUS
en nare ANNICUS te vermaahen. De vlcicry heeft zulks den
jongen Voriilen mogen diets maakera; maar eenWysgeer als
nr.inrns hadt het niet moeten gelooven, noch anderen zoeken te beweegen om liet aan te veemen; want geen dwaaling
is gevaarlyker en befinetlyker dan die (leunt op het gezag
van een grootera naam ; dus hebben zekere Schryvers , op
PLINIUS íleunende , nog wonderlyker zaaleen te boek gefield. GESNER, onder anderen ,haalt een brief aan van een
IMIan, een geloofwaardig Man, (hoe geloofwaardig zullen
wy welhaast zien,) die vermeldt van twee Nagtegaalen,
toebehoorende aan een Waard te h'egensb,.rg, die aagten
lleeten met in 't 1.Ioegdaitsch te frreeken over de Staats
Europa, over 't geen gebeerd was, en 't-belangv
geen welhaast gebeuren zou, en ook roet de daad zo
volgde. De BriEeffchryver voegt 'er nevens, om de zaak
eenigzins geloofwaardig te maalyen, dat deeze Nagtegaalen
niets deeden dan herl:aalen 't geen zy van ecuige Krvgs-li eden, of Afgezondenen op den Ryksdag, die in dezelfde
Herberg zich onthielden, gehoord hadden; doch met decze verzagting zelve. bluft het Bene ongerymde vertelling;,
eencr ernflige wedcrlepginge geheel onwaardig.
111 heb opgemerkt dat de oudgevangen 1Vagtegaalenz
twee Zangtyden hadden, de maanden May en December;
doch, in dit geval, kan de Kunst nog een tweecc ge
aan de Natuur doen, en, n,iar welgevallen, dc or--weld
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,ie der jaargetyden veranderen , door de Vogels te houden
,n eene kamer, allengskens donker gemaakt , zo lang meii
wil dat zy zwygen, en in dezelve, mede by trappen,
licht in te laaten , oenigen tyd voor dat men ze begeert
te hooren zingen; het langzaam wederkeeren des lichts,
'gevoegd by alle de reeds aangetiveczene voorzorgen,
zal op hun de uitwerking des Voorjaars hebben. Dus
heeft de hunst het zo verre gebragt, dat zy de Nagtegaalen doet zingen en fprceken , wat en wanneer 't ons bellaagt, en bezit men een genoegzaam aantal van die oud
dan is men in Plaat om hun zang een geheel-,evang
jaar onafgebrooken te genieten; door naamlyk den ruityd
te vertraagen en te vervroegen, en ze, de een voor, den
ander na, uit de donkere kamer te voorfchyn te brengen.
Onder de Jongen, die men opvoedt, worden 'er gevonclen, die 's nagts zingen; doch de meeste laatera zich 's
morgens ten acht of negen uuren hooren in het kortte
der dagen, en vroeger, naarnlaate de dagen langen.

(Het vervolg in een naastkomend Stukje.)

nESCIIRYVING VAN DE NOORDER ARCHIPEL, TUSSCFIEN
ASIA EN AMERICA; MET EEN KEURIG BERIGT VAN
DE ZEDEN EN GEWOONTEN DER INWOONDEREN,
ALS MEDE VAN DEN KOOPHANDEL DER RUSSEN OP DIE EILANDEN (*).

(Ontleend uit WI L LI AM cox E's Account of the Rusfzan
Discoveries between Alla & America (f).
orst na rykdommen was de hoofdbeweegreden, die de
Spanjaarden aanzette tot liet ontdekken van America,
en de aandagt van andere zeevaarende Volher., tot het
doen
(*) Wy verzoeken onze Leezecs, met de tegenwoordige lIefchryving, te vergelylken , Een Berigt wegens de Ontdekkingen der
Rusten, in de Ooster Z e , en ten opzichte van Atnerica,gedaan, ui
ons Mengelwerk van de Alberrzeene Vaderinn fche Lettero ffeningen,
1. Deel, Iiie St. hl. 36. Overgenomen uit een Stukje, ten ryteI
-

veerende: Esfai fur le Co ntnorce de Rusfie, avec l'Ilistvire de fes
Decoo vertes.
(l) Mr, coxe heeft zich, in 't ;e';eeie Werk , waar uit wy
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doen van nail)ettrï:a en in dat Werelddeel opwette. De-.
zelfde drift na ichaitten gaf, omtrent het midden der Zes
gelegenheid tot bet ontdekken en verrnees--tiendEuw,
teren van Nooril-Ajia, een Land, vóór dien thd, ,deti
Europeaanen zo onbekend, als Thule aan de Ouden. De
eerfee grondlag dier vermeesteringe werpt gelegd door den
beroemden YERMAC , aan 'c hoofd eener bende Geluhzoekeren, min befchaaid, doch teitens ook min onttnenscht,
dan de Overwinnaars van armerica. Door de toevoeging
van dit wyduitgelireltt Landfchap, thans onder den naaai
van Siberie bekend, hebben de Rus/en een Ryk gelreegein,
zo uitgebreid als nimmer Benig Volk voorheen bezat.
Het eerfle ontwerp (*), om ontdekkingen te doen in die
woeste Zee, tusfchen Kamtchatka en America, werd gevormd door Czaar PETER DEN GROOTEN. De, voltrekking
van dit Ontwerp, onder de onmiddelyhe Opvolgers van dien
Monarch, is bekend uit het verhaal van den beroemden
MULLER (t).
De Scheepsbevelhebber BE It RI N G deedt verfcbeiden

Toch
deeze Befchryvíng overnemen , geheel tot de RusJifche Verh.ialen
bep +ald , en zorgvuldig vermyd , Benig gebruik te maaken van de
losfe en zwervende berigten , wegens de Ontdekking, nu zeer onlangs in dezelfde Zeeën gedaan, door de Vlootvoogden C o OK e
en CL ir a x E. Verfcheiden nog onopgeloste Hukken in de Aard
dit Werk voorkomende, en inzonderheid de-ryksbefchving,
groote zaak, de nabyheid van filmerica aan de Noorder- Arclripel,
zal waarfchynlyk neer zekerheids krygen uit de Reisveihaalen deczer kundige Zeelieden, wanneer ae het licht zien.
(*) Deeze plaats heeft eenige duisterheid , dan dezelve wordt
opgeklaard, als wy ons herinneren, dat de Rusfen, door liet ver•
meesteren van Siberie, verder voorttrokken langs de oerers van
den Ooster Oceaan, het tooneel der Ontdekkingen, waarop hi_r
geoogd word. IIet Schier- Eland Kamtchatka werd eerst in den
Jaare í6g6 ontdekt, wanneer een p.,rty Kozakken tegen de Koriaken gezonden, tot op vier dagreizens na, tot de rivier Kamtchatk a
doordrongen, en deeze krygstochten voortgezet zynde, werd hr
geheele Eiland , in den Jaarti 1711, te ondergebrag . Iaen h; eed
verflag van Kaa,ntchatka hebben wy onze Leezeren reeds-voerig
gegeeven in het VI. Deel, Ilde Stuk wan onze Vaderl. Letteroef.
-
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(t) Mu L r, E R, Voyages U
ilaa ook op, it o a r R a s a tv's
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bi. 55, enz.

Decouvertes par les Rustes. Men
Gefchiedcnis van 1lanerica. II. D.
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Tochten , om te onderzoeken , of ,/_Ifaa en America aan elkander vast lagen , dan van een gcfcheiden. In den jaare
MDCCXXVIII en MMDCCXXIX, in 't byzonder, zeilde
by Zang de Oostkust van Siberie, tot op de hoogte van
67 a8 ; doch zonder de min! Ie ontdekking van een tegen
te doen. In 't Jaar hMDCCXLI ging-overligndVast.
hy, benevens den Scl,ecpsvoogd TSCHIRIRorr, op een'
tocht, die den weg baande tot alle de gewigtige ontdek
Jiusfen gedaan. fly leedt fclaip--kinge,ztsdorc
breuk in Wintermaand , deszelfden Jaars; doch rscHIRI1:oFr ffaagde gelukkiger, en kwam, den negenden van
Wynmaand, des volgenden Jaars, te Kanitchatka te rug.
Deeze twee Reizigers hadden, in de voortzetting van hun
plan, deeze Eilanden, waar overvloed van Pelteryen gevonden vierden, niet ontdekt , of byzondere Kooplieden
bevlytigden zich net allen ernst op liet doen van dergelyke
tochten.
Korten tyd na de wederkomst des Scbeepsvolks van
BEHRING, van het Eiland, waar by fchipbrenk leedt en
Eierf, en 't welk , naar zyn naam , Beuring - Eiland, ge
wendt, waagden het de Inwoonders van Kamtclzatka-namd
na dit Eiland over te fteeken. Het Koper -Eiland , in 't
gezigt van .Blaring- Eiland gelegen, was enne volgende en
zeer gemalclyl e ontdekking. Dit Eiland ontleent den naam
van de groote menigte Kopers, op den oever gevonden;
klit, door de. Zee aangefpoeld, bedekt het ftrand, in zulk
een overvloed, dat 'er veele fehepen mede belaaden kunnen
worden. Dit Koper is meest in een fineedbaaren (laat, en
uncle (lukken zien 'er uit, als of zy voorheen gegooten
geweest waren. Dit Eiland is niet hoog ; doch digt niet
heuvelen bezet, die alien liet voorkomen hebben van ge
bergen.
-weznvurbakd
Deeze twee kleine onbewoonde Eilanden waren eengeruimen tyd de eenige bekende; tot enne fchaarsheid van
Land-en Zeedieren, veroorzaakt door de fierke jagt tier
Pusfen, andere ontdekkingen deedt onderneealen. Verfcheiden van deeze Schepen, door een florm na liet Zuid oosten gedreven, ontdekten de Aleiitiaanfihe Eilanden,
omtrent op de lengte van a 95 . (*) "[`en Noord-oosten
van deeze, op den af[iand van zes of acht honderd Wer0

feta,

(*) De lengte wordt Icier, en overal door dit Werk ,gerekend
an het Eiland Fero.
L4
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fen, liggen zes of meer Eilanden, Andr°eanof?s,tii Of revl^
geheeten. Dc Inwoonders deezer Eilanden woonen
in holen onder den grond, waar zy, zelfs in den Winter,
geen vuur Itooken. Hunne kleederen zyn, op de wyze van
hembden, gemaakt van Zeevogel-huiden, die zy in iirikken
vangen. Over deeze draagen zy, in regenagtig weër, een
opperkleed van 't ingewand der 'Lee-Ilonden en Zec-Leeu'
teen vervaardigd, met olie befireeken en zamengenaaid.
Met beenen hoeken vangen zy eene Poort van Tarbot en
Kabbeljaauw, en eeten ze raauw. Naardeniaal zy nimmer
eenigen voorraad opleggen, lyden zy veel honger; wanneer
flormagtig weer hun het visfchen belet, als dan (lillen zy
denzelven met kleine Schelvisch en Zeeplanten , aan 't
firand opgezogt, alles ongekookt. By liet ruwfle en koud,
lie weêr, trekken zy geen meer dan de gewoone kleederen
tan. Om zich, als het in den Winter ílerk vriest, te
warmen, ontfleeken zy een hoop droog gras , waarover zy
heen flaan, en de warmte onder hunne kleederen opvangen.
De kleederen der Vrouwen en Kinderen zyn van Zee-Otterhuiden , en hebben dezelfde gedaante als die der Mannen,
Indien zy een nagt van hun huis verwyderd doorbrengen,
delven zy een hol in den grond, en leggen zich neder, al"
leen bedekt met hunne kleederen, en Benig zamengefhengeld gras. Op niets dan liet tegenwoordig oogenblik
bedagt, Ontbloot van Godsdienst, en zonder het minfte
blyk van betamelykheid , fchynen zy flegts weinig vul de
Beesten te veríchillen.
Zuid-Oost, of Zuid,Znid -Oost, op een affland van om
trent vyftien graaden, ten Noord-Oosten van de Aleiitiaan,
fche Eilanden, beginnen de Vos/en Eilanden. Deeze keten van Eilanden of Rotzen firekt zich Oost-Noord-Oost
uit,tusfchen 56 en 61 °Noorder-Breedte en op de Lengte,
van 2z z' , en reikt zeer waarfchynlyk tot de kust van Araerica, in eene richting die de Aleiitiaanfc'he Eilanden
kruist. In 't algemeen zyn ze vry volkryk. Unalashka,
het grootfte van alle, denkt men dat ettelyke duizenden
Inwoonders bevat. Deeze Wilden leeven zamen in ver?
lcheide gemeenfchappen, belfaande uit vyftig, honderd,
twee, ja zomtyds drie honderd perfoonen. Zy woonen in
groote holen, honderd twintig of honderd vyftig voeten
lang, achttien of vier- en twintig voeten wyd, en twaalf
of vyftien voeten hoog. Tiet dak deezer holen is een
houten luik, eerst met een laag gras, en voorts niet aarde bedekt. Verlcheide openingen zyn 'er van boven,
doo_°
1
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door welken de Inwoonders niet ladders in en uit gaan.
De kleinfile wooningen hebben twee of drie ingangen van
decze foort , de grootfie vyf of zes. Elk hol is in ecu
zeker aantal verdeelingen onderfcheiden, gefchikt voor
verfcheide Gezinnen: deeze verdeelingen zyn uitgewerkt
door ifaaken, in den grond geilaagen. Mannen ea Vrouwen zitten op den grond. De Kinderen leggei niet d^
beenen onder zich gebonden, onm hun te leeres op de
billen te zitten. Zy geeven hunne Kin leren , als zy nog
zeer jong zyn, het Vlcesch, meerendeels, rauw. indien
een Kind fchreeuwt , loopt de Moeder teriloiid met hetzelve na Zee, en houdt het, 't zy Zomers of 's Winters, naakt in 't water, tot dat het zwygt. Dit doet dein
Kinderen geen nadeel; maar zy worden 'er door gehard
tegen

de

koude.

Schoon zy in hunne onderaardfelie holen geen vuur
branden, is het daar over 't algemeen zo warm, dat
Mannen en Vrouwen naakt zitten. Openlyk voldoen dec.
ze

Menfchen

aan

de noodzaaklykheden der natuure,

zon-

der zulks onvoegclyk te agten. Zy wasfchen zich eerst
niet hun eigen, en vervolgens met ander, water. In den
winter gaan zy altoos barrevoets ; en als zy zich willen
warmen, inzonderheid eer zy gaan flaapen, íleeken zy
droog gras aan, en zetten 'er zich over. Hunne wooningen zyn bykans volílrekt donker, doch zy gebruiken,
voornaau:lyk 's Winters, eene foort van groote lampen ,
gemaakt van een uitgeholden íteen, waarin zy een lemmet
van riet fteeken, en traan branden.
De Inboorelingen zyn blank, hebben zwart hair, platte
aangezigten, en zyn welgemaakt van gehalte. De Mannen fcheeren met een fcl:crpen (leen, of mes, den kruin en
omtrek des hoofds, en laatgin het overblyvend hair recht
neder hangen. Eenigen houden jinn baard, zommigcn
fcheeren denzelven, en anderen Naalen dien met den wortel uit. De Vrouwen íilyden het hair op liet voorhoofd
in een regte lyn af, van agteren laaien zy 't zelve groeijen, en binden liet in een knots zangen.
Hunne aangezigten, banden en armen , zyn vol veelerlel
figuuren, eerst geprikt, en dan niet Bene foort van zwarte aar
naaken drie iinfnydingen in den onderlip,-debftrckn.Zy
en zetten in de middelfee een plat beentje of een kleinen
gel leurden feeen , in de twee andere een lang gepunt (lult
been, 't welk zich kromt , en bykans tot de oeren reikt.
Desgelyks doorbooren zy het middenfchot an den neus,
I, 5
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in welks opening zy een klein beentje iteeken om de ncugd
gaten opgelpalkt te houden. Ook doorbooren zy de oor
hangen 'Cr kleine cieraaden in, welke zy kunnen,-len,
bekomen.
Hunne kleedins beflaat uit een Muts en Velletrok, die
beneden de knie reikt. ' Eenigen hunner draagen gemeene
kappen, van veelverwige Vogelllniden gemaakt, waar aan
zy een gedeelte der wieken en van den ftaart laaten. Aan
den voorkant van hunne Jagt- en Vischnlutzen hebben
zy een íinallen rand, vercierd met de kaakebeenen van
Zee-Beeren, en opgepronkt met glazen koraales, die zy
Van de Rusfen by rolling krygen. Op hunne heesten en
Danspartyen , draagen zy eene nog zwieriger Poort van
lutzen. Hunne Rokken zyn van gedaante als llenlbden.
Der Mannen Onderkleeren zyn van Vogelhuiden , doch
die der Vrouwen van Zee-Otters en Zee-Beerejl. Deeze
huiden verwen zy niet eerre foort van mode aarde, begten ze m et Fyne zenuwen aan een , ze voorts liet ver
riemen van Zee-Otter-vellen en lederen franje op--fcheid
tooijende. Ook hebben zy Bovenkleederen , vervaardigd
van de ingewanden der grootfte Zee- Kalven en Zee-Leetiwell.
Twee foorten van Vaartuigen treft men by hun aan. De
grootfte zyn lederen boten, mc riemen aan wederzydien,
on kunnen tusfchen de dertig en veertig menfchen voeren.
De kleindere roeijen zy niet één dubbelgeblaadde riem, en
zy gelyken volkomen naar de Schuitjes der Groen anderen;
één , of ten hoogtien, twee Perfoonen, kunnen zy draagen.
Zy weegen niet meer dan dertig ponden, beflaande uit een
ziet ligt binnenwerk liet leder overtrokken. Met deeze
vaargin zy , nogthans ,van liet eerre Eiland na liet ander, en
wangen liet verre in Zee. By goed weér, gaan zy 'er mcde
glit om eerre foort van Tarbot en Kabbeljaauw te vangei
niet beenen - hoeken , en lynen van zenuwen gemaakt. liL
de kreeken fcllieten zy den visch met pylen. Walvis,flien
en andere Zeedieren, door dc golven op 11rand geworpen,
zoeken zy zorgvuldig, en green gedeelte daar van iaat verboren. De hoeveelheid des voorraad, door vis dice en
jaagen bekomen , bylange na niet toereikende tut het vol
hunner liehoeften , beflaat het mcerendeel buns voed -doen
uit Zeegewas en Schelpvisch, aan den oever opgeza--zels
tn eld.
Geencn Vreemdeling Raat liet vry, dipt by een Dorp te
jaagen of te visfehen , of iets , 't geen tot voedzel kan die
ncji,
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nen , mede te neemen. Wanneer zv zich op reis bevinden
en geen leevensvoorraad neer hebben , bedelen zy van
Dorp tot Dorp , en zoeken onderftand by hunne Vrienden.
diet vleesch van alle Poorten van Zeedieren eetera zy, en
ílingeren het meestal rauw ten lyve. Doch, indien zy ver,
kiezen hunne fpys te bereiden , gebruiken zy een uitgeholden heen; den Visch of het Vleesch daar in gezet hebben
bedekken zy dien met eenen anderen , en fluiten cie-de,
openingen met aarde of klei; plaatzen deeze gemaakte pan
op twee fleenen, en fiooken 'er vuur onder. Dc voorraad,
dien zy willen bewaargin , droogen zy in de open lugt ,zonder zout. Thans zyn ze zeer op Snuif-Tabak verflingerd.
De Fiusjen hebben liet gebruik daarvan by hun ingevoerd.
Geenc voetflappen van Benige Godsdienilige eerbiedenis
treft men by deeze Eilanderen aan. Vcrlcheide Perfbonen
gaan wel voor Waarzeggers, en vermeeten zich, voeriedene en tockoniende dingen, anderen onbekend, te veeeten;
zy worden niet eerbiedenis bejegend; doch trekken ;Bene
bezolding. Indien 'er een Walvisch op 't I rand aanfl oe1t,
verzamelen dc Inwoonders met groot gejuich , en verrigten.
eene menigte van zeldzaame plegtigheden. Zy danstèn,
trommelen, en íilyden dan den Visch open, welk beste
gedeelte daar ter plaatze genuttigd wordt. By zulke gele-.
eenheden draaggin zy zwierige Matzen. Zominigen;:iccde11
zich naakt uit , en vermommen zich in de gedaante vara
verfcheide foorten van Zeedieren. Hunne dansfee beftaan
in korte fchreeden voor uit te doen, vergezeld van dc
yreemdite gebaaren.
Feesten houden zy veelvuldig, inzonderheid wanneer de
Inwoonders vd.n het Bene Eiland by die van een ander een
bezoek afleggen. De Mannen van liet Dorp trecden den
Gasten met ílaande trommelen te gemoet , . voorg egaan door
de Vrouwen, die zingen en dansíèu. By liet eindigen van
den dans, verzoeken pie Vergasters de Vreemdelingen deel
te neemen aan liet Feest; nee deeze pligtpleeging gaan cie
eerfien in huis, fcliikken alles in orde, en zetten de beste
11iys op. De Gasten volgen, veemen hun plaats, en als
zy verzadigd zyn , neemen de vermaalayl heden Benen aan v n : deeze beihian , voornaamlvk , in dansten , fpringcln
tr,'nlnleien en zingen.
iluwelyksplegtigheden zyn bv hun onbekend, ieder Man
neemt zo veele Vrouwen aa':s by kan onderhouden; doch
zelden meer dan vier. By gelegenheid wordt bet aan deeze
\T ros wen t egef aan by andere i\;a11nen te woo11e11; 1rd t
Zei-
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•zelden worden zy, als mede de Kinderen, voor andere
goederen verruild. Kinderpligt jegens de Ouders is by hun
in geene agting. Nogthans ontbreekt liet niet aan g e trouw
hcid jegens elkander. Als 'er een Tyke Eilander fterft,
wordt zyn lichaam met lederen riemen omwonden, en
vervolgens laat men 't zelve in dc lugt verrotten, liggende
in eerre foort van houten kist, op ftaaken gezet. De lyken
van arme lieden windt men in hunne ..cederen of matten ,
,en fopt ze onder den grond.
Hunne Soigons , of Prinslèn , zyn de zodanigen die tahyk
Familier_ hebben, in het jaagen en visfchen kundig en voor
gelukkig zyn. Hunne wapens betfaan in boogen,-Feldyk
pylen en werpfpietzen; deeze laatfee weeten zy zeer behendig te werpen, en zelfs op een grooten affland zeer
net te tref en. Zy bedienen zich van houten Schilden
tot befchutting. Als zy in den tryd gewond, of, by
Benig toeval, verzeerd worden, leggen zy eerre foort van
gcelen wortel op de wond, en vasten cenigen tyd. Voor
pyn in 't hoofd openen zy , met een fteenen lancet, een
ader in het pynlyk deel. Wanneer zy de punten aan de
fchaften lhunner pylen willen zetten, gaan zy lain netts
tot dezelve bloedt, en gebruiken liet bloed tot lynx.
Niettegenílaande hunne woestheid zyn ze zeer leerzaam,
en de Jongens, die de Rusfen voor gyzelaars houden,
}teren de Rusfifclie taal vry fchiclyh.
Geene groote Booroen ziet men op deeze Eilanden;
toch 'er groeit kreupelhout, klein geboomte en planten.
De Winter valt 'er zagter dan in de Oostlykflc gedeelten.
van Siberie , en duurt flegts van November tot liet einde
van Maart. De Sneeuw blyft 'er zelden eenigen tyd op
tien grond liggen.
Rheedieren, Beeren, noch Wolven, vindt men op (kt
Eiland; doch eene menigte van zwarte, gryze, bruine en
roode Vosfen, van waar zy den naam van Visfe;.- Eilanden draagen. Des daags onthouden zy zich in holen en
dc klooven der rotzen : omtrent den avond komen zy
firandwaards om voedzel te zoeken. Zy hebben voorlang
liet geDacht der Muizen , en ander klein Gedierte, uitgeroeid. Voor de Inwoonders zyn ze in 't minfle niet ver
doch zy onderkennen de Rusfen aan de logt; ec-legn;
uitwerking hunner vuurwapenen ondervonden hebbende.
llet getal der Zee-Leeuwen, Zec-Boeren en Zee-Otters i;zeer groot.
O1) Benige deezer Eilanden treft men hecte Bronnen aan;
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i;i op Unalashka twee brandende Bergen. In de daad,
alle deeze Eilanden hebben zulke overblyfzels van monden der brandende Bergen, als men op 't Koper- Eiland
ontmoet;, in zo verre , dat men geen Eiland , hoc klein
ook , zonder vindt , en veele heflaan uit niets anders. In
't kort, deeze Eilanden kunnen, buiten bet te hulp roepen der verheeidingskragt, aangemerkt worden als de uit
vei gemeen brandende Bergen. De blykbaare-werpzls
nie"wheid van alles lchynt deeze gisfing te vertlerken, en
men kan Beene tegenwerping ontleenen uit de gewasién.,
welke hier groeijen; want uien heeft Landen gezien, die
den Zomer, nou dat zy nit Zee als gebooren waren, lilyken van vrugtbaarheid gaven. Alle deeze Eilanden zyn
onderhevig aan flerke en veelvuldige Aardbeevingen, en
hebben overvloed van zwavel. Men zegt niet dat 'er ccnige Lava op gevonden wordt; doch men ontdekt 'er een
ibort van geklcnrden (leen zo zwaar als yzer.
De Gewoonten en Zeden der Inwoonderen van de Ale^tiaanfclie Eilandfin gelyken zeer naar die der Vos feeEilanden. Dan de eerstgemelde zyn aan Rusland geheel
onderworpen en fehattir,gichuldig; op de meeste hebben
zy eenige kennis aan de Rusj fiche taal, geleerd van het
Scheepsvolk , daar van tyd tot tyd landende.
In deezervoe e, de voortbrengzels deezer Eilanden, als
mede de Gewoonten en Zeden der Intvoonderen befebree.ven hebbende, zal het niet oneigen weezen nog eenig
denkbeeld te geeven van den Handel, dien de Rusfen daar
dryven. De meeste Schepen , hiertoe uitgerust, zyn twee
masters ; doorgaans zonder eenig yzer gebouwd, en in 't
algemeen zo (legt, dat liet wonder is hoe dezelve cene zo
ílormagtige Zee kunnen bevaaren. In Rusland noemt men
ze Sheti,ki of Geeaaide Sch: pen, om dat de planken met
lederen riemen aan elkander gehegt zyn. De grootfie deezer Schepen voeren zeventig, de ideinfte veernis, man. liet
Scleepsvolk beilaat doorgaans uit een gelyk aantal Rus/hij
en Kamtc/uitkaers. De ]aa.ttlen veemen zv, earn uit te winnen ; want zy vaaren voor weinig geids. Poch (le 1i usfi%che
Zeelieden an veel f!couter, en veeeten zich by opkomend
gevaar beter te redden , en daarom heeft iaen ze noodig.
De uitrusting van ieder Schip beloopt doorgaansvalt
i s,coo , tot 2o,000 Roebels , en by ivylen wel 30,000.
Elk Schip is in een zeker aantal portier verdeeld, veelal
van dertig of vyftig, en elke portie kost van 300 tot
500 I oube?s.
Het
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Het gevaar deezes Zeehandels is vry groot; ue«wyl de
Schipbrenken veelvuldig zyn in de Zee vair Kanatchatke ,
die met klippen vervuld is ,en zeer oa{ttri!:u 1)aarcnbuven worden de Schepelingen dikwyis door de Eilanders
gedood en de Schepen vernield. In vergoeding hiervan,
zyn de voordeelen zeer groot, en de winst van eene be1 oacïe reis wordt, naar cent zeer emaati<e;de berekening,
op capitaal begroot. Vindt men een Sciiip , bekwaam tot
liet doen van een tweeeden tocht, slit vermindert tie kosten zeer, en brengt de portien op Genen minderen pres.
Lenig denkbeeld van de voordeelen eerier gelulk c
reize kan men opmaaken uit de verhoopin, eenvr ryke
landing Pelteryen, in den jaare 1\IDDCCLXXII, te Karatclaatka gelost. I Iet tiende gedeelte der Iluiden, aa.I den
Tol betaald zynde, werd het overige in 55 portion ver
Elke portie behoudt uit co Zee-Otters, 16 zwarte-del.
en bruine Vosfen , ie roodc Voslën , en drie flaarten van
Zec-Otters; en zulk een aandeel werd daar ter plaat; c
verkogt voor Boo, en s000 Rookels; zo dat, volgens
<leeze berekening , de geheele laadping omtrent 50,000
Roubels waardig was.
-
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nu weder geëindig.ie Jiar, waarvan ik, even als van 't voor-.
D itgaande
1779, myne d-gelykfche aantekeningen in dit Tyd-

fc„Irift medegedeeld heb, is cvel op verre ns zo buitengewoon in
byzonderheden der lugtsgefteldheid niet geweest als 't gemelde;
evenwel heeft het ook daarin het een en an lc;r opgel werd dat
waardig is nader op te merken, vooral in 't voorj.iar , en allermeest
in den nazomer.
De Vorst, die in 't laatst van Dccennher t 779 begonnen was,
wierd de 6 eerl'ce dagen van dit Jaar zeer veranderlyk , zo dat de
Therm: den 3 's mid: op 42i, den 4 's av: op 26. en den 5's mor,;:
op 37i frond, welk laatl'e een zeer merkwaardige veran('ering in
éénen nagt was: daar op volgde val] 7 tot I g weder vorst, die men
den 8, 9, in, 14 en IS vry fel moest noemen; vooral waren de
2 laattre dagen aanmerkelyk, den 14 had men den geheelen morgen
een extra zwi aren nevel , geduurende welken de vorst al 't geboomte met een witte korst bedekte , die een fraai gezigt gaf, toen
's mid: ten I .turen de lugt zeer fchielyk volmaakt helder wied; in
den voorgaanden nagt was de Therm: gedaald van 30 tot 19, en,

na
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in den volgenden, zakte die van 20 tot IIi gr: 't welk een vry
aanmerklyke koude was, doch niet weinig wind; echter op denzelfden 15, 's av: ten iI u: myn Therm: op 321 (taande, hield
reeds het vriezen op, en wy kreegen met een extra laagen Baro.
meter íterke dooi tot 's av: den 21, toen een nieuwe vorst begon ,
die r6 dagen tot 's middags fi Februari vry flyf aanhield, zo dat
eerst over de helft dier maand de Scheepvaart herfteld wierd: in 't
overige derzelver had men nu en dan nog kleine vorst, die op den
26 verzeld was, van een NNW florin niet fneeuw en hagel, wel
dalen van 4r tot 32-kèindevorga tnThem:d
gr: de wind was in Januari itil en vrq veel Oostelyk ; in Februari ,
't welk niet gewoon is, veel N en NW, en van 11 tot 13 de Barom: op 3o: 5; men had in die maand niet meer dan 4 drooge
dagen, alle tusfchen den 3 en 8. --- Dit is in 't kort het beloop
van dezen winter, die wel niet onder de harde, egter nog minder onder de zagte, moet geteld worden.
Na dat op den laathen avond van Februari een buitengewoon
frerk Noorderlicht door byna geheel Europa zig vertoond had ,
volgde da ,rop een zo ongemeen warme Maart, dat dezelve die
van 't voorleden Jaar, naar myne aantekeningen alhier, genoegzaam
evenaarde, eu volgens elders gedeane waarneemingen zelfs overtrof, voor al te Breda, alwaar 't jammer is dat de Heer ri o L L,
door zyn E: verplaatfing naar Maafiricht, die maand niet heeft
kunnen ten ei9de brengen; vooral klom de warmte op den 23
tot den hooges trap van 67 gr: zynde I gr: hooger dan 25 Maart
1777, en dus, behalven de verwonderlyke 26 en 27 dito, honger
dan ooit in ons land is waargenomen; men had, wat meer Regen
en veranderlyke lugt dan in Maart 1779, en op 't einde der maand
was de gefteldheid van 't groeiend Ryk zo voordeelig als in 't
midden van die gemelde des voorigen Jaa:s.
Maar juist 4p den i April wierd het op nieuw zeer koud; en
't grootlte deel dier maand was verzeld van zulk guur en (legt weder , íferke Winden , zwaaren Regen , Sneeuw en Bagel; dat in
de eerfte 3 weeken der maand goen 3 dagen voortgang, in den
groei te befpeurek was , en de middenwarm,e der maand, fchoon
in 't laatst warenere dagen tusfchen beiden kwamen, egter I4 gr:
Iaager w< s dan in Maart, 't welk in den loop der geregelde aan
nooit gebeurd is, en zelfs kouder dan Februari 1179.-teknigo
.— De hoogte vn 't gevallen water was, volgens alle daarvan
medegedeelde waarnemingen, meer dan 5o lynen , dus die maand
een der natíte bekende; wy hadden hier niet meer dan 4 drooge d_-gen, reen so, 20, 21 en 24. De W irorm 's avonds den
^ , en de N 's morgens den 26 waren ook merkwaardig; de eerfte
werd den volgenden dag gevolgd door een hand des B:erometers op
28: 8, waarvan niet meer dan éens , op den 12 april 1757 , its
die maand, voorbeeld i ; de laai te op den o6 deed de Baroor.
za.;heu op 29. o, een ttand die zo laat i:, 't Voorjaar, en vooral
met een N wind, zeer ongewoon is — die florm is ook te Maa_
,
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firicht geweest, doch uit een zeer onderfcheiden (reek, en met
zeer verfchillende warmte; 't is der moeite waardig de aantekeningen van dei I Heer noLL aldaar met de myne te vergelyken: in
een deel van Duitschland heeft, op dien dag , een orkaan boomer
ontworteld en huizen ontredderd: zouden ook in die (treeken de
N en WZW, heide zo fterk voors edrevene, l.igttIroomen elkandee ontmoet hebben ? De Barometer in de geheele maand was een
der laagst beken ie.
In 't laatst van April werd liet faizoen warmer , en de geheele
Mairaand liep met gematigd weer voort tot den 27 ingesloten,
zonder eenige aanmerklykheid; fchoon de groei niet zeer voor
ging , door dien de koude vat, .,4pril alles te veel agter uit-fpoedig
gez_t had; snaar op den 28 tvierd het zeer fchie'ylc warm , de
Thermomete kwam op dien d?g voor 't eerst boven 70 gr: den
volgenden 29 tot 8r en den 3o tot 84 gr: dus nog I gr: hooger
dan in Mai 1779, 't welk de tot hier toe hoogst hekende ftand in
die maand geweest is , evenwel was 't den volgenden 3 t s mid: 21
gr: kouder, doch kwam de hitte den 1 , uni weder tot 74. en den 2
tot 83 gr; den 3 heb ik niet hooger aangetekend din 's mid: 2 u:
?9 gr: doch ten I2 a i u: was de hitte me klyk grooter teen minder
gevoelige Thermometer , die zig anders in de hitte iets langer
houdt dan dc myne, ftond ten 2 u: nog op 8o gr: ik reken de
hoogte tusfchen i2 en r u: op 82 gr: — het f^yt my geweldig dat
ik op dien dag den hoogffien trap niet gezien heb, om de verbazend
fchielyke verandering die daarop volgde , waarvan in de aantekeningen hier omfhreeks in den Zomer geen voorbeeld is: myn
,

Thermometer was ten 3 u: reeds 69k, en s avonds ten g u: 562 ,
ten ao u: weder 57 gr: zo dat in 8 à o u: een daaling van 25 à 26
gr: heeft plaats gehad; en 't geen het nog zeldzamer maakt , zonder
donder .of regen, enkel door 't opi}eeken van den NW wind. —=
Zo te Franeker als te Maaflricht was de hitte 2 ,uni grooter dan
30 Mai, maar hier heb ik het tegenfee; waargenomen.
Dan, zo ongemeen, en door de fchieiykheid zeer drukkende;
de hitte in deze week van 28 Mai tot 3.7uni geweest was; zo
fel en fchadelyk was de ongemeene koude der volgende week,
voor al den 7 en 8 --myn Thermometer zakte den 7 's av: io n: tot

472 en 12 u: tot 46 gr: den 8 's av: 10 u: tut 482' en II u: !ot 471
gr: zo dat wy in In dagen de grootfte hitte en koude gehad heb
dit faizoen hieromtrent bekend is.
-ben,di
Op dezelfde wyze is de Voorzomer voortgegaan: men heeft die
zeer koud genoemd; doch dat is zo- niet; juni en ,uli waren
middelmatige maanden: maar de aaumerkelyklheid bestond in de
groom ongeffadigheid en fchielvke afwisfeling van niet gewooue
warmte en koude - - om het kort te zamen te trekken; de hoogte
van den Therm. was den 15 juni 52
1 ,juli 781
19-8o
7--5323-52i 8 — 53i
2 7-53- 18-79o —83 23 — 78-
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Voorts heeft in de maanden Mai, ,uni en ,uli ,ten aanzien van
Barometer windsftreeken en kragten, Regen, &c. weinig aaninerkelyks plaats gehad; dit alles was vry evenredig met het middelmatige, behal ven de NW wind , die in Mai minder , in juni
meer, dan gewoonlyk, en in ,uli buitengewoon veel regeerde, en
wel byna zonder tusfchenpozing van 4 tut 16; onweer hebben
wy in dezen voorzomer weinig gehad.
Maar, heb ik dit berigt tot hier toe zeer kunnen bekorten ,het
geen nu volgen zal, geeft zo veel te meer ftoffe tot uitwei -

ding.
Den 22yu1i liep de wind in den namiddag vlak N, en bleef zo
den gebeden volgenden dag: de Barometer rees, en de hitte van
78 gr. was veel grouter dan men met dien wind, en die zelfs vry
ítevig woei, gewoon w„s; en daarop volgde een faizoen van dien
dig af tot iii September ingeloten, dus van ruim g weeken, 't
welk in alle opz`gten zo merkwaardig was , dat geene in de aantekeningen bekende faizoenen, zelfs niet dat van denzelfden tyd des
voorleden Jaars 1779, daarby halen kunnen. — Laat my dit in
alle byzonderheden toongin.
De hcogte van den Barometer was in de maand 4tigustz 3o. oj;
dus volmaakt gelyk aan 't voorleden Jaar; maar van 23 juli tot
31 Aug. zynde 4o dagen, iets hooger, go. o: de hoog(fe en
laagste ffand in die .io dagen , verfchilde flegts Si lyn , en in Augusti 4 lyn, in September wierd de Barometer wat laager.
De Thermonieter was in Augusti gemiddeld 69 gr: dus iets wei.
pigs, 5 gr: minder dan lugusti 1719, evenwel zyn 'er andere
aantekeningen die deze maand in dit jaar 't hoogfle hebben — de
Iroogfte trap der hitte is geweest 83 gr: dus 2z gr: minder, en de,
laagfte trap op de gewoone uureu 6o gr: dus it gr: minder dan in
x 7 79 , doch aller merkwaardigst is 't , dat deze grootife en kleinfta
warmte in de geheele maand op denzelfden , en wet op den laathen ,
U. geweest zyn, makende een verfchil van 23, en van's morg:6
dag
gerekend, toen de Therm: 57 Rond, 26 gr: op den voorgaan den 3o was 't onderfcheid tusfchen dezelfde uuren 23 gr: twee
klimmingen, waarvan ik hier omftreeks even min voorbeeld weet
als van de daling op den 3 Tuni: de winden waren die beide da
zeer veranderlyk, heel stil, en de lugt helder. — De mid--gen
dag warmte heb ik in die geheele maand even als in die des vo rigen Jaars en zelfs van 30 3uli tot 3 Sept: dagelyks op of boven
70 gr: gezien ,en 6 maal op of boven 8o gr: — doch in 't begin
der maand was op verfcheiden dagen de morgen en avondhitte
ruim zo groot in evenredigheid als 's middags , niet tegenftaande de NO wind een aangename verkoeling veroorzaakte —de ge..
middelde warmte van i Aug: tot 18 September, zynde 49 dagen,
was 67 W7 gr: van 22 juli tot 18 September, 59 dagen , 675
gr: en van I tot 18 Sept: apart 64s gr
Nog wonderbarer zeldzaamheid leverden de winditreeken op.
Het
M
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Het is uit de tafels , die verfcheiden Natuurkundigen gemaakt
hebben, klaar, dat in ons land de Oostelyke winden veel minder
waajen dan de Westelyke, dat van de vier jaargetyden de Zomer dat
is , waar in de Oostelyke winden de zeldzaamffte zyn; en dat in
den zomer vooral de maand Augusti 't allermeest aan Westelyke,
en minst aan Oostelyke, winden onderworpen is — maar zie hier
een tafeltje der windflreeken van 28 juli tot 's morgens 19 Septeanber,zynde 53á dag
13 a 3i ( geheel I I 1 i.; i te zamen.
Sept.
JuliAug.

N
N W;

2

3
52

2
41

0

WI
7WZ

zo

7
JO

4
I
2

3
51

7
7

4

26^

s,oï

0

4i

I2

8

241

NO

5

6r

52

712

fill

2z

2z
12

,

93

(

55

16o

Dit tafeltjen is opgemaakt op die wyze als in 't eerfile Stukje der
Verhandelingen van de Genees - en Natuurkundige Correspondentie
in 's (gage, ul. 29. 30, bepaald is, men ziet daar uit dat de Ons.
telyke, dat is NO. 0 en ZO winden in fdugusti en in de 533
dag gr' van den geheelen tyd geregeerd hebben, nog nooit hebben
d aantekeningen een voorbeeld in dezen jaarstyd opgeleverd ; 't
welk de helft van dit getal bedroeg.
Wat de kragt der Duinden aangaat; liet was wel zo ongewoon
fil niet als in plu ;asti des voorleden jaars , de NO wind had
al veel, vooral in 't begin der maand, een aangename koelte ;
evenwel mogt het over 't geheel mede onder de flilíte faizoenen
gerekend worden: de niiddelkragt der winden was in Augusti 221
en van 114ug: tot 29 September, dus So dagen gerekend 2h, dus
nog iets minder; de hoogfte in al dien tyd 8.
Nu de helderheid der lugtsgefieldheid.'---- Ik heb in September
1777 en Auagnsti 1778. als een groote zeldziamheid opgemerkt,
dat ik in die maanden 6o maal helder en omtrent helder heb aan
beide maanden zyn op Zwaanenbui g nooit over.-goteknd:i
troffen dan alleen door Mai 1758, waar in 46 maal helder en 17
maal ou:tr. helder gevonden word, te zamen 63 maal. --- Maar
nu heb ik in deze Oogstmaand 178o aangetekend 54 maal helder
en 16 maal omtr. helder, te zamen 70, en van "30 ,uli tot 16
Sept: in 49 dagen 71 en 38, te zamen 109 maal; in 't voorleden
Jaar 1779 had lit van 26 Iebr: tot 5 April in 39 dagen 82 maal,
ao dat dit nu nog 'aatnruerkelyker is.
Ein.
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tindelyk ten aanzien der droogte ; deze was gedenkwaardig.
— Zie hier al den Regen by elkander, die in $1 dagen, van
23 Yuli tot 17 September beide ingefloten, in deze Stad geval len is.

25 7uli 's morg; vroeg ,een weinig.
zo-Aug: 's av: 6 u: in 't Zuiden der Stad, weinige groote droppels.
IS --- 's av: 6 á 7 in in 't Oosten der Stad, een f'ryve bul,
doch waarvan op andere plaatfen ook flegts eenige
droppels hefpeurd zyn.

19 — 's morg: vroeg in 't Westen der Stad ,een weinigfyne
regen.

22 — 's morg: 7 à 8l u: een zwaare Donderregen; doch
die van het hard verdroogde lend affiroomde, in
plaats van daar in te trekken.
2 Sept. 's namiddags, zo veel dat even de gootera liepen.

9 ----- zeide men dat 's avonds eenig vogt gevallen was.
Ir -- 's namiddags en 's nagts zeer weinig.
I.1 -- 's namiddags 4z u: een fchielyke zeer korte bui,
dus mag men in Augusti zeggen in 't geheel geen doorgaan den ge.
n'oonen Regen gehad te hebben; en dat 'er flreeken (ier Stad ge.
weest z'n alwaar de dondervlaag van den 22 , de eenige Regen in
de ganfche maand was , en dus in die maand 3o, ten allerrninflen
27, en in de gemelde 57 dagen ten allerminiten 48 drooge dagen
rekenen. — In Augusti 1778 waren 21, en in Augusti 1779,
24 dagen droog; 't is waar in beide die maanden is volgens de
waarnemingen op Benige plaatfen minder hoeveelheid water gevatlen dan in deze; maar 't is tevens waar dat zulks alleen door cie
zwaarre van d.rt donderweer op den 22 veroorzaakt is, — dit was
't zelfde, waar in 's morgens ten 8 uuren één verfchriklyke flag
viel, die aan den Molen de Valk, tusfchen de Weesper. en Muider poorten binnen deze Stad, het ongeluk veroorzaakte, 't well
door den Heer W. v A N B AR n* n vr L n ornlhndig en nauwkeurig
befchreeven is; en 't was het Benige , 't welk wy alhier in die ge.
heele heete maand Augusti, ja in dien ganfchen heeten tyd, tusfchen
22 juli en 20 September, gehoord hebben.
Deze maand .Augusti dan, vergeleeken by die des vorigen Jaars,
was iets minder aanmerkeiyk in ftilte; omtrent gelyk in hitte; vol.
maakt gelyk in den Barometer; 't gevallen water was op dien éénen
dad wat meer, en evenwel de droogte grouter; maat de helderheid

der lugt, en de heitendigheid der Oostelyke winden zeer veel

ongeew.vooner: zo dat, alles te zaaien genomen, deze Oogstmaand
1780 het in merkwaardigheid nog wint van die van 17?9; en mis
mag men zeggen dat geen maand in ér9^ig faizoen tot hiel-fciren
toe geregcld waargenomen is , die zoveel zeldzaams vereenigd heeft
—wil men egter van Februari í779't zelfde zeggen, ik heb 'er
weinig tegen.
IIoc verrukkend fchoon dit faifoen van 8 toeeken lang geweesC
is, behoeve ik niet af te fchilderen evcnvzél was het in de ge
,
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Het is ligt te be.
volgen niet als een zegen aan te merken.
(effen wat de uitwerkfelen van zulk een verbazen1e droogte moesten zyn.
In 't algemeen veroorzaakte dezelve, gepaard met de Oostelyke
winden , zulk een laagte van alle wateren in ons Vaderland , dat
in die 8 weeken nauwlyks één Schip van deze Stad over Pampus
heeft kunnen komen; 't welk een groote belemmering was voor de
Scheepsvaart, zo dat men by menfchen geheugen het Y zo vol
chepen niet gezien heeft; ook was 't water in de binnenwateren
zo laag dat alle trekfchuiten veel langer dan gewoonlyk onderweg
moesten blyven: maar veel fchadelyker waren de uitwerkfelen op
de Velden, — overal droogden de Slooten uit, zelfs zo dat de
grond daarvan even gebarften was als al 't andere land; en delandman zyn Vee het water, om te drinken, aan moest dragen, om
het te behoeden voor van dorst te !herven ; of aan deze omftandigheden mede de vermeerdering der Veepest toe te fchryven zy,,
laat ik in 't midden. — De Boekweit was byna geheel weg,
en de meeste foorten van Kool, Aardappelen, en andere Veldvrugten, leden zo groote fchade, dat indien de nog even by tyds
ingevallen Regen niet een overblyffel behouden had, het gebrek
aan deze, voor 't gemeen allernoodigfte, voortbrengfelen, in den
Winter jammerlyke gevolgen zou gehad hebben.
Een tweede ongelukkig gevolg waren op nieuw de zwaare Ziekten
onder de Menfchen.
Veelen niet my vleiden zig, uit
aanmerking der zo aanhoudende, anders lugtzuiverende en nog at
veel met een matig koeltje doorwaajende NO winden; dat de hitte
nu die gevaarlyke uitweikzelen niet hebben zonde, die men in 't
voorleden jaar ondervond; maar de uitkomst toonde anders
over 't geheel moet men zeggen , dat, fchoon fommige plaatfen
vsel minder , andere zwaarex bezogt waren dan in 1779, de Ziekten en Sterfte nagenoeg even íterk in beide jaaren hebben geheerscht. --- Hier te Amf erdaan zyn ten naasten by evenveel,
te Haarlem meer Menfehen in dit najaar geftorven als. in 't voorige,
en 't getal der dooden in 't geheele ja*ar was 10536, een hoogte tot
welke het flegts 4 maal in deze eeuw gef#egen is; en die nog aanmerkelyker word door 't volgende tafeltje:
zyn was 't is ieder week
---

wedrex getal

van 29Aug:1779tot ti Maart í78o
van 12 Maart tot 2 Sept: 1780
van 3 Sept: 17 &0 tot io Maart 1781

28 6999, 2 5 0
3541jí4 2 omtr.
25
6460239 ruim
27

29 Aug: 177) tot io Maart 1781 1 80 17000 225
Als men van de ecríle 28 wecken de 2 eerfte en 2 laatfie aftrekt,
blyft in 24 weeken van t2 Sept: 1779 tot 26 Febr: í780. 6259,
zynde dooreen omtrent 261, 't hoogst 315 , 't laagst 200, behalven
it week 190. Trekt men van de laattke 27 weekes de 3 eeríte en
4
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e^ laatfile af, blyft in 20 veeeken van 24 Sept: 1780 tot ro Febr:
z78r. 5269, is dooreen 258 1 z5', 't hoogst 306, 't laagst 212.
Het onderzoek der middeloorzaaken van die ongewoone Sterfte,
laat ik den Heerera Geneeskundigen over; maar zeker is 't, dat,
fchoon het Weder in een groot deel van 't jaar veel van het voor
jaar 1779 verfchilde, (hoewel ook Maart, Mai en Y uni vry-ledn
wel vergeleken kunnen worden) de maanden August en September
zo veel gelykheid gehad hebben, dat het geen wonder is dat het
Taifoen dezelfde uitwerkzelen hebbe voortgebragt (*), men denkt
ook dat het groot gebrek aan Regenwater in deze Stad , en het
Ilegte water , dat veele hebben moeten drinken , daar veel toe gedaan heeft.
Na dezen uithap keer ik weder tot daar ik gebleven ben; den
x8 September was de dag, die, (in dit geval tot ieders blydfchap)
van dit mooje weer een einde maakte, door een aanhoudenden
Regen, van 's avonds 6 tot ro uuren; die zirg den 19 vroeg hervatte, en dien geheelen dag tot 's av: 6 u: duurde; op den vol.
genden 20 viel tegen den middag een fterke donderbui, die de

lugt voorts geheel veranderde, en 's avonds en 's nagts van een

zwaare plasregen met lievigen Oosten wind gevolgd werd: op
die wyze zyn de regens in 't overige van September voortgegaan;
's morgens vroeg den 25, en 's avonds den 29 hadden wy 2
zeer zwaare onweeders; vooral het laatfte: de hoeveelheid gevallen water was in die maand September, volgens alle gemeen
gemaakte waarnemingen, omtrent of ruim 6o lynen, en daar zig
dit alleen tot de 13 laat(fe dagen bepaalt, volgt daar uit d_t de
regens in dien tyd zeer zwaar geweest zyn ; op den laatf}en avond
daalde de Barometer tot 28. roz lyn , zynde 't eenige voorbeeld
onder 29 duimen in die maand; maar in de eerfte dagen van
O ober is 't in de Jaaren 1763, 65 en 67, gebeurd, gelyk die nu
ook op den 2 en io Witober nog I lyn lager kwam, beide malen met ítormige ZW winden, zynde de Barometer in die Wynmaand aan groote veranderingen onderworpen en gemiddeld laag
geweest, als ook 't grootfle deel van November, zo dat de mid.
delhoogte in 57 dagen van 29 Sept: tot 24 Nov: niet meer was
dan nauwlyks 29 73 lyn.
Voorts bleven de Regens het grootl'e deel van 0£iober aanhouden met veel ZW winden — de warmte in die maand was
vry meer dan middelmatig, en meest eenparig: doch :t was zeer
hyzonder dat wy in dezelve de grootfte koude hadden in 't begin, 's morgens den 6, 43 gr: en de grootfte warmte cry laat,
's mid: den 18. 6821 gr: beide trappen zyn niet gemeen , vooral
de
(") Dit ziet op cenen, anders zeer gemoedelvken, brief over dit onderwee, uit Haarlem dit najaar door den druk gemeen gemaakt: 't is jairuner
dat men, de Opperoorzaak erkennende, van geen middeloorzaaken weten
wil; evenwel nog erger als men door de tweede oorzaken de ecríke v oorbyziet.
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de laatfile, die nog te merkwaardiger was on) dat de wind juist
op 2 u: NNO liep zonder de warmte te verminderen; doch op
den volgenden 19 werkte dit Weder een ftormigeZWwind uit:
buiten de 3 nu gemelde Itormdagen was 't weder zeer bedaard,
en daardoor de kragt der winden weinig meer dan 4 gemiddeld.
November had byna 't zelfde regenagtige en donkere Weder als
Oí`7ober, behalven dat het naar den tyd vry kouder was, en op
den 9. i7. 23 à 25 en 30 reeds vry f}erk vroor — de 6 was een
zeer aanmerkelyke dag, op welken ik de volgende extra waarneBingen gedaan heb:
j fee.

h.

's worg:7u: '.29. 71 I40 IN
9- — 7 40 N O
liW
's mid: 22 .WtZ
iI2T I ^--- 5

'sav:

o
o
6
8
8

omtr. helder.
dampig.
donker.
Regen.
natte fneeuw.

8

donker.

4ob 1 -

2.1
(382
10
3 1— 41.38jo
32 4
ZZW8
5
NNW r6
6- — 31 X 38 I -14àro

---- Io-

— 41 :37

—izà8

natte fneeuw.
hagel.
zwaare Regen.
donker.
—

de volgende 7, alsook r3 en 24 waren mede zeer onfl:uimig, anders de winden bedaard, en de ftreeken veranderlyk, in 't laatst
Oostelyk.
Deeze Oostelyke wind deed den Barometer flerk ryzen, en de
Kwikkolom bluf de geheele maand December door, behalven een
paar middelmatige dagen ,den 22 en 22, zo ongewoon hoog, dat
de maand gemiddeld hield 30. 2 en de 23 dagen van 27 Nov:
tot 19 December 30. 45,,- — 't welk vry na kwam by 't begin
van 1779, en de maand ook omtrent evenaarde met December 1762,
de hoogpre Rand was den x9, 30. 6z lyn.
Deze Wintermaand heeft nog Benige aanmerklykheden opgele.
verd. In 't begin bleven de Oostewinden regeeren tot den 8, die
ons ook merkelyke Vorst aanbragten, vooral den 6 en 7 met zwaa.
re mist en wanre yzel, den 8 werd de logt zagter en vry war:n
naar den tyd tot den 16. en in deze 8 dagen van 9 tot 16, woei
zonder afwyking eer, NW en NNW wind, 't welk in deze maand
zeldzaam is, te meer daar het weder zeer bedaard, zonder Benige
hagel- of ftormbuien, bleef, gelyk de geheele maand ongemeen flit
was, en ook zo droog dat nauwlyks meer dan wat motregen gevallen is, op den 17 haalde de Oostewind weder over, en 's avonds
den 18 begon de doorgaande Vorst, die den 20 alle Scheepvaart
deed itil ft.,an, en behaiven eenige ontlating op den 23 cpn 24,
vry ftrerng aanhield tot 's nagts tusfchen 28 en 29; waar op een
Nagte eooi het jaar betloot, doch die in 't begin van januari r; 8r

haast
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ï^aast weder door een fterke Vorst werd afgebroken , welke met
weinig verpozing tot den 27 aanhield, wanneer..dcn 28 de doorgaande dooi begon, en den 5 it 7 Fevruari de Vaart ,na 7 weeken fcilfand, herfl:elde; zo dat deze Winter 1781 weder , even
als de voorgaande, juist niet hard, doch nog minder zagt te noemen
was, en alleen 8 à Io dagen vroeger ingevallen en weder opgehouden is, evenwel is nu het ys dikker geweest; denkelyk om
dat de koude meer dagen agter een fterk heeft doorgezet, en
meest zonder. fneeuw,, behaiv-en in de laatíte dag:.n der Vorst.
-- De felle koude egter heeft den trap an 15 Yanuari 1780
niet bereikt, en dezelve had niet plaats in januari 1781, toen de
laagte Therm: 19 gr: was , maar den 28 Dec: 1780, wanneer myn
Therm: 's morg: ten 8 u: op 17, en ten 9 u: op I5l gr: wierd
neergedrukt met nevel; doch op denzelfden dag 's av: xi 2 u: was
did gerezen tot g3 gr: en de ontlting begon.
De uitkcnnften myner waarnemingen its 1780 waren als volgt:
hoog«

Barometer
Ia. s: t b e

Thermometer
llí11'1.

(Ioogst

hrag^t 1 Regen

laagst ycmidd.

dr

te
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Dehoogte van den Barometer was dus circa 1 lyn meer dan middelmatig,
fchoon 4 lyn minder dan in 1779; die van den Thermometer ook byna
I gr: boven de middelmaat, hoewel 3 gr: minder dan 17 79 , en ii gr:
minder dan 1778; de grootste trap der hitte was op den 30 Mai;
ho-jwel eenige dagen in 4ugusti heter waren als men den gelteelen dag rekent. De kragt der winden was byna gelyk met
i778, en omtrent 2 meer dan 1779, — het jaar had 145 drooge
dagen, — heldere en omtr: heldere lugt heb ik maar 320 naaal
aangetekend; 't welk, als men de ongemeene helderheid van 4ugusti en ,September in aanmerking neemt, in het overige van 't jaar
zeer weinig is ----- hagel heb ik 44 maal en fneeau,v 5a maal aan1\i 4ge-

I8o

WAARNEMINGEN

getekend; maar fiorm hebben wy zeer weinig gehad, op niet meet
dan

8 dagen , dus nog minder dan in 1779.

Wy hebben in dit Jaar minder Z en ZO en meer Oen NO winden gehad dan in een der 5 voorige die ik waargenomen heb; maar
dit en meer andere byzonderheden , fpaar ik tot eene andere ge.

legenheid.

Verscheidene aanmerkelyke klimmingen en dalingen der warmte
hebben wy in dit jaar gehad; de voornaamíie waren, tusfchen 4
en 5 ,7an: 13 , 14 en 15 dito; tusfchen 25 en 26 Febr. 12 en 20
14aart ; tusfchen 27 Mai 's av: en 29's mid: tusfchen 3o dito's mid.
en gt 's av: 3 en 13 juni , van 23 dito 's av: tot 24 's mid: 30 en
31 Aug: -ii en 16 Sept: en 28 Dec: — verfcheiden daarvan zyn
reeds hier voor opgemerkt; de overige zyn in de tafels te zien.
Dit jaar heeft over 't geheel , uitgezonderd Augusti en. September,
minder merkwaardigs uitgeleverd dan een der 5 voorige; 't orige•
meenite, behalven die maanden , was 't verfchil tusfchen Maart en
en April, de fchielyk gekomen en vertrokken groote hitte in 't
laatst van Mal en begin van uni, en de hooge Barometer in De-

cember.

Het moest weder een warm jaar genoemd worden; 5 maanden
waren boven de middenmaat, Maart , Mai .Aug: Sept: èn Och: z
moet men middelmatig noemen, uni en f uli , en 5 minder dan
middelmatig of vry koud. Tan: Febr: April, Nov: en Dec: het welk
dus door elkander middelmatig zou zyn, indien niet de zeer cmgewoone warmte van Maart en 4ugusti elk wel x gr: dus te zamen
de r g°: overwigt hadden gemaakt.
Dc Winter was dan tamelyk koud, het Voor« en Najaar door een
gerekend middelmatig, maar de Zomer moet weder onder de hee to geteld worden : komende in zyn geheel wel niet by dien van
1779, maar tamelyk wel by dien van 1778; want als men in beide
ja.,ren de warmte der vyf ini.,nden Mai tot Sept: rekent, zal 1780
het zelfs nog iets winnen: maar dc Zomer van 1778 kwam en
vertrok vroeger; wy hadden toen een warave April en koud„ Sept:
nu een koude April en warroe Sept: zo dat als men in beide jaaren
6 maanden April tot Sept: of flegts 4 Mai tot Aug: neemt, de
Schal merkelyk naar 1778 overhaat; toen waren 5 maanden
van April tot Aug: 3l gr: en nu de 5 maanden Mai tot Sept: 4
g^: boven de iniddelmaat dier maanden, naar myne Veertigjaalige
tafel; zo dat de Zomer van 1778 nog aanmerkelyker blyft.
De vrugtbaarheid van dit jaar a780 gele-,k egret niet naar die
der jaaren 1778 en 1779; de Ve'dvrugten waren in't Voorjaar zeer
ogtcrlyk door de il._gte April, en leden in de 1 Nazomer veel door
de droogte, gelyk reeds opgemerkt is; als mede de laate graanco;
maar de vroege, als ook het hooi, zyn gelukkig ingezameld —
het geboomte heeft vry meer gegeven dan het in't begin beloofde.
Daar de groote hitte van Aueusti het loof van vele boorren
-

had doen verdroogen, deed de aanhoudendheid der warmte in Septernber wel weder, uit verfcheidene vooral wilde Kastnjeboomen,
eer]
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Een nieuw groen fpruiten, ook zelfs heginzels van bloelfel; maar
de-rege ns in 't laatst dier maand fchielyk zo zwaar wordende, hiel
deze zeldzaamheden, die in 't voorige jaar zo menigvuldig-den
waren, nu geen ftand.
Verfchciden Natuurkundigen hebben iets op met eenen 19 jaarigen kring van 't Weder ; by het (lot myner aanmerkingen op
.1779, merkte ik in 't voorbygaan op, dat zulk een kring door
Diets minder begunftigd wierd dan door de overeenkomst tusfchen
1779 en 't ongeftadïge en windige jaar 1760; maar indien men
jaarlyks zo veel gelykheid kon vinden als tusfchen 1761 en 1780,
zou die (telling by my vry wat ingang vinden : de warme Maart,
]ioude April, fchielyke hitte in 't laatst van Mai, ougeftadige
Juni en Yuli, zeer warme Augusti en September, tamelyk koude November en December; leveren zo veel overeenko,nst op,
als men fchaa:ss tusfchen twee andere jaaren zal vinden; Tanuari
en Februari, toen zeer warm , nu vry koud, en 02ober toen zeer
koud, nu tamelyk warm, maken het eenig in 't oog loopend ver
alleen is de merkwaardigheid van 4ugtisti en September dit-fchil:
jaar veel grootex geweest; -4ugusti 1761 bleef wel tot 1770 toe
de warmst bekende, maar is door die van 177o en 1773 geeven•
aard , en die alle nu door de drie agtereenvolgende van 1778,
1779 en 1780 in hitte, droogte en fchoonlieid overtroffen.
Hier eindige ik myne aanmerkingen op dit jaar: en dus zal ik
hier nog byvoegen:
Een kort berigt nopens de wyze myner Waarnemingen.

Myn Barometer is gemaakt door p. WAS T, en zeer nauwkeu•
rig zo in 'hoogte als verandering, zo dat ik diltwyls de ryzing
en daaling reeds befpeur, zo dra ik verandering in de windfireek
gezien heb : de hoogte is circa f lyn minder dan die op 't huis
Zwaanenburg, maar overeenkomende met nauwkeurige proef-baro•
ik heb de aanteke.
meters, zo van PRINS als B I A N C III ,
Dingen tot hier toe gedaan in Engelfche maat, om dat zulks hier
te lande in 't meeste gebruik gekomen is ; maar vereerd zynde
met het Lidmaatfchap dyer in 's Hage opgerigtte Genees - en Natuurkundige Correspondentie, welke, niet zonder reden, heeft geoordeeld, dat wy voegzaamst in ons land de chynlandfche maat gebruiken, in welke ook de juiste hoogte van 29 duimen vry nauwkeurig de middenftand uitmaakt: zo heb ik my daar naar gefchikt, en
begin dus met het jaar 1781 myne aantekeningen in die maat te doen,
en wel in plaats van 4 lynen in I 5' lynen, doch welke ik door 't enkele getal der tiende gedeelten zal uitdrukken. De overeenkomst tusfchen beide maaten is op mynen Barometer vry juist
dezelfde als volgens de tafel daarvan door de gemelde correspondentie gemeen gemaakt; iets zeer weinigs, dat niet noemenswaardig
is, komt de Rhynlandfche maat hooger; ik heb om nauwkeurig te
ï yn , de 6 laat te maanden van 1780, in beide maaten aangete.
1\I g
kend ,
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kend, en zie hier de uitkomst in de Rhynlandfche, ter vergelyking
met de hier voor traande tafel van 't geheele Jaar.
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Myn Thermometer is mede van P. WAST, zynde de bol een matige cilinder, beioten in een glazen tubus, en geplaatst buiten=
waards aan 't kozyn van een fchuifraam genoegzaam l egt tegen 't
Noorden : dezelve is ongemeen gevoelig voor de minfl:e veranderingen der warmte, en tekent zeer juist 32 gr: zo dra men 't eerfle
begin van Ysmaking befpeurt. Ik heb van denzelven reeds meer
gezegd in myne Verhandeiingen over de voorige jaarera, als ook
van duzelfs verplaatfing 's morgens in den Zomer. Zie Helend.
Yaderl,tntfche Letteroefeningen, VII Deel, Meng. bl. 71 ik
voeg tbands alleen daárby. dat dezelve in dikwyls met verfcbillende lugtsgefteldheid en Barometershoogte herhaalde proeven , al.
tyd in liet meugfel van Ys en Water, of fineltend Ys of Sneeu,
kotst op fchaars 33 gr: — dit is de gewoone ver„eelingswyze
van WAST, en ,zo als my verzekerd word, ook geweest val) P R t N S;
fl-eunende op deze reden , dat die proef eigenlyk niet het vriespunt,
op 't welk 32 moet (taan , aantoont; maar 't allerlaag(te punt van
dooi, onmiddelyk beneden 't welke de Vorst begint.
Andere, volgens den beroemden Hoogleeraar VA N S w t N D C N,
en het plan der meergenoemde Genees- en 1Vatuurk. Correspoedentie, i Stukje bl. 9: beweeren dat dit punt van fineltend Ys, als
onbeweeglyk vast, dat is ,'t welk door 32 gr: moet aangeduid worden, by welke zig ook B IAN C Iii voegt; dit maakt dus een verfdri l
van r gr: aan 't benedeneinde der fchaal: en op het punt van kookend water , naar maate men dat met verfchillende Barometerhoogre,
of op andere verfchillende wyze bepaalt, komt ook een verfdri l
van i tot 2 gr: uit; waardoor-de Thermometers naar het eerstgenoemde maakzel doorgaands z gr: honger moeten fiaan dan die v.::i
het laatstgenoemde , wanneer beide even nauwkeurig gemaakt
zyn; bygevolg die I gr: ligtelyk a gr: kan worden, naar maatti in
't Schaleeren door den eenen of anderen kleine genoegzaam onvermydbare onnauwkeurigheden begaan worden. Dit is , zeer
kort, de uitflag van een onderzoek, tot liet welke my dc FI_er
x A LE N a L R o dc eertte aanleiding heeft gegeven , door zyn Ed.
bezigt van 2 gr: verfchil door herar gevonden tusiehen T:,e:moweters van WASs T en B 1 A N e x r , te vinden in de Amfterd. Courant
va i 31 Dec. 1778. Ik hoop, by welzyn, over deze en nog meeude.e
-
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Jere-verfchilende bepaalingen der Schaal van Fahrenheit een breedere Verhandeling aan de Haagfche meergemelde Correspotulentie
te zenden, waar door de liefhebberen in Raat zullen zyn om (ge
ik wensch eenpaarig) ééne wyze voor de beste te kiezen : en-lyk
tot zo lang denk ik my te houden aan den Thermometer op welken
ik nu 6 jaaren waargenomen heb , die onder de laagfee van het
maakfel van w A S T behoort, vooral in den Winter.
Evenwel heb ik van den eerften Augnsti af , eenen 'piraat
Thermometer van a IA we u t (over welk inaakfel ik ook voornemens ben in de gemelde Verhandeling iets te zeggen,) naast mvnen gewoonen gehang-,n, en aangetekend; gla!ne had ik deszelfs
dagelykfche hoogte tevens in myne tafels medegedeeld, maar zulks
wordt my tot myn leedwezen belet, door dien de Heeren Uitgevers
dezer Letteroefeningen niet mogeiyk vinden my meer dan ééne
bladizyde voor ieder maand in te ruimen. Zie hier de uitkomst der
5 laatfee maanden van 1780 op dezen Spiraal Thermometer
hokst
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vergelykt men dit met de tafel van 't geheele jaar op mynen
gewoonen Thermometer, dan vindt men dat de verfchillen hoe
langer hoe grooter worden, naarmaate de maanden kouder zyn;
dit fpruit deels uit de meerdere gevoeligheid van den Spiraal
Thermometer by f hielyke veranderingen (fchoon by gewoone
klimming en daling dit onderfcheid niets te beduiden heeft) deels
misfchien door de verdeeling; want die Spiraal blyft in 't fmcl.
tend Ys op 314 gr: dus I$ gr: laager dan myn gewoonen, daar
't verfchil naar boven toe iets kleiner is; en 't vriest nog niets
wanneer die op 32 Raat.
Voorts is de hoogte van den Thermometer, wanneer 's mid_
dags de hoogfile en 's morg: of 's av: de laagfte Rand buiten het
gewoone uur inviel, onder aan de tafels gefield; doch van den
Barometer haan doorgaands in dat geval z Betalen in de kopre.
Z o Barn,neter als Thermometer hangen 9 à Io voeten

boven den grond.

De winden teken ik aan naar de volle 32 f}reeken van 't
Cor: pas , doch de ftreeken van den vierden --- naast die van den
tweeden rang staande , b: v: NO t N &c., welke by al te flauwe
of al te fferjre winden dikwyls niet wel van de naastgeleg.n
fireek te onderfcheiden zyn, maken op myne tafels, gelyk op
alle die my bekend zyn, het kleimie getal uit. Ik bediene
myvartverfcheideue windwyzers, die ik in myn gezigt heb ,te zamen
Ver-
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vergeleeken , .— ik breng maandelyks de az 1}reeken tot 8, en
plag daar in die wyze te volgen die in her plan der G. eva N. Corresp: bl. 29, 30, de derde word opgegeven, doch heb nu volgens
dat plan myne keuze veranderd en tot de eerste bepaald. Twee
Ereeken by ééne waarneming staande, reken ik elk voor J. —
Als het zo fiil is dat men op weinig windwyzers aan kan, neem
ilk den rook of andere tekenen te baat; maar kan ik daar door ook
niet zeker zyn , dan teken ik flit aan.
De kragt der winden is uitgedrukt in getalen op die wyze die te
vinden is in 't meergenoemde plan, bi. 16, 17; wordende gerigt
naar de fnelheid van den gang der Koornmolens, var, welke ik verfcheidene zien en onderling vergelyken kan; komende kortlyk hier
op uit
o is geheel flit
i en 2 zeer weinig wind
3. 4. 5. matige of bekwame koelte
6. 7. 8. flyve koelte of vry wat wind
9, to. ti. flerke wind
12. 13. zeer 'harde wind
14 • I5. ftormig
a. doorgaande form.
als het met ongelyke rukken waait, gelyk dikwyls by hage'buiirn,
dan teken ik b: v. 4 à 8, 8 à 12 &c., maar als 2 getalen ffaan
zonder die a daar tusfchen, dit is een teken dat 1. 2 à 3 vuren
na de gewoone waarneeming de wind verwakkerde of verflauwde;
gelyk ook 2 fireeken nevens elkanderen zulk eens verandering in
de fireeken te kennen geven.
ik weet zeer wel dat deze bepaaling van de fi:erkte (Ier winden
veel willekeurigs en onvolkomens behelst, evenwel is dezelve,
Inyns duokeus redelyk voldoende tot dat einde der Aantekeningen,
om die van verfchillende tyden en plaatfen onderling te vergelyken ;
getuige zy de gelykheid der uitkomffen tusfchen myne aantekeningen en die te Breda,als ook in 1775 die op 't huis Zwaanenbmg;
alwaar men in de volgende jaaren , volgens de eigen erkentenis valt
den Heer s II UN z N us, Haart. Maatfch. 19 D. de getalen klei
genomen heeft.
-ner
Het doet veel tot de nauwkeurigheid, als men, gelyk ik doen
kal), verfcheiden molens vergelykt; en men krygt, die bepaaling
eens vast hebbende, een hebbelykheid om gemak lyk door gezigt,
gehoor en gevoel te weten, hoe veel men aantekenen moet, als
neen ergens is daar men geen molens zien kan, en by donkere
avonden of als de molens niet malen.
Het is zeker, een goede windmeeter zou nog beter zyn: maar
behalven dat men 't nog niet eens is over den besten, zo zou ik
niemand raaden zelfs den allerbesten te gebruiken , dan die een
zeer opene ruimte heeft, en veel ledigen tyd, om zeer dikwyls ,by
vencct ng of vertapping van den wind, het werktuig raad te plezei;
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gen; want dagelyks (legts 3 of al was 't 6 maal aan te tekenen
welk een kragt het werktuig aanduidde, enkel op het tydtfip der
waarneming, zou myns dunkens nog veel onnauwkeuriger zyn ,
dan de bepaaling volgens de molens — het ware te wenfchen dat
men eersen windmeeter uitvond, die heftendig werkzaam kon blyven
zonder groote afflyting: en op welken een potloot, of iets anders,
de paales der grootfte en kleinfte verheffing van den Benen tot den
anderen waarneemingstyd te zien gaf.
De lugtsgelleldheid druk ik uit door hèlder, omtrent helder,
weinig wolken, wolkig, zivaare wolken, betrokken, (als de lugt
thin of meer met dunne wolkjes of llreepen overdekt is) zeer betrokken (als de lugt grootendeels donker of met wolken, doch niet
al te zwaar bezet is) en donker. De ruimte van ílegts ééne
bladzyde druk, binnen welke ik myne maandtafel hefluiten moet,
noodzaakt my die uitdrukkingen meer dan my lief is te bekorten,
en dikwyls zyn ze willekeurig op de drukkery nog meer bekort:
evenwel vertrouw ik, dat men, met Benige oplettendheid, dezelve
wel zal begrypen ; als ook die van Regen, Hagel, Sneeuw , Mist,
Donder, Weérlicht, Noorderlicht, &c. — eens vooral verzoek
ik dit volgende in 't oog te houden, fchoon ook wel nu en dan
onnauwkeurigheid daar in begaan is:
h is helder H hagel
w wolkig wl weêrlicht
d of do. donker D donder
b betrokken B blizem
dit zal wel het voornaamífe zyn waar van de verkorting dubbel.
zinnigheid konde veroorzaaken.
De verfcheiden bewoordingen naast elkanderen in de kolom
des lugtsgefteldheid toonen de orde der veranderingen ; doorgaands toont de eerde uitdrukking der tweede waarneming van
den dag, hoe het 's mid: ten z u: en die der derde, hoe het
's av: ten io u: geleld was : egter met Benig onderfcheid; als het
b: v. 's mid: 12 U: begint te regenen, en 't houdt voor 2 U: weer
op , dan zet ik dien Regen nog by de morgen — en niet by do
middag waarneming; maar houdt de regen aan tot na 9 u: dan teken
ik dien niet meer by de eertl•e waarneming, maar ik begin 'er de
tweede mede; en zo in andere gevallen. — Het geen 's nagts gebeurt, alzo dit al meest na 12 u: is, fret ik doorgaands by den
volgenden dag.
1)e Starretjes in de kolommen van Barometer en Thermometer
wyzen de hoogfte en laagde (landen in de maand aan : en de ge
hoogte van die beide, als ook van de kragten der win--mid.el
den ; alles opgeteld, en door 't getal der gewoone waarnemingen
gedeeld, ftaan onder de Prreep, na den laatílen dag der maand vol
uitgedrukt, — overal waar a getaleg in ééne waarneming-gend,
!taan , is ht gemiddelde tusfchen die beide in de optelling genomen.
Gaar-
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Gaarne zou ik den Regen en de Uitivafeming ook waarnemen:
maar de ruimte die ik agter myn huis heb is niet groot genoeg om
dit zo nauwkeurig te doen dat men diarop vast kan gaan; behalven
dat my de tyd ontbreekt om my dieper in deze liefhebbery te

íheken.
De tyd der waarnemingen is 's morgens ten 7. 's middags ten 2
en 's a.onds ten r9 uu.ren, alles ten hoogsten 4 uur vroeger of
hater onbepaald; behalven dat fomtyds, hoewel niet altyd, op
Zondag de middag aantekening ten 52 à r uuren gefchiedt, en de
rlorgen aantekening van half October tut het einde van Februari
wat laater, en in 't kortst der dagen ten 8 uuren gefchiedt, gelyk
ik reeds te voren gezegd heb: Zie Natuurk: herhand: V Leel,
bl. 698.
AMSTERDAM, r

April, 1781.
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eerwaardige gryzaart had, het leven der Stedelingen moede
E enzyr;de,
voor zig, in eene aangenaame landtreek, een Buiten
om daar het zielltree!ende van eene verkwiikkely.-verblyfgkot,
ke f}ilte te genieten. --- Van zyne bezigheden , (de Man was
een Koopmam) fcheidende, gaf by zyne zaaken aan zyn kleinzoon
over. — „ Zie daar, jongeling? (zeide hy, terwyi by hem de
„ hand drukre,) ik hel it hier van in 't bezit; gedraag u braaf en
„ eerlyk; zit yverig; ik he!) 'er mvne beste kragten aan op geof
„ ferd; en ik heb ,door Bene behoorlyke winst ,en door den zegen
des Hemels, een tarnelyken rykdom verkregen. -- Ik dank
„ den Fiemel » (vervolgde hy, terwyl de blydfchap van zyn wezen
„ íiraalde) dat ik nu het weinige van niyne d:,gen overig aan myne
,a, eenzaame overdenkingen mag wyden; en de volmaaktheden van
„ myn Schepper beter mag bemerken , door de befchouwing van
„ een verrukkelyk oort, waarin elk kruidje, elk plantje, my do
„ goedheid van den Vader der natuur doet kennen, en my tot zy„ nen lof opwekt." -- De Gryzaart had de dagen van den
winter reeds overlang geteld. — De Lente kwam nu aan; by
maakte zig tot zyn vertrek gereed, en vertrok, in de helft van
dit faifoen, met zyn huisgezin, om het gertoegiyke van het Buiten.
leven te fmaken. Hy had geene ge iuurige bezoeken, die
het buitenleven lastig maaken; trouwens , dit was zyn oogmerk
niet; behalven de bezoeken van zyne waardige kinderen , die deel
namen in zyne genecgens en tedere aandoeningen, zegt hy geen
verkocring in de waereld.
Ooze Gryzaart was nu int bezit van dit zig voor lang voorgeïkeld geluk; hy gedroeg zig hier als een Christen , als een Christen
W,ysgeer. — 's Morgens, wanneer de zon zig uit het Oosten
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verhief , liet by zig reeds op een naby liggenden begraasden heuvel
vinden, om zyne gebeden vol vuurs en verrukking aan zynen
Weldoener op te dragen: dit gedaan hebbende, ging hy, in ver.
voering over zulk een morgenhond, over 't fchoon der natuur,
terwyi het vergenoegen een zagt waas over zyne kaaken blies,
naar zyne wooning. Hier vond; by reeds zyn ontbyt gereed; 't
geen hy, onder 't opzingen van een lofzang, niet zyn huisgezin
gebruikte.
Ach! (borst hy dan dikwerf uit, terwyl een traan van tedere
Godsvrugt hem in de oogen biggelde) welk een geluk geniet
,; ik..? waardoor heb ik dit verdiend? Hoogfie goedheid! veele
braaven zugten; ik ben blyde; anderen moeten fpaa:zaam leven,
„ en gy...! gy.. hebt my rnc-.er gefchonken, dan ik nodig heb!
anderen moeten zwoegen and r veele , en zomtyds zwaare ,
bezigheden, ei ik... ach! wie ben ik? — wat ben ik meetder!! ik fmaak de verkwikkelykt'ce de onbezorgdffe rust. -„ In de jeugd van dezen dig , in den morgen(lond , lacht my
„ alles reeds toe; ja ! nauwelyl,s 1:eb ik het logge dons verlaaten ,
„ of, al weder een nieuw bewys var, de zorgvoor uwe fchepfelen,
,, gy verkwikt my met het aangenaamtte en beste voedzel. --„ Daarenboven, geniet ik dit onfchatbaar voorregt, — ik zink
weg in bewondering...! dit alles aan te merken als gefchen„ ken van myn Vader, ja! van de met my hevredigde Godheid.
Myn Vader zorgt voor my! — Ja ! uwe voorzienig„ heid heeft my zelfs geplaatst in dit verrukkend oord, om myn
„ geluk te volmaken.
„ Laat ik my dan, o Vader! meer en meer in uwe liefde
baaden ,al meer en, meer uwe goedheid eerbiedigen; uwe deug„ den en volmaaktheden, zo ver de bepalingen van mynen
geest zig uitftrekken , leeren kennen ! — [)at ik dan nooit uwen
„ wil wederiireve. Neen! dit weet ik; alles moet tot bevorde„ ring van myn geluk strekken, ja zelfs her kwaad, dat gy my
„ zond toezenden, is geen kwaad, wanneg ik let op de gevolgen;
„ neen! het is loutere goedheid zelve, het (trekt tot verheerlyking
van den oorfpronk der liefde I' Hier zweeg myn vrooms
Gryzaart, en hield zyne vonkende oogen vol geloof en vergenoegen
raar boven gef ogen.
Den ganfchen dag was by vrolyk en vergenoegd, en van zyne lippen vloeiden niets dan Gods-verheeriyking en bewondering: voor
naameulyk, wanneer hy her fchoone ner natuur met een nauwkeu_
rig oog n „fpeur.íe. ----- Dus fleet onze Christen Wysgeer zyne
dagen; en in zyne laatfle oog nblikken, gaf hy zyne onfterffelyke
ziel zynen Maker over, of geloof en dankbaarheid.
„
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(Eene Anecdote.)
Geene woorden zyn, misfchien , onder de veelvuldige, die ,in de
tegenwoordige betekenis, zeer veel verfchillen van de oor
verder daar van verwyderd, dan de-fpronglyketim,
woorden Deïstery en Vrydenkery. Het eerfte, 't welk, in een
bepaalden zin, niets anders betekent dan het Geloof in 't Beflaan
eener Godheid, in tegenfielling van 4theistery,, of Godlochening
(in welken zin ieder Christen een Dist is,) wordt nu, in 't algemeen, gebezigd, om alle de zulken aan te duiden, die de
Chriatlyke Openbaaring verwerpen. Het woord Vryden_
leery, geeft oorfpronglyk ons het denkbeeld eens Mans, die,
ontheven van volksvooroordeelen en bygeloof, de Waarheid
met de edelfte oogmerken, en beste inzigten, zoekt, en een
diepen eerbied heeft voor de Godheid : dan tegenwoordig gebruikt men deeze benaaming van Perfoonen, die, uit zugt om
byzonder te weezen, en voor eerfte vernuften bekend te staan,
of, om te geruster de lusten van een boos hart op te volgen , waar
alle eeuwen heen en in alle landen aangenomen,-hedn,or
beftryden, die de heilige banden der zamenleevinge losmaaken,
en de Hoop der Onfterflykheid, de fterkfe prikkel ter Deugd
en Gelukzaligheid, tragten uit te dooven: het gedrag eens Vry
't zy by zich door deeze beginzelen laat befruuren dan-denkrs,
niet, is verregaande dwaas, om het geen erger naam te geeven.
T levert ons een
Eene Anecdote van den Heer M
merkwaardig voorbeeld op tot ftaaving van deeze bedenking. De
Heer was een fterk Vrydenker, in den hedendaagfchen zin dier
benaaminge, en gewoon voor zyne vrye gedagten zeer onbewim•
peld uit te komen. Hy fchroomde geenzins zyne gevoelens, waar
lhy kon, te verfpreiden. Zyne Huisvrouwe, eene vuurige Voor $anditer van haar 's Mans gevoelens, was dikwyls gewoon aan tafel, openlyk, te zeggen: Myn Heer, wy Deisten! Ten hunnen
huize werden de verlocheningen der Waarheden, op welken deeze
Vrydenkers het meest gelaaden hebben, zo menigmaal herhaald,
en met zo veel klens aangedrongen , dat de minfte Bedienden in
Huis welhaast de les des Ongeloofs zo goed kenden, als hun Heer
en Mevrouw , ten minften even ruiterlyk daar over fpraken. De
Knegt, die de tafel diende, en zints lang gewoon was deeze los bandige gefprekken te hooren, maakte zich , in 't einde , diets, dat
by hier namaats , wegens zyne Misdryven, niets zou hebben te verantwoorden, en bepoot zyn voordeel te doen met deeze nieuw
aangenome leer; by flat Benige dingen van groote waarde, en ging
doer met het Zilverwerk van Tafel. --Hy werd nagezet, agterhaald ,
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haald, en met den buit belaaden tot zyn Heer gebragt, die hem,
in tegenwoordigheid van een gez lfchap zyner beste Vrienden , oniervro.g. In t eerst wilde hy niet fp eeken,of op eenige
vraagen antwoorden : doch, gedrongen om rede te geeven van zyn
fchandlyk gedrag, verklaarde hy ten laatften , toet ron ie woorden.
Myn Heer, ik had u zo dikwyls hooren fpreeken van de onmo„ gelykheid eens Toekomenden Leevens, en dat 'er naa den dood
„ voor de Deugd geen loon, en voor de Ondeugd geen ftraffe, te
watten Rondt, dat ik in verzoeking kwam om den gepleegden
„ Dieff}al te begaan."
Wel Schurk, hervatte de Heer M
T, vreesde gy de galg
niet? Hier op vervolgde de Knaap, zyn Heer flerk aanziende:
„ Myn Heer, wat raakt dat u, als ik lust had om dien kans te
„ weagen. Gy zelve hadt my de vrees voor de grootfee ftraf ont„ nomen: waarom zou ik eene mindere vreezen?"
,
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By gelegenheid der droevige Overfirooming in he Ampt van
Maas en 11/aal en he Ryk van Nymegen.

'k Heb geen fchatten, Neen! myn vrienden!
'k Heb geen rykdom, ver van daar;
iIad ik fchatten, had ik rykdom,
k zou u byi'caan, droeve fchaar!
k Zie uw rampen , Vaderlanders!
Hoe ontroert uw ftiaat myn hart!
hIoort myn zugten, kent myn traanen!
Tekens thoe me uw lyden finart.
it Wil toch iets, myn Vaderlanders !
'k zal iets tot uw heil bettaan;
Vol van Christlyk niededoogen ,
hef ik deezen Spoorzang aan.
Gy , gy zyt bet Nederlanders!
Nederlanders, zo beroemd
,Om uw milde liefdegaaven,
waar uw naam Hechts wordt genoemd,
Gy, gy zyt het, trouwe vrienden!
Wien dit Lied wordt toegewyd.
,.Qy, tile van 's Lands oude deugden
nog niet gantsch verbasterd zyt,
'k Zie de pylenbundel fchittren ,
vastgettrikt door Vryheids hand,
ja! 'er heerscht nog liefde en eendragt
in ons vrye Nederland.
Laat het woord van Oorlog klinken
in ons anders vreedzaam oorcc,
't Neêrlandscb volk vatt' moed en wapens,
eensgezindheid geen' het woord;
N
Ja
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J! wy allen zyn nob broeders
van dit vry gemeenebest;
panden,
nog
de
bezitten
Wy
in der vadren bloed gevest;
Noemt men dan elkander Vrienden
Broeders, in deez' vryen íiaat,
Broeders,
Laatera 't niet Hechts woorden blyven;
komt, betoont het in de daad;
Ziet, hoe mede Vaderlanders ,
ongelukkig,hoofd voor hoofd,
Door het hoog gezwollen water ,
van hun goedren zyn beroofd.
Ziet, dit wichtje derft zyn vader,
deeze Gaê haar Echtgenoot;
Hoort de Weduw, hoort het Weesje,
jamren om hui traanenbrood.
Huizen, dammen, weggezonken,
Vee verzwolgen in den Vloed,
Menfchen zonder dak en kleeders,
't al jaagt rilling door uw bloed.
Kinders, door de boosile ziekte
van hun leeftyd,aangetast,.
Worstlend met de bangtle fmarten,
zien zich door den Vloed verrast.
Hoort de trouwe moeder fchreijen,
die het zieklyk kroost verloor.
Goede Godheid! leen die klagten ,
leen hun fineeken,toch gehoor.
Gy, Gy liet de waters z wellen
ryzen boven pyl en maat,
ryzen
Doch Gy deeds het naar Uw Wysheid,
die 't begrip te boven gaat.
StrafT'end, bleeft Gy g oedertieren,
daar gy zo veel nog behieldt.
't Is Uw goedheid dank te weeten,
dat niet alles is vernield.
Maar, barmhartig Opperweezen !
fla Uwe oogen gunllig neér,
En de kwynende armo$ gade,
zorg voor haar, o Hemelheer! Dan wat fineek ik, Vaderlanders!
voor het Volk van Nederland,
't Werktuig van Gods goedheid zyt gy,
die bedeeld zyt door zyn hand.
Christnen! denkt aan uwen Meester,
die voor u geleeden heeft,
Staroogt op zyn liefdewerken,
hoort die wetten, die Hy geeft.
,

,
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Liefde tot het Opperweezen ,
Liefde tot den medemensch,
Dit 's de grondzuil zyner leering,
il en wensch.
Liefde is nog zyn w
Zyt gy Christnen, Nederlanders !
en belyders van die Leer,
Zyt met een dan wet betrachters ,
zyt gehoorzaam aan uw Heer.
Liefde moet door daaden blyken,
fchoon oorfpronglyk in 't gemoed.
ja! ik keur uw medelyden,
uwe ziels ontroering goed.
't haaten;
Maar, wat kan uw
't red den armen dorpling niet,
Hoor, het geen de Il:em der Liefde,
't geen de Godsdienst, u gebiedt.
Christus, die, uit loutre liefde,
voor ons eeuwig welzyn ftorf,
Die, voor onze wanbedryven,
aan het kruis genat verworf;
Christus zal u eenmaal daagen ,
als by 't Rechter ampt bekleedt,
Als uw Meester onderzoeken,
hoe ge uw fchatten hebt befleed.
Welk een vonnis durft gy wagten,
zo ge uw broeders hebt verfmaad
Dient hun hier met uw goedren,
met uw Liefde, met uw Raad,
Dan zal u de Vorst der Liefde
heil vergelden naa den dood ,
ja! al kost ge een waereld fchenken,
't loon bleef nog oneindig groot.
Komt dan, dierbre Vaderlandersi
dat ge uw eigen heil be(list,
Werpt vol ootmoed, werpt vol blydfchap ,
Gaaf op Gaaf in de Offerkist.
Toont uw hart nog onverbasterd;
dankend God voor uw geluk;
Smeekt Hem voor het heil uws naasten,
geeft verligting in hun druk.
Zoudt ge uw liefdepligt vergeeten,
waar gy daaglyks blyk van gaafs,
Daar

gy andere Medebroeders,

in de Britfche kluisters laaft.
Neen! gy zult hun zeker byitaan

door de vrugten van uw vlyt,

Toonen dat gy Nederlanders,
haven dat gy Christnen zyt.
1' = ^ I
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MENGELJJ/ERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,I{ONSTEN FN WEETENSCHAPPEN
BE'TRFKKELYK.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN 'T GEEN, LANGZAMER HAND, AANLEIDING GEGEEVEN HEEFT TOT DE KERKELYKE VERDRAAGZAAMHEID DER PROTESTANTEN
IN DE PRUISISCHE STAATEN.

(Getrokken uit zekere Hoo duitfchs Brieven, over dery tegen.
voordigen Staat van d n Godsdienst in dat Ryk; gedrukt
te Leipzig, 1778.)

D

e uittleekende verdraagzaamheid, welke zo veel Gezin ten , onder het gebied van den Koning van Pruifchen,
zelfs gewillig, omtrent elkander in het fink van den Godsdienst betoonen, klinkt zeer wyd onder de Protefcantíche
Christenen, en boezemt den aandagtigen béfchouwer van
de veranderingen in de Christen -Kerk een dubbele opnlerking en verwondering in. Men weet, dat zommige eene
dus verregaande verdraagzaamheid als een gunflig teken,
dat andere dezelve als een kwaad beduidfel aanzien , ten
opzigte van de volgende lotgevallen der Kerke. De toekomende tyden moeten dit ontzwagtelen. Wanneer die
toegeevenheid niet tot eene voltlaagene onverfchilligheid,
wat men ook denke nopens de Christelyke Geloofsleere ,
overlaat, — zo die verdraagzaamheid, niet andere woorden, geene aanleiding geeve, om alle vaste beginfelen der
Christelyke leerftelfels, welke verfchillende Aanhangen gemaakt hebben, te verwerpen, 't geen, naar ons inzien,
geenszints het geval is van de verdraagzaamheid in Duitschland, oordeelen wy, dat de Christelyke Kerk wel grooter (*) onweersbuiën dan deeze hebben boven het hoofd
ge.
(*) Sack, Spalding, Semler, Steinhart en andere, hoe verdraagza a m ook omtrent de begrippen, die andere over het Christendons
voeden, zyn 'er zo verre af van alle leerftelfels des Christelyken
geloofs den bodem in te flaan , en dus de Christen-menfchen in do
ikeligfte onweetenheid ten opzigte van 't geen de Christelyke o.
penbzaring leeraart, te laaten zinken, dat ieder htmAer een leertietI. DEZL, zue'.JLW, No. 5.
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gehangen. --- Dan wy willen in deeze flotfe niet dieper
dringen. Ons oogmerk is alleen den Gefchiedkundigen
Leezer genoegen te geeven, en Hem te doen zien, dat
deeze verdraagzaamheid niet, eensklaps, verfcheenen, maar
lang in de geboorte geweest is.
Zekerlyk heeft men het dulden van allerlei Godsdienst
zin, aan den thans heer-begripn,dutkfe
Koning, FREDERIK fbEN GROOTEN, voornament--ichend
lyk , toe te fchryven. Dan tien moet tot afgelegener bron
te rug treeden, uit welken de algemeene geest van ver--ne
draagzaamheid, in deezen flaat, eerst gevloeid is, -- uit
welke dezelve zig verfpreid heeft, ftaande de regeering der
elkander volgende Vorken; tot dat dezelve, van langzamerhand, onder liet roemrugtig bewind van den thans gebiedenden Koning, onwrikbaar gevestigd is.
Eerf'celyk willen wy de verstafgelegene oorzaaken dier
Verdraagzaamheid opgeeven; Ten. tweeden zullen
wy die geene aanwyzen 1 welke wat nader aan onze tyden
koorren; en Ten derden de allernaaste redenen te
voorfchyn brengen, die aanleiding gaven om zo veel Gezinten van Christenen, op de vreedzaamfte wyze, met den
anderen te doen verkeeren, en de wydst uit elkander loopende begrippen, om zo te fpreeken, tê.vereenigen.' ,Het
kan den Gefchiedkundigen Leezer niet onaangenaam weezen daar van een volledig verflag te hebben , en die zaak
dus uit den grond te zien opgehaald. [Het oorl'pronglyke
is met bylaageti verrykt, die ons op de zekerheid der vol
zaaleen , met alle gerustheid , doen afgaan , maar die-gend
te omflagtig zyn , om in dit Mengelwerk geplaatst te worden.]
1. Tlerstafgelegene oorzaken s die de Algemeene Verdraagzaamheid, in de Pruififclie Staaten, bewerkt hebben.
Niet lange na de Hervorming, werdt to.t deeze Verdraagzaamheid de grond gelegd, en op denzelven is verder die allerheilzaamfte inf1elling voor Kerk- en Burgerfl:aat,
ftelfel van het Christelyk Geloof, in hunne Schriften, verfpreid
hebben, en daarvoor, met alle befcheidenheid, yvei en. Dus geeft
hunne verdraagzaamheid gcene gelegenheid tot onweetenheid en
onverfchilligheid , in dat opzigte, welke gevolgen men , doorgaands,
van de verdraagzaamheid veest; en wat de hetragting der Godzaligheid betreft, men weet, •dat de evengeuoemde Mannen dezelve, by uitfteekendheid, in hunnen wandel vertocnen, en daar
cp, voornamentlyh, by hunne Toehoorders aandringen.

VAN KERKELYKE VERDRAAGZAAMHEID.

195

iaat, „ van niemand in zyn geweten, wegens den Gods„ dienst, te verontrusten", door veele veranderingen in de
Pr usfifche Staaten, wyd en zyd gebouwd. JOACHIM
DE EERSTE was een Vyand van Luther, en van de Hervor?ning; maar geen Vervolger. Zyne beide Zoonen,JoAcHIM
DE, TWEEDE, en de Markgraaf JOHAN, vervoegden zich
fchielyk by de Lutherfche Leer. De laatfle omhelsde dezelve eerst, in het openbaar, te Kustrin, in dën jaare 1536,
.en verkoos HENDRIK FRAME, een zeer verdraagzaam Man,
volgens het getuigenis zelfs van Benen Roomfchen Geestelyken , tot zynen Hofprediker en Generaal Superintendcnt. Dan niemand werdt ter navolginge zynes voorbeelds
gedwongen, alzo die Vorst het voor een ge weetenaak
aanzag, iemand met geweld tot den Godsdienst te dwingen.
JOACHIM DE TWEEDE nam te Spandau, in den jaare 1 539,
Diet Lutherfche Geloof aan. Het IIof, de Raad, de Bur.
gers, mitsgaders eene groote party der Roomfiche Geeste.
lykheid omhelsden zyne keuze , en gebruikten het Avondmaal naar de wyze, die de Lithe?fiche hebben. Daar over
viel het Poolfchre Hof den Keurvorst lastig, en de Gezanten
van Koning Sigism; nd werden gelast in Berlyn te weeg te
brengen, dat de Keurvorst, nimmer, deszelfs Gemalin,
eéne Dogter van Sigismarnd, tot dat Geloof noodzaaken
zou; aan welk verzoek de eerste, met alle gewilligheid,
voldeedt. In de Kerk-verordening, welke hy, in den jaare 1540, uitgaf, en waar na men zich, in Brandenburg,
ten opzigte van Leer en Kerkgebruiken , fchikken moest,
ontmoeten wy een Artykel, dat ten klaare bewyze dient,
hoe zeer hy de Christelyke Vryheid voorftondt (*). En
in 't jaar 1545 beval de Keurvorst, by gelegenheid, dat een
Keur-

(*) Een ander deel van de Christelyke Vryheid is, dat we
niet gehouden zyn ons te gedraagen naar de plegtigheden en
regtsgebruiken der Mofaifche Bedeeling. Het Raat den Christenen, vry de gewoonten van hun Land, ook in dit ftuk, na te
volgen. De Engelfche mogen zich van het Engelfche , de Fran.
fiche van het Franfche, de Romeinen zich van het Roomfche regt
bedienen. Aan deeze vastgef'celde Wetten , voor zo verte ze
niet niet Gods wil ftryden , hangt by zyne goedkeuring , ja bekragtigt dezelve: gelyk gefchreéven is by Rona. XIII. 41le rnagc
is van God; „ niet alleen de snagt der 7ooden, maar ook de
snagt van andere Volken." En de H. Petrus beveelt : wees ark
anenfchelyke orde onderdaanig. i Petri II. 13.
02
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Keurvor!lelyke Kerkenraad wierd' opgerigt, met nadruklyke woorden, dat de andere Kerkvergaderingen, in de gewigtigfte zaaken , altoos den raad deezer Keurvorftelyke
byeenkomfle zouden inneemen; terwyl, langs dien weg,
de magt der Geestelykheid beteugeld, en hunne veel gezag
hebbende uitfpraaken, van tyd tot tyd, kragteloos gemaakt
werden.
JOHAN GEORGE, ZO deugdzaam als zuinig, deedt al zyn
best, om de Verdraagzaamheid in den Godsdienst te bevorderen. By Gene verandering des evengenoemden Keur
liet by , in de neteligfle zaa--vorídelyknKas,
ken, eenige zyner Kamerraaden, mitsgaders zynen Kaneelier, door deeze Vergadering roepen, op dat men, met
alle nauwkeurigheid, de ter tafel gebragte flukken onder
allen moogelyken fpoed, vonnis flryken-zoekn,mt
zou. 't Is waar, dat hy den Geestelyken de magt liet
behouden, om te ftratfen : maar niet, zonder bepaaling,
en met uitdruklyk bevel, dat de Waereldlyke Regter het
vonnis zou uitvoeren. Eenige jaaren lanter voegde by die
Vergadering een weereldlyk perfoon tot Kaneelier toe, en
belette haar dus het flaan na de opperfile magt. Zyne liefde tot eensgezindheid was, buiten kyf, de oorzaak, dat
hy het ontwerp van eendragt (*) in liet openbaar , eerbiedigde. - MUSCULUS en CORNERUS moesten hier aan
arbeiden, en niets was duidelykcr, dan dat de Keurvorst
de algemeenfte eensgezindheid , en de rust zyner Onder
oog halt.
-dane,opht
JoacHIM FREDERIK Rondt de zaak der Latheraaren, ten
yverigfle, voor, en betoonde zich geen vriend van de
Hervormde te weezen ; dan vervolgde hen , in geenerlei
opzigte. Zyne Ziel ademde vreede, en men kan geen
voorbeeld van vervolging, onder deszelfs beflier, bybrengen . Dan onder alle, die neen als de eerf'e Bewerkers van de thans heerfchende Verdraagzaamheid in de
Pruïffche Staaten mag aanzien, verdiënt Keurvorst JOHAN
SIEGMUND de eerfte plaats. - De Slag, dien by met
den Hertog van NEUFCHATEL, in Dusfeldorp voerde, maar
byzonder de nederlaag , den laatoen toegebragt, deedt
Hem, onder andere, tot de Hervormde Kerk overgaan.
Hy nam de plegtigheid des H. Avondmaals , naar het gebruik der Hervormde, voor het eerst, waar, op den eer
jaar 1613, en lag, hier door, den-lcnKersdagv't
grond*) íFortnula Concordi .
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grondslag tot de Verdraagzaamheid., die de Hervormde,
zedert, in zyn Ryk betoond hebben. Voor zynen overgang
tot de Hervormde Kerk, was by den Philip pisten al byzonder genegen, en liet zich, vervolgens, door de befchryvingen , welke zyne Hovelingen, wel eer in Frankryk, de Palts en Holland geweest zynde, van de eenvoudigheid des Hervormden Godsdiensts gegeeven hadden, tot
liefde omtrent denzelven inneemen; dan de gemelde Slag
gaf daar toe de meeste aanleiding. Deeze overgang was
voor het Graaffchap Brandenburg, inzonderheid voor de
belangen van den Godsdienst , van het grootfile gewist.
Met zyne goedkeuring werdt eene belydenis ingevoerd, die
der Hervormde Kerk ten regelmaat moest dienen; maar geen
van de Lutherfche Belydenisfe dwong men tot de aanneeming der zelve. Zelfs liet de Keurvorst de grootfte oogluiking blyken, by gelegenheid, dat de Lutherfche, op het aan
een Geestelyken der St. Pieters Kerke , oproer-hitfenva
verwekten , wegens het wegvoeren der Beelden uit den
Dom. En op den algem-eenen Landdag te Soldin beloofde
Iay, allerplegtigst, van geene vervolging te zullen aanregten, wegens den Godsdienst; en dat by,. ten opzigte van
de Geestelyke zaaken, niet de minf'c verandering dagt te.
maaken, nog in den Lutherfehen eerdienst, nog in het regt
van Patroonfchap (*), nog in den Kerkenraad.
In den jaare 1614 liet by een merkwaardig Bevelfchrift
uitgaan, ítrekkende tot aanfpooring der Geestelyke , om
alle befcheidenheid en gemaatigdheid, op den Predikftoel,
te laaten blyken; en alles te wêeren, 't geen aanfloot geeven , den vreede der Ziele ltooren , en de belangen van
Gods Kerk benadeelen korde. Ieder aandagtig befchouwer
deezer eendragtlievende uitfchryving bemerkt daar in reeds
de zaaden dier Godsdienst - verdraagzaamheid , welke de
thans regeerende Monarch, tot geluk zyner Staaten, op
zulk een' vasten voet gebragt heeft. Agtervolgens
het onderwys , dat de Leeraars BERGZUS en PELAncus hem
mededeelden, flondt de Keurvorst, nopens het ftuk van de
verkiezing der genade, in het gevoelen van ARMINIus, die
in Holland veroordeeld wendt, en van daar kwam het, dat
by met de Nationaale Synode, te Derdregt 1618 en 19 byeen geroepen , niets te doen wilde hebben , en geeyt
Godgeleerde daar toe afgevaardigde (t). Zekerlyk vindt
men
(*) Het regt van Kerkelyke aan te !lellen.
() Behalven de byzonderegevoelens van den Keurvorst, wegens
de
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men in deezen flap Benen van de merkwaardigfle gronden ,
op welken de edelíte geweetens-vryheid, in deeze Staaten,
verder is voortgeplant.
Onder den ongelukkigen Keurvorst GEORGE WILLEM ,
werdt de zogenaamde dertigjaarige Kryg gevoerd. De liefde tot de Protejtanten voerde hem, maar tot zyn eigen ongeluk, in deezen verwoestenden Oorlog, die hem onnoemiyke fchatten kostte, en wiens uitffag hy niet beleefde. Hy
ftierf, in den jaare 1640, te Koningsbergen, niet veel hartzeer en kommer wegens zyne zo ongelukkige regeering.Deeze zyn de vgrstafgelegene oorzaaken , die het dulden
van allerlei gevoelens over den Godsdienst, in de Branden
bewerkt hebben. — Wy gaan over tot -burgfcheStan,
11. Nadere oorzaaken, die deeze Algemeene Verdraag zaamheid bevorderd hebben.
Wy vinden ze onder de roelnryke regeering der Keurvor1en FREDERIK WILLEM, en FREDERIK DEN EERSTEN.
FREDERIK WILLEM nam de belangen der Hervormde, in
de tiUest faalfche Vreede - onderhandeling, met eene ongeloofclyke moeite, ter harte, en zegenpraalde, eindelyk,
voor deeze Geloofsgenooten. De Hervormde drdngen , na
onbepaalde veyheid van Godsdienst-oefe--mentlyk,op
ninge, en de Keurvorst liet hunne zaak, door zyne Gezanten , afzonderlyk bewerken. Dan zeer veel zwaarigheden
ontmoetten zy by de Keizerlyke en Roomfche Afgevaardigden. 't Kwam, namentlyk, in de geheele Oorlogsverklaaring, enkel om den Godsdienst begonnen, op de beantwoording deezer vraage aan ; „ Is het regt van den
Godsdienst te hervormen verbonden aan het regt van re„ geeren; zo dat elk Landsheer, naar zyn eigen welgeval„ len , eenen anderen Godsdienst kan invoeren , dien zyne
Onderdaanen, tot dus verre, niet beleeden hebben?"-vraag was voor alle ook een twistappel, vermits een-Dez
ieder eenen byzonderen Godsdienfligen aanhang toegedaan
zynde, verfchillend, over het Christelyk Geloof dagt. De
ge.
de algemeene genade, vaardigde by ook niemand na de Hollandfche

Algemeene Kerkvergadering af, vermits hy voorzag, dat in de
veroordeeling van Arminius, ten opzigte van de Algemeens genade, de veroordeeling der Lutherfche, die in dit (luk niet den Rennonffrantfcheri Hoogleeraar gelyk dagten, lag opge(looten. Om
dan den Lutb.^ fchen, hier in, geen aanstoot te geeven, liet ooit
de Deurvorst zyne Godgeleerden van de Synode te rug blyven.

VAN ICERKELYRE VERDRAACZAAMI EID .

799

gematigfte Godgeleerde ontkenden dezelve. Andere hielden
den middenweg, en oordeelden, dat de Vori en, zekerlyk,
het rept hadden, om den Godsdienst hunnes Ryks te veranderen, maar niet als met de toeflemming der Land-Staaten. Eindelyk, kwam men overeen, „ dat het, in den
„ Roomfchen Ryke, ieder zou veyílaan den Roomfchen of
„ den Protellantfchen Godsdienst, het zy den Lutherfchen,
„ of Hervormden, te belyden, en dat elk deezer Gods„ dienffien , in liet openbaar, gevierd zouden worden op
„ die plaatfen, daar zy, in den beginne van 1624, opent„ lyk gevierd waren. Dan, wanneer de Onderdaanen , op
„ eene plaats van dat Ryk, een geloof waren toegedaan,
„ dat aldaar niet was ingevoerd, moesten zy afzien van
„ eene openbaare belydenis van het zelve, en , in ftilte,
„ zich met hunnen Huislyken eerdienst te vreede houden,
of de veyheid hebben van hunne bezittingen te verkoo„ pen, en naar zulk eene plaats te trekken, daar hunne
„ Godsdienst in algemeen gebruik was."
Alle de Ryks-Staaten beloofden dit beding te zullen nak©omen, het Huis van Oostenryk alleen uitgezonderd; dit
begeerde daar aan niet gehouden te weezen , en wilde niemand zyner Onderdaanen eenigen Godsdienst als den Roomfchen laaten belyden. Die daarmede niet te vreede was,
moest het Land ruimen. Dan den Silefier - VorJlen werdt
hunne veyheid , hier in, gegeeven , en den overige Silejiers
ílondt men eenige openbaare Bedehuizen, by gunfle, toe.
rvormde, door FREDERIK WILLEM onderfteund, wil
De He
onbepaald genot eener Godsdienst -veyheid hebben.-denht
De Afgevaardigde uit Brandenburg, by welke zig de Hesf fche vervoegden, bragten liet, eindelyk, ook zo verre, dat
de Hervormde met die van de Aa!gsburgfche Geloofsbelydenis
gelyk gefteid wierden. Deeze yvervplle poogingcn van den
Keurvorst ontftaken, gelyk men ligt denken kan, by alle
de Hervormde in Duitschland , Ztivitferland en Holland, de
grootfte vreugde. Ook werdt by den Westfaalfchen Vreede
^Cn afzonderlyk Artykel , tot welzyn der Hervo nade, bepaald. Behalven deezen Vaderlandfchen yver, ter
bevordering van de Godsdienifige belangen der Hervormde,
in het Duitfche Ryk, wendde hy,- inzonderheid , allen vlyt
aan , om de verfchillende Gezindheden tot vreede onder elkander op te wekken. Hy gaf den Brandenburgfche Godgeleerden de -veyheid , om de gelprekken by te woones , die
over den Godsdienst in den jaare 1645 gehouden werden;
en diende, agtervolgens den wensch van den Pooifchen Kosing
04
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hing Wlladislaus, om de Roomfche niet de Lutherfche, en
Hervormde, te versenigen. Dan dit geíprek liep niet alleen
vrugteloos af, maar deedt ook den Godgeleerden Oorlog
van Kalovius tegen de Hervo, mde ontgaan. Hy maakte
voorts, in de naaken van den Godsdienst , de allerbeste
schikkingen. Deeze ftrekten , eensdeels , om de onder
te-fcheidnGlosgtvrednagtop
wekken, en anderdeels der Geestelykheid de juiste paaien,
aan te wyzen, binnen welke noch hun aanzien, zo onontbeerlyk, om de Christen-Kerk in ftand te houden, gefnuikt,
noch hun gelegenheid gegeeven werdt , om zich een al te
groot gezag aan te maatig1en, en het zelve, ten nadeele van
den Staat en de Kerk, te misbruiken. Ook fchafte hy, van
tyd tot tyd , het overtollige — het nuttelooze — en het
onverílandige van den byplegtigen Godsdienst af. — Ik
zal, ten opzigte van het een en ander, zommige bewyzett
voor het licht brengen. Den z Puny van 't jaar 1662,
liet hy een gefchrift uitgaan, hoe de Hervormde en Lutherfclie Predikanten, zo wel als andere Onderdaanen des Ryks,
de eendragt onder den ander bewaaren moesten. — Twee
jaaren laater beval hy, dat de He vo;mde en L utherfche Gezindheden noch op elkander fmaalen , noch elkander gevolgen zouden te laste leggen, verkeerdelyk uit hunne onder
geloofsbegrippen getrokken, en dat men vryheid-tcheidn'
zou hebben de bezweering van den boozers Geest (*), by het
doopen der joi gé Kinderen , agter te laaten. Twee
Geestelyke, die met onverf}andigheid geyverd hadden ,
werden door den Keurvorst te Be lyn van hunne ampten
verlaaten , en by gaf daar van eene openbaare verklaaring.
Alle Latherfche Opzieners en Predikanten moesten
een gefchrift, op hoog gezag, onderl'chryven, waar in zy,
eerst, beloofden een voorbeeldig gedrag te zullen leiden:
„ Ten tweeden, van geene verfchillen, tusfchen Hen
en de Kerkbedienden, of iemand anders ontílaan, op den
„ Predikstoel voor de Gemeente te brengen , en daar over
„ te twisten en te tieren, maar alle gefchillen voor den
Keurvorf'elyken Kerkraad te brengen, en in hunne ver„ effening te berusten." - Eindelyk werden ze hier
door verpligt, om alle veragting en onverdraagzaamheid,
ten opzigte der Hervormde, af te leggen. ----- En op
dat de voorflanders der ,Augsburgffcl;e Belydenisfe van den
kant der Hervormde niets te vreezen hadden ,, bragt een
open(*) Exercismus.
,
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openbaar Gebod des Keurvorsts , den 6 Mey 1668 uitgegeeven , deeze onder de ffriktll e verbintenis van hunne Broeders , nimmer, in hunne eer en voorregten aan te tasten.
In 't jaar 1678 lieten zich al oenige Geestelyke kyken,
die den aanhang van ARRIUS , SOCINUS en PHOTINus begunfligden. De Keurvorst liet, daaromtrent, nauwkeurig onderzoek doen, en fchoon by hun geene veyheid vergunde,
om hunne gevoelens, in het openbaar, te belyden, beval
by nogthans, in eene bekendmaaking van 't jaar 1683 , dat
men deeze perfoonen verdraagen moest, zo lang zy ílil en
vreedzaam leefden, en hunne dwaalingen niet voortplantten. Het gezag der Geestelyke liet hy, aan den eenen kant, tegen allerlei afbreuk en veragting beveiligen; en
aan de andere zyde, droeg hy zorg, dat deeze nimmer door
eene al te verregaande eerzugt en een aangematigd rept ,-dat
hun niet toekoomt, eene onbepaalde gehoorzaamheid des
genieenen Volks, aan hunne uitfpraaken, konden verkrygen , welk de naaste weg tot vervolging en onverdraagzaamheid is. Daar in openbaarde de Keurvorst de diep
Staatkunde. Geen van beide deeze uiterflen moet in-1Ic
een Land plaats hebben, daar Geweetens-veyheid en Ver
allerlei eerdienften de Ingezetenen, op-dragzmheivn
de nauwfte wyze, verbindt. --- De bcdienina der Predikanten moet aan geen verfmaading zyn blootgefteld; anders zyn hunne verrigtingen volffrekt vrugteloos. Dan zy
moeten ook niet te veel magts bezitten, vermits, gelyk helaas! de Gcfchiedboeken loeren, zy ligtelyk overfIaan om
die magt te misbruiken. Den juisten middelweg wist de
groote Keurvorst, daarin, te houden, en, in het algemeen,
kan men aanmerken, dat by de Verdraagzaamheid, in de
Pruiffche Staaten, langzamerhand vcrfpreidde; ten minflcn
het pad baande , op welk daarna FREDERIK WILLEM en inzonderheid FREDERIK DE TWEEDE, aan alle hunne Onder
-danevolmktf beugd}vyhiseweetens verleenden. Deeze Beheerfcher, die zo
veel deels in de verbetering van den Godsdienst gehad, en,
om die reden, de grootf}e verdienften verworven heeft, beval, verder, tot bevordering van de bovengenoemde einden,
dat, zo men iets, in Burgerlyke gevallen, tegen de Gecstelyke te klaagen hadt, dit door den Kerkenraad van de
hand gewcezen, en voor (len Wereldlyken Regtbank gebragt moest worden. Even zo moest men, ten opzigte
van beledigingen en eerroverven , op 's Vorflen bevel,
handelen, wanneer die tusfchen Leeraar en Leeraar , of
05
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tusfchen Gcestelyke en Leeken verkeerden. De PerlynfcJel
Geestelykheid onderwierp hy, allengskens, aan de bevelei
der Hooge Overigheid, en bepaalde, b. v., dat de zaaken der Kerkgeíroelten van de laatíte zouden afhangen.
Ook deedt hy den geletterden hoogmoed van menig' Godgeleerden yveraar, inzonderheid hunne Schryfzugt, waardoor het zaad van twist en verdeeldheid rondsomme gellrooid wordt, onder zekere wetten gebukt gaan, ingevolge van dat merkwaardig bevelfchrift, waardoor geene
Godgeleerde Boeken, dan die onder het oog der Koning
geweest waren, mogten het licht zien.-lykeBordas
Zo verre de toenmaalige tyden gehengden, ontflipte de
verbetering van den fmaak, en de befchaaving des ver
opmerkzaam oog niet; zelfs gaf hy deeze Bene-ílands,zy
plaats in het uitwendige van den Godsdienst, en in de
herkelyke verrigtingen van den Leeraar. By verwierp de
Latynfche Gezangen, die de Domkerk te Havelberg nog
gebruikte, en fchafte de witte Koorkleeden der Predikanten, en de Kruizen, by het begraaven der dooden, af.
De oeffeilingen voor de jeugd werden, door zyn toedoen, op Benen geregelder voet gebragt, en hierdoor de
duisternis der onweetenheid, en des bygeloofs, waar in
liet gemeene Volk wandelde, verdreeven.
Aan de komst der Franíche Viugtelingen in dit l,yk kan
neen, mede, de heeds toeneemende brocdcrlyke lietie onder zo veele onderdaanen, die eersen verfchillenden Godsdienst beleeden, toefchryven. Tot onuitwischbaare fchande voor L o D E w Y 1 XIV, tot verderf van zyn eigen
land, en tot een eeuwig vcrwyt van den vervolgzieken geest
der Pranfche Geestelykheid, moesten 20000 van de getrotuvife Ingezetenen het hunne agterlaaten, en met niets,
dan den Staf en Gods woord , Frankryk ruimen , of zig by
het Roomfiche Geloof voegen. Zekerlyk hielp deeze gebeurtenis de eensgezindheid onder die Pruififche Onderdaanen, welke eenser verfchillende Geloofsbekentenisfe toegedaan waren, haar vollen beflag krygen. — Welk eenen
lof verdient dan niet deeze verlichte Keurvorst by alle regtfchaapen' Onderdaarnen van het Pruififchc Rvk! en met welk
Benen eerbied neoeten de verdraagzaamíle hunner niet aan
Item gedenken, daar by een der oudite, maar ook der voor
bewerkers is van die onwaardeerbaare Vryheden,-namfte
die ze thans genieten.

(liet Vervolg daarna.)
WAAR-
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WAARNEEMING WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN DE
Asfa Fwrida, IN EENE HEVIGE MAAG- EN DARMPYN,
DOOR UITZETTING VAN WINDEN VEROORZAAKT.

(Medical Cafes and Obfeevarions, by

ANDREW DUNCAN, M.

D.)

R. M. en Man van een íterke Lichaamsgelleldheid, eni
omtrent 38 jaaren oud, wierd den 14 Juny,
1777, in het Hospitaal te Edinburgh gebragt. Iíy klaagde
over eene hevige pyn in den omtrek van de Maagkuil,
(Carti(ago Enfiformis) welke zig van daar bencdenwaards
tot den Onderbuik uitftrekke. De aanvallen duurden niet
zeer lang, maar waren zeer hevig, en volgden zeer fehielyk
op elkander. Wanneer de Lyder eenige winden loosde,
het zy benedenwaards of naa boven, gevoelde hy eene ver
opgemerkt , dat telkens, naa dat hy-ligtn:darbyh
wat gegeeten had, hy eene menigte winden van boven
kwyt raakte; ook klaagde hy zeer dikwils over rommeling
van winden , (Borborygnai) die telkens met een plaatzelyke
uitzetting der Darmen vergezeld was. Wanneer de pyn op
zyn hevigíle was, dan gevoelde by eerre geweldige hoofdpyn, met ligte huiveringe. Doch, offchoon deeze Symptoinata alleen maar de hevige aanvallen van pyn vergezel
zo bleef tog de pyn omtrent de Cartilago Enfi, f ornais-den,
meer of min befUendig; en des morgens, wanneer de pyn
gemeenlyk het miníle was, gevoelde hy eene ligte hoofd
-pyn.
De Pols deed omtrent zeventig (lagen in een minuut;
de Stoelgang was natuurlyk, by (liep des nagts zeer wel;
doch had weinig eetlust.
De Lyder had reeds drie jaaren lang aan deeze Toevallen
gelaboreerd: geduurende den winter waren zy draaglyk; maar
tegens het voorjaar wierden zy telkens heviger. Hy fchrecf
dit ongemak toe aan eene Geluwe, die by, elf jaar gele
gehad had; vermits hy zedert dien tyd nimmer vry-den,
was geweest van eenige ongemakken in den Onderbuik,
hoewel zy zig eerst zedert drie jaaren op de bovengenoemde wyze geopenbaard hadden.
fly had verfcheiden Geneesmiddelen gebruikt, en onder
anderen , in den laatften tyd, de pillen van ANDERSON , die by
renen eruimen tyd, zonder de minfee beterfehap, gebruikt
bad.

Ik
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Ik liet hem alle avonden, naa bed gaande, twee van de
volgende Pillen inneemen:

A fce Fcetidce.
Aloes Socotrince.
Saponis Hispani. fin gulorum dragm. ucnam.
Syrupi frnplici flat masfa, dividenda in pillulas gra.
norum quinque.
Wanneer ik hem den 24 Juny bezogte, verhaalde by my,
dat by dagelyks een of twee goede Stoelgangen had gehad.
Hy was minder niet de fpanning van winden gekweld; doch
de pyn omtrent de Maagkuil was by aanhoudendheid gebleven. Hy meende dat deeze pyn thans iets laager was dan
voorheen. De pyn in het hoofd was minder, dochhyllaagde over zwakte.
Ik liet hem met het gebruik der pillen aanhouden.
Den i July zeide hy my, dat by geen ander uitwerking
gehad had, dan natuurlyke ontlasting. Zyn hoofdpyn
bleek draaglyk, en hy klaagde minder over zwakte. Etter
behield hy pyn in den Onderbuik.
Het gebruik der pillen wierd voortgezet tot den 8 July.
d van de laatste doffs pillen vier copieufe Stoelgangen
^1,'aldla. Zedert eenige dagen waren de aanvallen van pyn
omtrent de Maagkuil minder hevig geweest; en al de overige toevallen waren aanmerkelyk minder.
Ik liet hem vervolgens maar één pil des avonds inneemen.
Den iS July. Hy behield dagelyks ruimen Stoelgang, niet
maar eene pil gebruikte. Hy bleef van de-tegnfa.dby
hevige aanvallen der pynen, omtrent de meergenoemde
plaats, bevryd, en gevoelde weinig of niets meer van de
voorgaande ongemakken.
Hy verliet het I Iospitaal, en ik gaf hem den raad, om,
naarmaate van zyne omfiandigheden, de pillen verder voort

g!
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN NAGTEGAAL.

(Volgens den Hcer DE A?ONTBeILLARD, Medefchryver van
den Heer Lff BurFON.)

(Vervolg en Slot van Bladz. 161.)
Nagtegaal is, met den tyd, vatbaar voor verknogtD eheid
aan den perfoon, die hem oppast; wanneer hy

eens kennis gemaakt heeft, ontdekt hy aan den gang, zon
te zien , de aankomst zyns Oppasfers , begroet hem,-der
door met een blyden toon te slaan; in den ruityd, doet hy
vrugtlooze poogingen om te zingen, en tragt dit gebrek te
vergoeden door de vrolykheid zyner beweegingen, en zyn
gelieele houding is te inneemender, daar hens het vermogen,
van zich uit te drukken, ontbreekt. Verliest by zyn Oppasfer, dan Verft by zomtyds van droefenisfe; overleeft
by dien dan is 'er langen tyd noodig om hem aan eenen anderen te gewennen; gelyk alle vreesagtige en wilde characters, is by vast aan een en denzelfden verkleefd, om dat by
bezwaarlyk gewent. Eenzaamheidminnend zyn de Nagtegaalen ; zy reizen alleen, z y komen alleen in de Maanden
April en May, en vertrekken alleen in September; en,
wanneer, in het Voorjaar, het Mannetje en Wyfje zich by
een voegen om te nestelen, fchynt deeze byzondere verbintenis hun afkeer van de Vogel-maatfchappy, in 't algemeen,
te: verllerken.: want zy dulden als dan geene foortgenooten
op de plaats, welke zy zich hebben toegeëigend. Men gelooft dat zy dit doen om een veld te hebben, ruim genoeg
om onderhoud voor zich en hun huisgezin te vinden ; ten
blyke hiervan firekt, dat de nesten, in een landflreek,
waar overvloed van voedzel is , nader byeen zyn; dit bewyst ook dat de jaloufy, gelyk zommigen willen, hun
daar toe niet aanzet : want nun weet dat deeze drift de afflanden nooit te groot vindt, en dat een overvloed van leevensmiddelcn de verlegenheden en voorzorgen deezer Vogeltjes niet vermindert.
Eik paar begint zyn rest te maaken op het einde van April of het begin van I\lay; zy vervaardigen 't zelve van
bladeren, takjes en fleelen; van buiten , en van binnen vullen zy liet met draadjes, fyne worteltjes en hair; zy plaatzen 't op een goeden fland, een weinig na het Oosten gekee^rd,
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keerd, en niet verre van 't water; het rust op de takken
van laag Geboomte; of op hoog opgefchoote kruid , of ook
zelfs op den grond, aan den voet van 't geboomte; dit
brengt te wege, dat de eitjes of de jongen, en zomtyds zelfs
de Moeders, ten prooi worden aan Jagthonden, Vosfen,
Bontzems , en dergelyk Gedierte.
By ons ligt het Wyfje doorgaans vyf eitjes; eenpaarig
donker groen van kleur, uitgenomen dat ze aan 't dikfie
einde donkerst, en 't dunile het groenfile zyn. Het Wyfje
broedt alleen, en verlaat het nest niet dan om eeten te zoeken, en alleen 's avonds, wanneer de honger prangt; geduurende haar afweezen fchynt het Mannetje een waakzaam
oog op 't nest te houden. Met den achttienden of twintigen dag komen de Jongen uit. Het getal der Mannetjes is
doorgaans dubbel van dat der Wyfjes; wanneer men , derhalven, in de maand April een gepaard Mannetje wegneemt,
heeft de Weduwe welhaast een ander, en dit weder weggenomen zynde, een derden; en het broeden gaat even
goed zyn gang. Het Wyfje voedt de Jongen even als de
Kanarie -vngei''tjes, en wordt door het Mannetje, in dat ge
wigtig werk, onderlleund; als dan houdt deeze op met zin
een erniliger bezigheid hebbende; men wil, dat zy,-gen,
geduurende het broeden, zelden digt by het nest zingen,
uit vrees van 't zelve_ te zullen ontdekken; doch, wanneer
men het nest nadert, verraadt zich de Vaderlyke tederheid
door het gefchreeuw over 't gevaar, in 't welk zich liet
broedzel bevindt, en 't geen daar door toeneemt. In veertien dagen hebben de Jongen vederen , en 't is dan dat cle
zodanigen, die men wil opvoeden, moeten weggenomen
worden; wanneer zy alleen vliegen, beginnen de Vader en
Moeder een nieuw broedzel, en , naa dit tweede, een derde;
doch zal dit laatífe gelukken, dan moet 'er geen vroege
koude komen; in heete landen broeden zy tot vier keeres ;
doch de laatfile broedzels zyn de minst tairyke.
De Mensch, die niet gelooft te bezitten, dan wanneer
hy, 't geen hy bezit, kan gebruiken en misbruiken, heeft
middel gevonden om de Nagtegaalen in den gevangen ftaat
te doen nestelen; de grootfile hinderpaal was , de zuigt tot de
veyheid, zeer fled; in deeze Vogeltjes; maar men heeft deeze
natuurlyke aandoening weeten op te weegen door even natuurlyke doch í'corker aandoeningen, de noodzaaklykheid
van minnen en voortteelen. Men neemt een gepaard 1í1a nietje en Wyfje , en laat ze in een groote Vogelvlugt , of
liever in den hoek van een tuin niet klein geboomte beplant,
-
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plant, waar van men eene vlugt maakt, door 'er netten
rondsom te zetten,; dit is de zagtfle en zekerile wyze om
de Nagtegaalen, in den gevangen (laat, te doen voortteelen: het gelukt ook; doch bezwaarlyker, wanneer men dit
Mannetje en Vyfje, in een weinig verlichte vlugt plaatst,
elk byzonder, hun alle dagen, op dezelfde uurgin te Beten
geeft 3 en van tyd tot tyd de byzoudere kooitjes opent om
ze met de vlugt gemeen te maaken, die, niet het begin van
April, openzettende, zonder ze meer te fluiten, en hun
alles te geeven wat noodig is tot het maaken van een nest.
Men heeft ook middel gezogt om Nagtegaalen te planten
op eene plaats, waar ze zich niet onthielden; ten dien einde tragt men de Ouden beide te vangen, en neemt het
broedzel met het nest weg, brengt het op eene plaats zo
naby mogelyk gelyk aan die van waar men 't zelve nam;
waar op de Ouden elk in een byzonder trouwtje zo na by
de Jongen gebragt worden, dat zy hun geroep hooren; wanneer men ze laat vliegen, zonder de Jongen te vertoonen;
de. aandrift der Natuure voert hun na de plaats van waar zy
het geluid der Jongen verneemen; zy vaaren voort met ze
te voeden zo lang het noodig is; en men beweert, dat zy ,
in 't volgend jaar, te zelfder piaatze, wederkomen; en dit
zullen zy, buiten twyfel, doen, als zy 'er het geliefde
voedzel, en de noodige bouwftoífen tot het maatren van
nesten, aantreffen ; want, zonder zulks , zyn alle andere genomene voorzorgen geheel vergeefsch, en wanneer deeze
vooraad ergens is, bykans overtollig: dewyl de Nagtegaalen,
volgens de waarneeming van FP ISCH, altoos , wat meal ook
doe, op die plaatzen wederkeeren.
Wanneer iemand zin heeft Nagtegaalen zelve te kweeken, zyn die van het eerfle broedtel de beste, en men kan
ze een onderwyzer geeven, naar welgevallen; doch, myns
agtens, geen beter dan andere fchoonzingende Nagtegaalen.
Met de maand Augustus verlaaten de oude en jonge Nagtegaalen de bosfchen , en gaan na de velden en nieuw bebouwde landen , waar zy meer Wormen en Infecten vinden.
Misfchien is dit reeds een voorbereiding tot hun aanflaande vertrek. Zy blyven 's Winters niet over in Fj ankryk ,
Engeland, fuitschland of Gtiekenland, enz.; en dewyl
men verzekert, dat 'er geen Nagtegaalen in Af ica zyn,
mag men daar uit oordeelen, dat zy zich na Afie begeeven.
Dit is te waarfchynlyker, om dat ze in Pe ie, China, en
zelfs in .7apan , gevonden worden ; in welk laatstgemeld
land ze zeer gezogt zyn, en de fraay zingende zeer veel
gelds
,
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gelds kosten. Door Europa zyn ze algemeen verfpreid tot
in Zweden en Siber,e toe, waar zy, volgens de aantekening
van OMELIN, zeer lieflyk zingen; doch in Eut opa , zo wel
als in flfie, zyn 'er Landen, die hun niet aanílaan, en zy
zich nooit ophouden.
Overal (taan ze bekend voor Trekvogels, en deeze neiging is hun zo diep ingefchapen, dat de opgeilootene, in
het Voor- en Naajaar, op den tyd der reize, zeer hevige
beweegingen máaken, inzonderheid 's nágts. Die reisdrift
moet, derhalven, onafhanglyk weezen van de begeerte om
groote koude te ontwykeii, en landen, welke gefchikter
voedzel opleveren, te zoeken; want in een ftaat, waar zy
noch koude gevoelen, noch honger lyden, betoonen zy,
nogthans, deeze reisvaardigheid.
Deeze Vogel behoort tot de Oude Wereld; want, fchoon
de Zendelingen en Reisbefchryvers fpreeken van Nagtegaalen in Candia , in Louifiane , en de Antilles., enz. ; weet
men, dat de Nagtegaal te laatstgenoemder plaatze eene
Poort van Spotvogel, en die van Louifiane dezelfde is als
die der Anti/les; dewyl deeze zich, volgens PAGE DUPRATZ, op Martinique en Guadeloupe bevindt; en, uit liet
geen Vader CIIARLEVOIX van den Canadafchen Nagtegaal
zegt, blykt duidelyk dat liet geen Nagtegaal, of een zeer
verbasterd foort, is, dewyl by liegt zingt. 't Kan weezen,
dat deeze Vogel, die zich in de Noordlykfle gedeelten van
Europa en linie onthoudt, de nauwe Zee- engten , welke,
op die hoogte, de twee Vaste-landen des Aardkloots fcheiden, overgevlogen, door een form of op een Schip in de
Nieuwe Wereld overgevoerd is: dat de Lttgtsgeftéltenis met
zynen aart niet 11rookt, door de te groote koude, de vogtigheid, of ook dat het hem aan gepast voedzel ontbreeke (*), en by daarom Ilegter zingo in Noord-filmerica dan
in Abe, even gelyk by min aangenaame toonera flaat in
Schotland dan in.Italie; want het is een algemeene en doorgaande regel , dat een Vogel weinig of niet zinre, wanneer
by koude of honger lydt. Men weet, dat de lugtsgeíleltenis van filmerica, en bovenal van Canada., niet gunflig is
voor den Zang der Vogelen; dit zal onze Nagtegaal, in
(*) 't Is bekend , dat in America veele Infeaen gevonden worden ; doch de meeste zyn zo groot en zo wel gewapend, (lat
de Nagtegaal, wel verre van ze tot zyn proxy te kunnen maaken, dikwyls moeite zal hebben om 'er zich tegen te verwe.
ren,
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Canada overgevoerd, ondervonden hebben; want het is
meer dan waarfchynlyk dat by 'Cr zich tegenwoordig beVindt; de korte, aanwyzing van Vader CHARLEVOIX is,
naa dien tyd, bevestigd, door het {eili getuigenis eens
Geneesheers te Quebec , en van eenige Reizigers.
Naardemaal de Nagtegaalen, ten mintien de Mannetjes
in den Voortyd, gelíeele nasten zingende doorbr_ngcn,
hebben de Ouden zich diets gemaakt, (lat zy, in dit Sayfoen, niet flaapen; en uit dit liegt getrokken gevolg is de
dwaaling ontía^aan , dat het Nagtegaalen-Vleesch een ílaapverdryvend voedzel was, en het liggen van het hart en de
hogen eens Negtegaals, onder het hoofdkusfen ,, iemand den
flaap benam ; cindelyk deeze dwaalingen veld winnende, en
in de kunsten overtappende, is de Nagtegaal een zinnebeeld der \Vaakzaamheid geworden. Maar de Hedendaagfchen, die deeze Vogeltjes van nader by en naauwieuriger
waarnamen , hebben bevonden , dat zy, in den Z:ni tyd,
over dag flaapen , en dat deeze dagpaap , bovenal in den
Winter, ten teken fi rekte dat zy welhaast weder zouden
beginnen te zingen. Niet allen flaapen zy maar droomen
ook, wanneer zy met een zeer zagte tem zingen.
Voorts verhaalt men veele Fabeltjes van deezen Vogel,
gelyk dit doorgaans het geval is van Dieren , die boven anderen uitlteeken: men wil dat een Slang, of, volgens anderen , een Padde , den Nagtegaal fterk aanziende , terwyl by
zingt, hem, door dit aankyken alleen , in zo verre betovert , dat by ongevoelig zyne ftem verliest , en eindelyk in den
opgefparden bek des belaagers valt. Zo wordt ook verteld
dat het Mannetje en Wyfje onder hunne jongen alleen de
zodanige bezorgen, die zangbekwaamheid tronen, en de
andere dooden , of van honger laaten herven : men moet
'er dan by veronderflellen dat zy de Wyfjes weeten te onderfcheiden. Van denzelfden aart is het, dat de Nagtega,:len
veel beter zingen, wanneer zy bemerken dat 'er na hun ge
wordt dan wanneer zy liet alleen tot hun vermaak-luisterd
doen. Alle deeze dwaalingen komen uit een en dezelfde
bron, de gewoonte naamlyk der Menfchen, om aan de Dieren hunne zwakheden, hunne driften, en ondeugden, toe
te fchryven.
De Nagtegaalen , die men in kouwtjes houdt, zyn gewoon
zich te baaden , na dat ze gezongen hebben. De Heer
HEIBERT heeft opgemerkt, dat dit hun eerll:e bedryf's avonds
was, wanneer de kaars werd opgeitooken; en desgelyks een
ander uitwerkzel van 't licht, op deeze Vogelen t waargenoIII. DEEL. MENGELW. No. 5.
uien ,
P
-
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enen, 't welk verdiend gemeld te worden. Een Mannetje,
't welk zeer fraay zong, uit het kouwtje geraakt zynde,
vloog in 't vuur, en kwam om, eer het kon gered worden.
I)eeze Vogeltjes hebben eene foort van beweeging met het
Lyf, 't geen zy beurtlings opheffen en laaten daalen, bykans parallel niet den fland waar in zy flaan : de Mannetjes,
die ik gezien heb, hadden dceze zonderlinge beweeging;
doch ik bel curde dezelve niet in een Wyfje, 't welk ik
twee jaaren hadt: dan in beiden het op en nederwippen
van den Staart zeer diiidelyk: dit heeft zeker LINNIEUS
aanleiding gegeeven om de Nagtegaalen onder de Kwik
fiaerten te brengen.
In het digtst der bosfchen onthouden zich de Nagtegaalen den mee4ten tyd; zy leeven meest van kleine Wormen,
Infer en, Miereneijeren, ook aazen zy op Vygen en de
Beziën van eenige boomen; doch dc vyl liet zeer moeilyk
zon vallen Reeds deeze foort van voedzel te befchikken
aan de opgefloote Nagtegaalen, heeft men verfcheide foorten van toebereidzels gemaakt, waar aan zy zich gewennen, en gezond by leeven. Ik heb 'er een gezien, die dus
zeventien jaaren oud geworden was: omtrent zyn zeven
jaar begon by te gryzen : op zyn vyftiende jaar hadt hy-de
geheel witte pennen in de vleugels en in den Staart: de
pooten waren zeer dik geworden door den herken aan
deden in de Vogelen bedek-groeidfchaln z
ook vertoonden zich knobbels, even als die der Po--ken;
dagristen, aan zyn vingers, en men was, van tyd tot tyd,
genoodzaakt geweest het uiteríle van den bovenfnavel af
te korten: niets , behalven 't gemelde, hadt hy van de ongemakken des Ouderdoms, by was altoos vrolyk, altoos
zingende, even als in de jeugd, en wonder vriendlyk jegens zynen Oppasièr. Nooit was deeze Nagtegaal gepaard geweest; de Liefde fchynt de dagen te verkorten:
maar zy vervult dezelve, en vervult daarenboven, de oog
Natuurti; zonder deeze zoud'en de fireelende-merknd
aandoeningen van Ouderliefde onbekend weezen: zy llrekt
liet beflaan in het toekomende uit, en verfchaft, door
middel der volgende geslachten, eene foort van Onflerflykheid, groote en dierbaare vergoedingen voor eenige dagen
van droefheid en zwakheden , welke zy misschien van den
ouderdom afkort!
Men heeft ontdekt dat verhittende droogerycn, en reukwerken, de Nagtegaalen tot zingen opwekken; dat Meel Wor-
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Wormen€en die der mestvaalten dienen als zy te vet, enVygen als zy te mager, zyn, als mede , dat Spinnekoppen tot
buikzuivering dienen.
Wanneer zy iets onverteerbaars hebben ingeflokt, werpen zy het uit by kleine balletjes, even als de Roofvogels, en,
in de daad, zy zyn zeer kleine , doch zeer wreede , Roofvogeltjes : dewyl zy alleen op leevende Infecten aanvallen.
BCLON,'t is waar ,verwondert zich over de zorgvuldigheid,
welke zy hebben om geen klein wormpje door te flikken eer
zy het_ gedood hebben; doch dit doen zy waarfchynlyk tot
het ontgaan der onaangenaame aandoening, welke een leevende prooy zou kunnen veroorzaaken, neet in de maag
eenigen tyd te blyven leeven.
De Nag;tegaalen laaten zich ligt, en, op veelerlei wyzen,
vangen ,fchoon vreesatig,zyn ze niet wantrouwend. I(omen zy op eerre plaats, waar andere Vogels inkooitjes zitten,
zy vliegen 'er recht op aan; de zang van andere Nagtegaalen,
de klank op Speeltuigen, of van een fchoone í}em , gelyk wy
boven vermeld hebben, ja zelfs onaangenaam gefcbreeuw,
als dat van een hat aan een boom gebonden, en die ten dee=
zen einde geplaagd en geteisterd wordt, dit alles doet de
Nagtegaalen komen: zy zyn nieuwsgierig tot gekheid toe;
zy verwonderen zich over alles, en laaten zich door alles
bedriegen. In het vangen moet men zorge draagen om de
Pluimadie zo min mogelyk te befchadigen , als 't welk hun
zang vertraagt; men moet, in tegendeel, om den ruityd te
verhaasten , de fraartpennen uittrekken, op dat nieuwe te
eerder wederkomen: want zo lang de Natuur bezig is met
het weder voortbrengen dier Vederen, ontzegt zy hun den
zang.
Zeer goed zyn de Nagtegaalen om te eetera , wanneer ze
vet zyn : in Gascogne mest men ze voor de tafel: dit brengt
my -te binnen cie grilligheid van HELIOGABALus , die de
Tongen van Nagte,gaalen, Paauwen, enz. at, als mede
het geregt dat de Schouwburgfpeelder EsoPLs zich liet opdisfchen, bellaande uit honderd Vogels , alle uitmuntend
door hun zang , of fpraak.
Naardemaal het,van een weezenlyk belang is geen tyd en
moeite te (pillen aan liet opkweeken van Wyfjes, heeft
men ettelyke onderfcheide merktekens opgegeeven, om de
Mannetjes aan te onderkennen. Zy hebben, zegt men,
een grouter oog, een ronder Kop, een langer Bek,
en breeder aan het grondiluk, inzonderheid van ouderen te zien; de Pluimadie is hooger van kleur, den Buik
mitt
Pa

2I2

NATUURLYKE HISTOR III:

min wit, de Staart voller en breeder als zy dien uitfpreg.
den; zy beginnen veel vroeger te kweelen, en doen her
aanhoudender; in den paartyd is hun agterfte meer ge:
zwollen; zy houden zich lang op een plaats, flaande op
één poot, terwyl liet Wyfje herom loopt; anderen voegen
'er by, dat het Mannetje aan ieder Vleugel twee' of drie
pennen heeft, welleer buitenkant zwart fchynt, én dat zyne
Pooten, tegen liet licht bekeeken, roodagtig doorblinken, daar
die van het Wyfje een witten doorfchyn hebben: voor het
overige heeft her \Vyfje dezelfde beweeging in den Staart
als het Mannetje, en , vrolyk zynde, huppelt het even als
het Mannetje.
De Pluimadie deezes Vogels beantwoordt geenzins aan
zyne 11:em; het geheele boven Lyf is meer of min rosagtig bruin, de Strot, de Borst, en Buik ligt grys; het
voorfte van den Hals donkerder grys; de beneden Dekveeren van den Staart en de Vleugelen zyn ros-wit, en rosfer
in de Mannetjes dan in deWyljes ; de Staartpennen zyn donker grys naar 't rosfe trekkende, de Staart is nog rosfer; de
Bek is bruin, de Pooten desgelyks; maar iets vleeschkleurig:
de grond der Pluimadie is donker aschgraauw.
Men beweert, dat de Nagtegaalen , in Zuidclyke Landen, een donkerder Pluimadie hebben dan die van Noord
Gewesten. De' jonge Mannetjes, worden gezegd,-lyker
ligter van kleur te zyn dan de Wyfjes: en in 't algemeen
verfchilt de kleur der Jongen zeer vóór den ruityd, dat is
vóór het einde van July.
'tIs zeker dat 'er eene verfcheidenheid in grootte plaats
heeft onder deeze foort van Vogelen; doch veel onzekers
en tegenftrydigs doet zich op in de gevoelens der Natuurbefchryveren over de plaats waar zich de grootíle bevinden.
SCHWENKFELD plaatst de grootf}e in de vlakten en aan den
waterkant, en de kleinfile op aangenaame heuveltjes; vol
gens ALnttovAnnus voedt men de grootfte in de bosfchen,
volgens anderen zyn de Boschbewoonders de kleiníle. In
Anjou is eene foort van Nagtegaalen , veel grooter dan de
andere, die zich in de kleine Jokboompjcs onthoudt en
filestelt; de kleine vermaaken zich aan den oever der firoomen en poelen. De Heer_FRIscH fprcekt ook van Bene foort
een weinig grooter dan de gemeene, die 's nafits meer, en
ook eenigzins op eene andere wyze , zingt. 'De Schryver
van de Verhandeling over de Nagtegrialen plaatst de groot11e, flerkfle en de beste Zangers in de bosfchcn by den waterkant ; de middelbaare in de vlakten, en de kleinlie op 't
ge-
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gebergte. Uit dit alles blykt , dat 'er eene foort , of
liever foorten , van groote Nagtegaalen beftaan ; doch die
geene vastbepaalde verblyfplaats hebben. De grobte Nag-

tegaal is allerveelvuldigst in Silefie ; by is aschverwig van
Plunnadie met ros gemengd, en wordt voor beter Zanger
dan de kleine gehouden.
De grootfte kleurverfcheidenheid levert ons de Witte
Nagtegaal op, deeze was zeer zeldzaam te Rosse. PLIN IU s verhaalt dat AGRIPPINA de Egtgenoote van Keizer
CLAUDIUS, 'er een ten gefchenke kreeg, die zes duizend
Sestertien kostte. BIJDEUS begroot dit op vyftien duizend
Franfche Ryksdaalders naar de waarde des gelds in zyri
tyd, thans zou het daar van bykans het dubbeld beloopen; des niettegenfiaande beweert ALDROVANDUS, dat 'er
een misflelling is in liet cyfergetal , en dat de fom nog
veel grouter moet weezen. Deeze Schryver heeft een
Witte Nagtegaal gezien; doch by geeft 'er geen breed
verflag van. De Marquis D'ARGENCE heeft 'er tegenwoordig een van die kleur, en van de grootfte foort, nog
jong, doch wiens fleur reeds gezet, en alleen min flerk
is dan die der Ouden. „ De Kop en de Hals, zegt de
Marquis D'ARGENCE is fchoon wit, de Vleugels en de
„ Staart zyn van dezelfde kleur: op 't midden van den
rug zyn de Veeren helder bruin, doormengd met klei„ ne witte veertjes... onder den Buik zyn ze ligt grys.
,,Deeze nieuwe aankomeling fchynt zeer de jaloully op te
„ wekken van een ouden Ncagtegaal, dien ik reeds eenigen tyd gehad heb.
CONCEPT, OM DE SPILLEN ,WAAR MEDE HET ANKER
WORDT OPGEWONDEN, OP 'S LANDS. OORLOG -SCIIEPEN, VAN MEERDER NUT TE DOEN ZYN; DOOIT
EENIGE VERANDERING EN VERBETERING IN
DEZELVEN TE MAKEN.
aar het alleszins betamelyk is, zig toe te leggen op 'het
verbeteren van het geen den Vaderlander van nut kan
zyn; en in de tegenwoordige omftandigheden, het Zeewezen of de Scheepsdienst, de attentie ten hoogften waardig
is, zoo is de Schryver van dit Concept op de gedagte gevallen, om het dubbeld Spil, op 's Lands Oorlog-Schepen
gebruikt wordende, op eens andere wyze zamen te voeP 3gen,
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gen, dan tot heden gefchied is. De voordeelen van deeze
verbetering, boven het oude gebruik, befcaan hier in.
(I.) Men kan niet het onderlle en boveníle Spil links en
regts winden. (2.) Men heeft geen Spil onder den bak nodig. (3.) De Stander van 't Spil behoeft zoo lang niet te
zyn, maar kan uit korter hout gemaakt worden. (4.) Meh
verliest door de pallen, op dceze wyze, niets van 't opeewonnen Cube!; doordien de pallen 'Cr fchielyk genoeg voor
(s.) Het volk zal niet zoo ligt een voet of hand,-komen.
door 't aanzetten van de pallen, verliezen; om dat zy 'er
van zelven voorvallen. (6.) Ook zal het Spil in de midden
niet zoo ligt door 't fchieten onbruikbaar gemaakt worden;
en 't heeft daarenboven in deezen zo veel wryving niet als
anders.
De zamenf'elling van dit werktuig, het Spil genaamd,
moet beffaan uit twee Plukken, het onderfte en boventle
Spil; welke beide (lukken, om den bout N, links en
regts, kunnen bewoogen worden. Door deezen bout kan
men beide de flukken ook fluiten en ontfluitcn. Door deeze verbetering wordt 't bovenfle Spil en 't onderfie, op
eene byzondere wyze, opgehouden, zoo dat 't niet op
't Dek peerzakke, en dus te veel wryving hebbe. Om
dit te doen, maakt uien een hollen koperen ring, S, in
't Spil, waarin 't weder op een anderen yzeren ring, 0,
draait, die in 't Dek ingelaaten en geplaatst is ; om , zoo
doende, 't Bovenlpil te draaijen. Op dezelve wyze maakt
men , boven op , een hollen yzeren , of liever koperen , ring,
O , in 't Spil, mede voor 't gemakkclyk wryven. En dus
wordt 't onderfee Spil ook opgehouden, door den bout, M,
die door den yzeren bout, N, doorgaat. Daarom draait dit
Spil, met den bout, N, om, in een pan , K, in 't Dek ingelaaten. Ook kan dit Spil, door 't weglaaten van den bout,
M, op dezelfde wyze, als 't bovenfte Spil, werken. En,
om 't boveneinde van dit Spil, legt een yzeren band, q.
De zwaare yzeren bout, N, kan boven 't ltuk, P, uitgewon den worden; hiertoe is dezelve voorzien, met een oog of
gat, R, om 'er een touw in te íleeken. 'Wat aangaat de bewerking der pallen, dezelve bellaat hierin; Men maakt aan
den onderkant van 't Spil een zwaar Pluk hout, A , B , van
van 7 à 8 duim dik, en wel met tanden n, om de andere
wangen in malkanderen gevoegd, en met bouten, 1\1, aan
den Stander vast-, en aanecngcflooten. Om hetzelve
legt een yzeren band, N, van 3 duim breed, dik ; duim ;
waarin vastgemaakt zyn zoo veel pallen , C, dik duim ,
als
-
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als 'er goedgevonden kunnen worden; die door 't infleeken
van een bout, D, dik 2 duim, betivecgbaar kunnen gemaakt
worden , om de tanden van 't rad te vatten. Ook moet dit
aangevoegd (luk, onder aan 't Spil, juist draagcn, tusfchen
een zwaaren yzeren ring F, breedt 3 duim, dik i duim;
die met tanden daarenboven, iI duim boven den band
uitileekende, en op 't Dek neerleggende, of ingelaaten,
g, voorzien is; leggende van malkander 5 à 6 duim. Dit
gefchiedt, op dat telkens, wanneer de Spil omgedraaid
wordt, de pallen daarin vatten zouden, ten einde voor te
komen, dat de_ pallen, volgens de ge^voone manier, daarin
niet voorgezet dienen te worden; waarby men gevaar
loopt van een voet of hand te verliezen. Dat dit onderfie
link fterkte aan 't Spil byzet., lydt geen den minflen twyffel; doordien alle de wangen van 't Spil, die, als 't ware,
zyn buitenhuid verbeelden, en een beflaan van zyn kragt
zyn , door 't aangevoegde flak te zamen met malkander als
in verband worden gehouden; en zy dus, in plaats van
met eene wange, de kragt op 'te houden, met malkander
te wege brengen, dat de pallen 't Spil ophouden.
In geene Schryvers van den Hollandfchen Scheepsbouw
de berekening van dc kragt van 't Spil gevonden hebbende,
zo zal ik hier eene Equatie aan de hand geeven ; waarin de
proportie van dit werktuig is : De raagt tot 't gewigt, ijls de
omtrek van 't Spil tot den omtrek van liet rad of boom; deovyl de Diameters der Cirkels tot elkander in dezelfde rede zyn ,
als derzelver omtrekken , zoo is de raagt tot liet geivigt, als de
Dicme;er van het Spil, tot den Diameter van 't rad of
boom; des men vit deeze Equatie de regels kan afleiden. Het
gewigt x met den Diameter van het Spil = de raagt x
niet den Diameter van den Boom.
Op deeze wyze kunnen alle de gevallen, die in 't Spil
voorkomen, opgelost worden; derhalve zal ik hier nog
maar alleenlyk zeggen, dat als drie man, aan ieder boom,
op verfchillende affianden werken, de kragt van ieder man
in 't winden gerekend wordt op 25 ponden. De rekening
moet des daarna gefchieden; terwyl men tevens in agt
fleemt, hoe veel boomen in 't Spil niet nmanfchap bezet
zyn; om, zoo doende, 't gantfche gewigt en de gehecle
kragt te vinden.
C. D. C.

's Hage, den i February,
1781.
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IPANMERKINGEN OVER DE HUWLYKS CONTRACTEN.

is my zelden iets naargeestiger voorgekomen, dan
1 r een
Huwelyks-contradi. Weinige dagen geleden ,

moest ik, als Vriend, 'er een tekenen, tusfchen Celiane en
ltielfon, waar van de ouds}e nog geen negentien jaaren bereikt had. Toen ik inkwam;, hadden de Ouders reeds drie
liurcn met malkander gehaspeld, Hoe men op de beste iryze
befcliikk nge zou maaleen over zeker goed , indien Celiane een
kind kreeg-, en indien eens dit kind zyne Moeder flegts weinige zuren overleefde. Dit gefcllil kreeg wel zoo veel hevigheid, dat het geheel Huwelyk zou geflaakt zyn, indien
niet de twee jonge gelieven • beide door, éénen geest gedreven , de Gene den hals van den Vader van Melfon , de ander
de kniën der` Moeder van Celiane, omhelsd hadden. Hun
teder vleijcn en zoete beyahigheden eindigden den twist.
Ten- laat den las men het Contrahl, daar niets inkwam dan
van S'en tien, van Giften by Vooroverlyden, Lyftogt, Erf
Rouwjaar , enz. ; kortom-genamIil,í%rdufchap
het vvas. een Testament by voorraad. Indien alle jong getrouwden genoodzaakt waren, den eerflen nagt van hun
Bruiloft , hun ,H'uwelyks-contract - met aalidagt te leezen,
hunne aandoeningen ., hoe vuurig en levendig zy zyn mogten ,
zouden, vermoede ik ras bedaaren. Terwyl men dit treurig
Papier las, befchouwwde ik Celiane en Melfon. By
ieder Artikel, daar de akelige. woorden van 4f/lerven , Weduivfcliap, E-i fgenaireen,Douarie inkwamen, liepen de traanen op hunne wangdl. Zy hadden zig nooit komen ver
dat een Contrac`l, 't welk zoo lang het voorwerp-beldn,
hunner wenfchen geweest was, zoo droevig en naargeestig
kon zyn.
In een HuweIvks-contract vervolgen cie Ouders, tot in
het tiende genagt, het Huwelyks goed, daar zy zig van
ontdoen, Zy flaan 'er weinig agt op , wat van hunne kinderen zal worden als zy getrouwd zyn, zoo hunne goederen
maar wel bezorgd zyn. Liefde , Vriendfchap , Geluk ,
Iiuisfelyke bezorgingen, Opvoeding van Kinderen ,wederzyds
Vertrouwen, Getrouwheid , Zoetigheden , Heiligheid des
IHuwelyks , zyn uit den flyl der Notarisfen verbannen. Ik
waagde deeze aanmerkingen overluid te naaken. Zy deed,
Celiane en Melfon glimlaggen. Dan een Notaris, die 'er
by zat, wide, op een zeer deftigen toon: „ myn IIeer een
Huw-
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, Huwlyks-contract is geen Roman. De Bedingen, zoo
„ verre het zedekundige betreft, raaken alleen de Getrouw„ den. Of zy malkander liefhebben of niet, of zy al of
„ niet gelukkig zyn , dat is onze zaak niet, 't is zelfs niet
„ zeer de zaak van Ouderen ; deeze voldoen aan hunne
„ pligten,zoo zy het Huwelyksgoed verzekeren, en ze ryk
uittrouwen. In den grond van myn hart, vínde ik het
zeer voorzigtig, dat men alle zedelyke bedingen uit de
Huwelyks- contraden verbannen heeft. Gy ziet, welk
„ een koelheid den Huwelyksband drukt, van twee gclie„ ven , die , tien jaaren agter een , in het Character van
„ Vryer en Vryster, voorbeelden van getrouwe Liefde ge, weest zyn. Liefde myn Heer is geen vermaak meet, als
;, ze een pligt word. Gy kent immers de Vrouwen? Wei„ nige zyn 'er die niet ontrouw worden , door het eenvou,, dige denkbeeld, dat zy tot getrouwheid verpligt zyn. Ik
,, wenschte met heel myn hart, dat men den dag, na het
„ Huwlyks- contrac`s, vergeten kon dat men getrouwd was."
Wel waar klaagt gy toch over? hernam ik. Ik wenschre
dat de Ouders zig met meer zorge toeleider om hunne kinderen tot het Huwelyk te fchikken, dat zy hen de middelen , om malkander te zien, gemakkelyk-maakten, eer zy hen
door deezen zagten band vereenigden ; terwyl zy geduurig
een waakzaam oog hielden op him gedrag dat zy ,van het
oogenblik dat hunne genegendheid gezet ware, hen de gebreken van de voorwerpen hunner Liefde onder het oog
bragten; en dan eerst bekend maakten , dat zy gefchikt waren om hun geheele leeven met malkander te flyten. Moge
zou de Liefde lien misleiden omtrent elkanders zwaahe--lyk
den en fouten; maar geloof, dat deeze gebreken, vooral
zoo zy hebbelyk, en gevolgen van geaartheid of opvoeding
waren, hen langszamerhand van elkander verwyderen, en
zy ten lesten ophouden zouden malkander te beminnen. Zoo
het ondertusfchen fegts losfe gebreken, ligte fouten waren,
de zegt om elkander te behaagen zou hen van de noodza
overtuigen van ze te verbeteren. Zy zouden be--kclyheid
niinnelyker worden , meer verknogt aan malkander, en de
genegenheid zou al hun leeven duuren. Wanneer men wel
verzekerd was van de overeenftemming hunner CharaCers ,
dan eerst moesten de Ouders hunne Huwlyks overeenkomlien beginnen te fchikken; men moest ze onmiddelyk hellen
in liet bezit van 't geen men lien geeven wilde; naar het ContraCt zelve moest tot den dood der Ouderen geheim blyven;
ten minuten zoo niet één van heide Gelieven voor hun flierP5
ve.
„

,
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ve. Dan ik zou vorderen, dat de jonge Luiden zelve, vóór
hunne verbintenis, een ander Contract te zamen pasfeerden;
in welk niets dan van hunne wederzydfche verbintenisfen ,
van de belofte van befl:endige Liefde, enz. enz. inkwam. Ik
wilde dat dit geíchrift, het welk door het hart zelve opgemaakt was , in het openbaar op den Huwlyksdag geleezen
zou worden ; het moest, zeer fraay en netjes gefchreeven,
in een verguld Lystje, als het waardigfte meubel, in de
flaapkamer opgehangen worden, op dat zy het ,van tyd tot
tyd, te zamen herleezen zouden; ten einde zy binnen de
palen van hunnen pligt gehouden werden, als de een of
de ander zig daarvan verwyderen wilde.
De Notaris vond myn inval byzonder, dog de uitvoering daarvan onmogelyk. Wat zond gy zeggen, hervatte
ik, indien ik, zonder hier van dawn te gaan , u een foortgelyk -Contras liet zien, 't welk de beste gevolgen van de
wacreld gehad heeft? Fly wantrouwde my, en ik liet hein
liet volgende gefchrift, voorzien van alle bewyzen van egt
HUWLYKS-BRIEF', leezen.
-heid,nbtyl
„ Wy Ondergetekenden .. ... beide teder verliefd op
elkander, beide wel onderrigt nopens de wederzydfche
pligten, welke de H. Band (les Huwlyks medebrengt, beide
hartelyk gezind ter bevorderinge van het welzyn van den
Staat, yverig verlangende aan het Vaderland hinderen,
aan de Waereld Burgers , te geeven , om ze te zien , te
lireclen , te voeden; ze in de beginzelen van het Euangelium op te brengen ., en 'Cr goede Ouderdaanen van te maaken, enz. zyn onderling overeengekomen , ons te veréénigen niet onze tegenwoordige en toekomende bezittingen ,
om te zangen te leven en te flapen, onder uitdrukkelyke belofte , van nimmer een aí'zondcrlyk bed te houden , onder
welk voorwendzel liet ook zyn moge, dan alleen in geval
van zwaare ziekte. Wy verbinden ons, te meer, wyl wy
seen van beide ryk zyn, om zuinig te iceven , en ons zedig te
Meeden. En wyl de verkoelingen in het Huwlyk nooit zonder een of andere oorzaak zyn, belooven wy alles aan te
wenden wat mogelyk is om ze voor te komen, en om die
ragen geen geheimen voor elkander te hebben ; elkander
verflag te doen var[ alle listige langen die ons gelegd worden , en elkander de behulpzame hand te bieden, tegen
alle l.waade voorbeelden, gewoonten en raadgeeviugen
ons zoo veel mogelyyk is te hewaaren tegen alle de aanvallen van veragting, toorn en mcesteïagtigheid; en zoo,
by ongeluk, de een of ander cenige beginzels van deeze ziektell
„
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ten ondervond, dat die geene, die bedaard is, infchikkekelyk zal zyn, en die aandoening vertederen en verzagten,
-om alle nieuwe toevallen voor te komen. Wy belooven
.en verpligten ons , ons met de uiterfte zindelykheid te onderhouden; en altoos te zamen te overleggen, als wy een
of anderen koop, van welk eene natuur ook, zullen aangaan; vooral alles wat onze Kleederen, Lyfs-Opfchik, en
dergelyke dingen, betreft: als mede nooit, zonder elkander, op Jaarmarkten, Gezelfchappen, Wandelingen of
Schouwburgen te gaan. Overtuigd , dat onze Vrienden en
Vriendinnen dezelfde moeten weezen, zullen wy, zoo zy
ons eenige reden van klaagen of ongerustheid geeven, elkander daarvan naar behooren berigten. Dit alles in goeden
ernst. Getekend N. N.
GELDZUGT, DE BRONWEL VEELER ONGELUKKIGE HU WELYKEN.

^s de Geldgierigheid een wortel van allen kwaad in 't algemeen, zy is het byzonderlyk van veele ongelukkige Huwelyken , waarin ze by uitfiek de wr:angfle vrugten voort
Een ongeval van die natuur, voor eenigen tyd-brengt.—
door my opgemerkt, verleevendigde in my dat denkbeeld;
het welk, hoe bekend het ook zy, naauwlyks te veel onder
't oog van 't menschdom gebragt kan worden; waarom ik
Beene zwaarigheid maake, Bene ten deezen opzigte zo meiIigmaal gegeeven waarfchouwing te herhaalen.
Dives, de Zoon van fchatryke Ouderen, tot huwbaare
jaaren gekomen , beraamt alle middelen om Bene Egtgenoote
te verkrygen, en de Ouders onderf'ceunen zyne poogingen.
Men doet hun verfcheiden partyen op ; onder anderen komen 'er twee in aanmerking. — De cent bezit een grooten rykdom , zynde Naare Ouders reeds overleeden ; maar
zy is ontbloot van versland, heeft vooral geen kennis van
huishouden , en haar character is ver van aanvallig. --De andere integendeel, mede Ouderloos zynde, heeft geen
middelen van aanbelang, en flegts zo veel, dat zy op eeoc
fatzoenlyke wyze kunne lceven;- maar door bet verland,
dat zy bezit, weet zy de Huishoudkunde zo wel in agt te
noemen , dat men baar, niets van Naare omfrandigheden weetende , voor een gegoed Meisje zoude houden: en wat haar
charaftcr betreft, zy is meegaande, altyd vergenoegd en
vrolyk; waartegen de eerstgemelde nimmer te vrede is.

Eik
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Elk verílandig mensch, uit deeze twee eene keuze willende doen, zou ge,reedlyk tot de laatstgenoemde jonge
Juffrouw overhellen. Maar Dives en zyne Ouders verkiezen de eerstgemelde .Dame; en, om die keuze een glimp te
geeven, weet men het ongevallige te verfraaien, en het ge
veilige in een flegt daglicht te (tellen.
Verwondert gy u hier over, Leezer! Weet gy dan niet
hoe veel vermogen liet geld heeft, om zelfs het kromme
recht te maaleen? Geld geeft verfland; Geld geeft goedaar
verantwoordt, by menfchen van dien-tighed;Gl
Rempel, alles. Op een Meisje, dat Geld bezit, verlieft
men fpoedig, al kent men haar anders naauwlyks. Zo dra
.men het zeggen, zy is ryk, ze heeft veel gelds, in de oorera
hoort klinken , vat men terf'ond zodanig Bene genegenheid
voor haar op , als of zy van 't beste character ware. Valt zodanig een IIu.welyk, voor een enkelen keer, eens
wel uit; 't is, gelyk men zegt, een witte Raven : nierendeels zyn ze van een flegt gevolg; en zo ging tiet ook in
doezen.
Onze Jongeling trouwt met zyne uitgekoozen Egtgenoote; ryk in middelen; maar arm in alles, wat, tot eene
goede Huishoudi er behoort. De Dienstboden, dit ris be=
snerkende, leggen 't 'er op toe, om haar., met zoetvleiende
ivoorden, alles diets te maalsen, waaruit zy voor zig zelven oenig voordeel kininen trekken. Haar Man, een goed
denkbeeld van zyne Vrouw als Huishoudflor hebbende, is
gerust, en leidt met haar een vrolyk leeven. Ook is hy,
zig verbeeldende , dat 'er aan de Schatten , die hy. behuweivkt heeft, geen doorkomen >,y, gansch niet karig. Twee
Telgen vergrooten hun geluk, ze zyn opgetoogen van
vreugde!
Maar, helaas! dat geluk, ,en die vreugde, duurt niet langer
clan drie jaaren. Hun geld verfmelt in de Huishouding.
Men verkoopt onder de hand Rentebrieven, en de inkom
verminderen. Eerlang is men, wil men zyne gewoone-Ilen
leevenswyze aanhouden, (dat buiten tegenfpraak is; want
te verminderen is, naar hun oordeel, het werk van gemeei:e Lieden , maar niet van Menfcheu van fatfoen ,) geperst
our fchulden te maaken; en deeze fchulden worden van dag
tot dag grooter. 'Nu vertoont zig een haatlyk vooruitzigt !
En, zie daar, — na begint de tweefpalt tusfchen Man
cn Vrouw; en de oneensgezindheid neemt trapswyze toe,
aiaarmaate dat de Geldschulden vermeerderen.
Veg! Weg zyn nu alle die fchynyermaaklykhedcn
Thans
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Thans hoort men, in dat voorheen zo vrolyk Huisgezin,
niets anders dan morren , bits verwyten , fchelden, vloeken, raazen en tieren. De Kinderen wasfen op als WoudEzels. De Dienstboden, welken, door hunne verkwisting, mede hun best gedaan hebben, om hunnen Heer en
Vrouw door huil geld te brengen, ziende dat ze nu geen
buitengewoone voordeelen meer te verwagten hebben, willen niet langer in deezen dienst blyven. 'Er komen andere
Dienstboden; doch eerie foort erger dan de voorigen; des
ze wel dra weggejaagd worden. Men krygt weder anderen , en wel zulken , die goed zouden zyn , als zy behoor
werden; naaar die nu, door het flegte voor--lykbeí'ird
beeld van het Huisgezin, van kwaad tot erger voortflaan.
En waartoe hier over breeder uitgeweid? Laat het
genoeg zyn nog naar te zeggen , dat Dives en zyne Egtgenoote elkander geheel vyandig worden, en ten laatfle tot
erne volfirekte 1'.heiding beíluiten; na eenigen tyd onder
te hebben, dat zy, zo lang ze dit wilden verhoe--vonde
den, om zig geen openbaare fchande op den hals te haalen , elkanderen tot eerie bittere plaag verftrekten.
Wat is nu de oorzaak van dit onheil van Dives en zyns
gelyken , waar van de voorbeelden niet zelden aan te treffen
zyn? Wat anders dan enkele GeIdzugt? Had deeze Jongeling het andere Meisje gekoozen, was by daarmede in den
Egt getreeden, by zou gelukkig geweest zyn. Zy zou,
fchoon geen rykdom bezittende, door haare Huishoudkunde het zo ver gebragt hebben, dat zy, in plaats van te
kort te komen , veel eer 's jaarlyks geld opgeleid zou heb
haar verfland zou liet Huisgezin geregeld gehouden-ben;
hebben ; en haar aanminnig character zou eene bronwel van
behendige vreugde geweest zyn.
Mogt dit aan ongetrouwde Lieden, van 'wat jaaren of
rang ook, op nieuw ter ]esfe verilrekken , om nooit een
Huwelyk uit Geldgierigheid aan te gaan. Huwt niet, dan
in dc vreeze des Heeren, in wiens oogen de Geldgierigheid
gelyk Plaat met den Afgodendienst. Doet liet nimmer, zon
liefde tot het voorwerp , waarmede gy u-derilatyk
in den Egt wilt verbinden. Het Huwelyk, zal 't gelukkig
zyn, moet een egt werk der Liefde weezen; liet moet met
Liefde begonnen; het moet met Liefde in íland gehouden
worden; en men behoort ter wederzede te bedoelen, elkander genadig, door onderlinge miiizaanlheid, met eens
beílendige Liefde lief te hebben.
A
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(Uit liet Hoogduitsclt.)
A R E L. b Vader laat de fchuit eens naar 't gindfche boschag.
tigc cil :rd dryven! Welk een bloemengeur komt ons van daar
te gemoet! Witte haagdorens en blaauwe feringen met helder groen
mengen zig, daar ginder in 't wilde door elkander. Zie toch den
top van dien hoogen lindenboom, en de reeds ondergaande znnne
daar agter. Wat gloeit ze! Is 't niet eveneens of ze in de booroen
zelfs brandde?
De Vader zweeg; lei •het roer aan een' kant, en liet, het vaar-

tuig

door den ({room

voortvoeren.

Ha, nu komen wy al in de fchaduw van het bosch
— wat is het hier koeli Maar waarom grilt gy zo, Vader ?
V A 1) E R . De dood ging over myn graf.
K A R R L. 6, Niets van de dood! Anders denkt gy terftond
wear aan myne zalige moeder, welke door die booze koorts zo
vroeg weggerukt werd, en dat) (laan u de traanen in de oogen , en
dan, -- ik heb haar wel niet gekend, maar — ik moet meê
fchreijen. En 't is evenwel nu zulk eene fchoone avond; ik zou
gaarne regt lustig willen zyn.
VA r) E R. Wilt gy dan over uwe moeder niet ééne traan weenen? Als gy wist, hoe lief zy u heeft gehad.
K A R E L. Och ja, dat weet ik. Toen onze oude Niklaas onlangs op zyn doodbedde lag, en gy my tot hem zondt, om affcheid
van hem te neemen , heeft hy 'er my zo veel van voorgepraat.
By verhaalde my, hoe ze my zelve de borst gegeeven hadde, onaangezien haar zulks veele finerten veroorzaakte; hoe ze my , toen
ik eens krank was , een ganfchen nagt op haaren fchoot hadde ge
Eensklaps-houden;vcltrazyoemgfthad.
nam hy mynen vinger, en lei dien op liet lidteken, dat ik hier
onder myn hair heb. „ Jonge heer, (zeide hy) als wy ten jong
dage voor Gods oordeel verfchynen, zo toon dit lidteken;-lIen
en uwe mama zal dan, gelyk eene heilige, geregtvaardig.l van
daar gaan ! --- Dan zal ik ook toetreeden, en vertoonen mynen
zone, dien zy van den krygsdienst vrygekogt heeft, en die naderhand van een' ongebonden karet een christelyk mensch geworden is, en u ynen oudeidom reeds met drie kleinkinders verheugd
heeft."
De oude man zei nog veel meer , dat ik niet verl}ond. Eindelyk liet Ly my op zyn bed nederzitten, en betastte (want by kon,
gelyk gy weet. op 't laatst niet meer zicin) myn ganfcheaangezi;t.
„ J-^, (zeide hy) net zulk een kleine omgebogen neus, en zulk
een kleine onderkin had uwe zalige moeder ook. Lach eens,
kind!
KAREL .
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kind! (Ik moest wel lachchen, hoe naa my de traanen ook waren)
ja vast, (en hy hield my den vinger aan de wang,) juist dat zelfde
kuiltje is 'er in! Had ik flegts voor een oogenblik myn Bezigt
weder, om die zwarte oogen nog eenmaal te zien, die gy, kleine
(chalk, ook van haar geërfd hebt! Toen zy nog een kind was,
heb ik my dikwils daar mede vermaakt. Ik zeide haar dan, dat
zy oogen had zo zwart als eene kole; en dan was het kleine ding
regt yverig in de weer om ze met water af te wasfchen."
. Toen ik heen ging, riep by my nog agter na: „ Bid vlytig,
jonge heer, dat ik toch in denzelfden hemel koine, waarin uw@
zalige mama is ! Ik mag in geenen anderen"
V AD C R. (Na eerie lange flilte , geduurende welke het fchuitje
langs den oever dreef.) Hier kunnen wy aanleggen. Reik my dien
kleenen tak eens , dat ik de fchuit aanhaale.
De zoon (prong op den oever, en kroop door de ftruiken.
De Vader floeg een final voetpad in, dat, langs eenen omweg,
door het kreupelbosch leidde. Zy vonden elkander onverhoeds
weder, op een veld, dat door eenen kring van bosfchaadje als van
de waereld afgezonderd, en tot een eenzaam verblyf afgefloten
was. Hier en daar blonk de voorbyrollende ftroom nog door
het dunne loof. Eerwaardiglyk Rond de honderdjaarige linde in
't midden. Eene ftaatelyke Ctilte; eene zekere heimelykheid des
oords; het geruisch der infeélen, die by tn!llioenen op het veel.
kleurige grastapyt rondom zwermden ; het zagte twyfelagtige
gebrom der hyen, die in den bloefemryken top der linden
zweefden; de milde logt, zwanger van bloemengeuten; dit alles
omíluot het hart, deed den pols flauwer flaan, en maakte de
zielen dronken van eene betooverende droefgeestigheid. De
kleine fpringer, Karel, voelde dit zelfs, doolde langzaamer door
het gras, en wist niet hoe by 't had. Somwylen plukte by Be
kerkhofshloetne, blies die af, en zag den naakten (teel zo-ne
ernsthaftig aan, als hadde hy 'er eene zedelyke befcï-,ouwin;
over opgefteld. De Vader ging zitten in de lommer des booms,
rondom wiens (tam wilde ftruwellen aangewasfen waren. Karel
ging nu den boon rond; maar keerde plot(elyk weder.
KAREL. Vader, Vader, 6 koom toch eens hier! Aan deezen
kant van den boom , in het dikste kreupelb.)sch , (laat een huis.
ken, dat open is, als een priëei. Aan den wand (laan een menigte letters, en op den grond is een fieenen kist.
V A D £ R. Dat weet ik wel, zoon. 't Is een grafftede.
K ARE J. E,ene grafftede? Onder die kist zal dan ook wel
een gewelf zyn; want boven dan grond hegraaft men niemand.
Ik moet het daarom nog eens bezien. (terug komende) Ja , 't is
wel zeker eene graiftede. Ik heb 'er ook reeds een graffchrift
van, fchoon eenige letters met mos begroeid waren. Ik weet
het al van buiten. Wilt ge 't hooien?
6 Nakomeling f chap , deeze grnfj;laats zy u heilig;
Want een engel heeft, niet verre van (Gier, zynen fluier afgLworpen.
(hy
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(hy loopt tiveêr heen, en komt terug.) Vader, denk eens ! op het gráf
ftaat net hetzelfde, dat op den ring ftaat, wiens inhoud gy my
onlangs uitleide. Gy weet het immers wel. Ik meen den ring,
die, gelyk gy zegt, van hair gemaakt is. Twee minnegoden, en een voorbyv!ietenc!c ftroom; de een, zo als hy zynen
omgekeerden fakkel in den ftroow uitdooft; en de ander, zo als
by eersen krans aan Rukken fcheurt, en de bloemen in 't water
werpt. o Komt toch meê hier!
De Vader, uitermaate bewogen, laat zynen zoon voor hem
nederknielen; omarmt hem, en weent.
moet het eindelyk weeten, myn zoon
Gy
de geheele gefchiedenis van myn lyden. Czy zyt reeds verfft..ndig genoeg om uwe
traanen te vermengen , met die van uwen Vader.
Toen gy flegts ongevaar een jaar oud waart, gaf ik aan uwe
moeder, die zelve u de borst gegeeven, en haaren zuigding nu
gefpeend had, een feest, (het was winter,) beftaande in Bene fle=
devaart op deezen ftroom; en vervolgens een had in het landhuis,
alwaar we thans woonen. Wy waren tot dit einde eenige dagen
te voren reeds uit de Stad derwaards getogen. Alles was in xoile
vreugde. Een lange deep van (leden vloog over de befneeuwde
vlakte van den ftroom. Voor en agter was muziek , en de bellen
der opgepronkte paarden klonken onder het gefchal van pauken en
trotnpetten. Ik had uwe moeder hier toe gefchonken eene nieuwe
flede, die de gedaante van eenen fchulp had. Gy kent immers de Schildery wel boven onzen fchoorfteen, daar Thetis op
zulk een wagen ryd, in 't gevolg van Tritons en Dolfynen ? Dikwils heb ik haar fchertzende gez.gd , dat de Schilder die Thetis
naar haar gekopiëerd hadde. Het aangezigt ge'eek haar inderdaad.
Ik reed wel zes (leden agter haar. Gemerkt haar voerman, de
Heer Hofraad Kroonsberg, klein van geftalte was, had ik haar,
ten minflen haar hoofdf} elfel, geduurig in 't oog. Hoe zwol myn
hart, als ze dan dikwerf naar my omzag, en gy kleine uitharen
rooden pels agter uitkeek, en my kushandjes toewierp! — Maar
ach! 's menfchen hoogmoed verflenscht als een lelie, en zyne
vreugde verwelkt als gras. Wy waren den ftroom reeds
eene myl opgereeden, tot naby Olendyk, en op de wederkeerende baan gekomen. Wy konden onze tegenwoordige woo plaats,
die, daar de avond inviel, verlicht was, al van verre zien. Zc fs
bevonden wy ons reeds tegen over den hoek van dit eiland , toen
'er eensklaps een gefchre.i ontflond. De ry der (leden fluitte en
verwarde in elkander. Ik kon niets zien; de naam uwer moeder
werd genoemd. Ik fprong van de slede liep koor in de ry, en
zag, -- ach God, welk een gezigt ! Eeuwig zal dit vet fchriklyk tafereel voor myne Gogen zweeven. Haar paard, ergens door fchuw gemaakt, was eenige fchreden uit de baan gefprongen, op een wrak gekomen, en in het zelve geftort. Nog
worftelde het onophoudelyk op nieuw ys, dat geduurig onder
het zelve afbrak. De voerman had zig ondertusfchen gered;
maar
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inaar uwe moeder, die uit de fiedde gefprongen was, Rond gansch
ateen met u, dien zy op den arm droeg, op eere in den Eiroom
dryvende ysfchotfe. Misfchien zou ze zig door eenen gelukkigen
(prong hebben komen redden, als de last dien ze droeg haar daar
niet verhinderd had. Ik wilde, fchoon ik niet zwemmen kan,-in
in 't water fpringen, om haar te helpen, maar 't gezelfchap weder hield my met geweld. Ik Rond duizenderhande doods. ang11en uit.
De fchots brak eindelyk , en uwe moeder tunnelde met u in den
aroom. Doch zy hefte zig op het overfchot nog eens op , terwyl
zy u onder den linker arm geklemd hield. De fchots was toen
nog verder van het houbaare ys afgedreven. Zy, van alle mensch.
lyke hulpe verlaaten, zag nu geene redding meer. Toen zamelde
zy nog eens haare kra:gten byeen, en fm.eet u op het ys naar my
toe. „ Neem, neem! -- vaarwel! ik ftetf!'• — Dit waren
haare laatfte woorden; want op at oogenb!ik brak het overige gedeelte der ysfchotfe, en zy verdween uit ons gezigt.
(Eene lange to fchenpoos. De Fader bedekt zig het aangezigt
#net zynen neusdoek, en vaart eindelyk voort.)
Ik frond daar als een zinneloos mensch, toen uw gefchrei my
uit myne bedwelmdheid deed ontwaaken. Gy, jongen, laagt daar
voor my, ga ;sch bebloed van den val. Het lidteken , dat de oude
Niklaas u deed gevoelen, draagt gy •er nug van mede. Gy krab
Ik nam u haastelyk op. dtu: te u niet beide-beldinfuw.
armen flyf tegen myne borst, en ging tnet den flap der verta yfe:d-'
beid naar het naby zynde open graf, om my met u oorvod ielyik in
denzelfden afgrond neder te ftorten, die we moeder v ? flnnden
had; doch ook deezen keer hieide myne vrienden my tegen. D-oproer vn alle tnyne zinnen ging eindelyk in oninagt 0v r; en in
deezen toeft,ind werd ik t'huis gebragt. Eene Theet: korts beroofde my wel dra van my'e bewustheid; ik ben (ie dood zeer na by geweest. Wear toe zea iet de erfchri dylze to. noden
myner cer'heeldinge hefchry.'en, welken ik my ge,ieeltelyit zelf
niet hewust bin , en de my naderhand verhaald ge orden z "vn?
Ik heb geraaskald. Men heeft my moeten binden Menig;na. len
waande ik uwe moeder te zien, die myne banden ine:wa.:rdiglyk
slaakte. B ycoediglyk, wilde ik myne armen om has fla n , haar
aan myne borst drukken, en — gev-)elde dan, dat ik nog gebon••
den was. Eens zag ik eersen blank n ann uit twen wand te voor
komen , en zig dour de gorlynen in het bedoe r,irflrekl en.-fchyn
Aan den ring des vingers herkende i de hand uwer moede . Ik
greep ze: „ neem my mee ," riep ik:
,

,

„

't Zy hier boven , of beneden !
Geef uw koude hand n;y mede -1"
ja fomtyds herhaal ik nog in d n droom de herfenfcl ,;trmen myner
toenmaalige verbecidinge.
111, DEEL. MENGELW. ISO. 5.Q
Bin,
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Eindelyk kreeg myne fferkere natuur de overhand; en ik kwam
wederom in dc waereld. Nu nam wyn lyden eerst een' aanvang ; te
voren was ik nog gelukkig geweest. Duizend kleine omftandigheden verfcheurden alle oogenblikken myn hart, en ik zelf nam de
moeite om deeze prikkels nog dieper in te drukken. Zo dra ik
kragten genoeg bezat, ging ik in de kleedkamer van uwe moeder:
— welk eene ontzettelyk weemoedige vertonning! Al ha2r huis
dat zy des morgens van dien ongelukkigen dag aan gehad-gewad,
had, ach! voor de laatiI e maal aan had gehad, lag hier en daar
verfhreid. Haar donkerroode kleed, dat ik haar had laaten maaken
naar een ander, waarin ik haar voor de eerf{emaal had gezien; —
haar bevallige ftroohoed, dien zy op onze wandeltogtjes plagt te
draagen; — eene openstaande toilette, waarop my een etui in 't
oog viel, dien ik haar eens ten zoen voor een klein voorgevallen
gefchil gefchonken had; — haar breigereedfchap met een' half
voltooiden handfchoea, dien ze voor my breidde;— de heditede,
waar in zy u ter waereld gebragt had; — elke hoek boezemde
my eene herinnering in het hart. Aan den wand vond ik nog eene
half uitgewischte tekening , waar in wy elkander eens, uit felierts,
niet potlood hadden afgefchetst. Maar nog dieper drong de fmart
in myne ziel, toen ik eenen reeds lang verwelkten ruiker van
twee roozen en eenen hyacinth vond. Hy was met een roodzyden
lint omwonden , waarop eenige letters gedrukt waren, uit ' eiken ik
zag, dat ze dien heftemd hadde, bm aan my, dienzelfden rampza,i.
gen avond, te vereren, die delaatfie van haar leven was. Daar nevens lag een haarlok,, om weiken ik haar verzogt had, ten einde
mynen tegenwoordigen ring daar uit te laaten vervaardigen. Hela as! toen dagt ik niet, dat 'er zulk eene afbeelding uit zoude gemaakt worden, als waar toe ik dien federt heb aangewend. Ik
wilde eenen band laaten maaken, dien twee duiven tot een ffrik
trokken.
KAREL. Ach! nu begryp ik eerst, waarom gy u dikwils uuren
lang in die bovenkamer opfloo, en waarom gy my nooit binnen
dat vertrek wide laat'en komen. — Maar vader, gaa voort met
uwe treurige gefchiedenis i
V AD E R. 'Er is niet veel meer van te verhaalets.
In de bezigheden der waereld rond te woelen, fcheen toen aan
my, wiens ganfche ziel, als in flaap geraakt was, dien alles in
deeze waereld, al ware het ook eens Ko..ingctroon geweest, eene kleinigheid fcheen te zyn, niet wel mogelyk. Daar ik nu
Lenig vermogen bezit, welk 'ik inzonderheid aan de liefde van
utc'e zalige moeder te danken hebbe, zo leide ik myne bediening
neder, verkogt myn huis in de Stad, en begaf my herwaards op
dit landhuis , om hier, in eenzaamheid, myne dagen door te
brengen; wellen ik ook fediert meest aan uwe opvoeding heileed
Nebbe. Na rype overvwceging vond ik goed, u deeze gebeurtenis
niet eerder dan nu te verhaalen; en heb my daarom , zo wel door
myne vrienden, ais door nry:;e wein ge bedienden , doen belooven ,
dat
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dat zy u niets van 't geval zouden openbaaren; waarop ik my
des te heter verlaaten konde, om dat gy maar zelden uit myn gezigt waart.
K A R E L. Ei, waarom dat , Vader? waarom mogt ik zulk eene
lieve voortrefFelyke moeder niet eerder met u beweenen?
VA D E it. Ah ik u deeze gnnfche gefchíedenis in de eert'ce jaaren van uwe kindsheid verh.al_{ had, zoudt gy ze gehoord hebben,
zonder ze te verftaan; en als gy ze eindelyk al ver (taan hadt, zou
zy reeds oud voor u geworden zyn , en gy zoudt 'er nu al met zo
weinig aandoening aan gedagt hebben, als gy voorheen aan de
dood uwer moeder digt, toen ge nog meende, dat zv aan de koorts
overleden was. Neen, myn zoon, zulk een dood verdient een
levendiger aandenken! Ik wilde voor uwe moeder in uw hart een
Gedenkteken ftigten, dat haar dierbaarer zyn zal, dan dit Ste enen ,
het welk ik hier op dit eiland heb doen bouwen. Gy moest alles
te gelyk weeten , en wel niet eerder, dan, wanneer gy de waardy
uwer moeder geheel en al kondet voelen, en uw hart bekwaam
ware, om zulk eene volheid van weemoed en dankbaarheid te bevatten. Misfchien zou ik u dit geheim nog langer onthouden
hebben, maar — Kind, ik moet u nu alles zeggen: wel haast
zal ik by uwe moeder wezen. Ik gevoel dit aan myne vervallende
levenskragten, aan myne verzwak e borst. Toen zy ílierf, en ik
nog geen dertig jaaren oud was, en ik dikwils dagt, dat ons
nog een tydvak van dertig tot veertig jaaren fcheidde; toen
kwam my dit voor als eene kloof, die tusfchen ons bevest gd
lag, en ik zelf fcheen my een overgelaatene op een onbewoond
eiland. Hem is zyne eenige gezellin afgeftorven, op wier graf
by nu als woont; en rondom zig ziet by niets dan eenen onmeete!yken oceaan. Maar nu, myn lieve kind, fchynt my deeze
overtogt maar klein te zyn. Het hartzeer heeft de maate myn-r
dagen verkort.

(Karel orniirmt fnikkende de knieén zyns Vaders. Deeze zwygt
een pees van wêe;noedigheid.)
V A n E R. Hoe weinig waarde dit leven ook voor my hebbe,
nogtoans wenschte ik nu nog wel eenigen tyd by u te blyven, op
dat ik u eerst uit de kindfche jaaren, uit de jeugdelyke —. doch
voor uwe opvoeding he!) ik alreede gezorgd.
K A REL. Ach lief(te, lieffte Vader , blyf nog by uwen Karel! Ben ik dan uw kleine zoon niet meer; de zoon uwer vrouwe, die hier in 't graf ligt , die gy zo lief hebt gehad, en die
u zo lief hadde?
VADER. Folter my niet tiet tegenwerpingen over myn
onmaatig hartzeer! Myn geweeten maakt ze my zelf. Doch
't is nu te laat. Lee; veeleer, uit myn voorbeeld, uwe
ziele nooit aan een aardsch goed, al ware het ook het heerlykfte onder allen, eene beminnenswaardige gate, zo geheel en al
vast te hegten. Gy kont, onder t bef}ier van een' ander, nok
Qa
een
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een braaf min worden. Dat gy dit worden moogt, — geen
gru >t man ! (want de grootheid deezer waerel 1 is daar boven
llegts iedelheid ;) daarom wil ik nog tot God bidden , als myne
t;nge reeds verftyfd wezen zal. Eu als ik dool ben --- Ik
Wil hier begraaven worden , --- zo koom fomwylen hier alleeu; zet u, onder deezen boom, by dit graf neder; en als uw
hart dan klopt voor de zaak der deugd, als gy begint te gloeijeu
van voorneemens om goed te doen, geloof dan, dat de geesteer
ttwer on ieren boven uw hoofd zweeven , en u zegenen!
K A a E L. d Vader, nog leeft gy! Laat my nu met u in de graf.
íiede myner moeder nederdaalen , om ten minften haare doodkisc
te omhelzen! Wanneer gy by my zyt, vrees ik dit niet, al ware
liet zelfs dat my de geest myner dierbaare moeder verfchene. Hy
zou gewis wel vriendelyk zyn , en my geen leed doen.
VA n a. R. Ik berserk, dat het woord graft{ ede u heeft misleid;
gy meent, dat het lyk, gelyk gy hier dikwils by andere voorval
gehoord hebt, uit het water is opgevischt. Neen, myn arme,-len
lieve Karel! Onder het ys gebeurt dit zeldzaamer. Men heeft de
ílede en het paard aan den mond van de rivier nog zien dryven.
N ar het ly van uwe moeder heeft men langen tyd gezogt, maar
eiei gevonden. De Aimagtige begroef haar in den Echoot der natuare, in de groote waereldzee; aldaar zal by haar eenmaal wedervinden, zo wel , als of zy hier in dit graf rustte.
Bit^erlyk weende de knaap, en zy beiden zaten nu zwygende
neder; tot dat de reeds poog eklowmen maan door cie linden op
hen nederfcaeen. De Sant J nswormen glinfterden reeds in het
gras onder 't geboomte; en van alle de voorige, thans verftomde
zangoren , kweelde alleenlyk nog de eerzaame krekel. De Vader
roeide daarop h:t fchuitje naar huis, terwyl de jonge knaap agter
in het vaartuig ftond, en, met betraande oogen, de door den maa:
nefchyn vergulde golven agter na kees, en opmerkte hoe fnelly k
dezelven naar de groote waereldzee ftroomden.
.

DO WA!RHEID VAN DEN OUDEN STELREGEL, „ DE WYZE IS
„ ALLEEN GELUKKIG," OND£RZOOT.

(Uit liet Engelseli.)
kragt der Bewyzen, en de bondigheid der Proeven , bygeti
Iyr bra;:
tot flawing van den Stelregel, „ nE wvLE IS AL„ I, e F N GE LU K K I c ," fchynen een onwederleg- en on,Rwraakhair voorkomen te hebben. Alle de oude Wysgeeren hielden
denzelven ftaande; en c IC E R o heeft dit ƒtuk zo mcestcrlyk beha ideld, dat het onmogelyk is eenig nieuw hewys daaraan toe tq
voben. In de daad, elk vertandig McnsCh moet erkennen, dA;
'y x
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by, die Eerampten en Rykdornmen verfmaadt, die zyne HHartstog.
ten beteugelt, die door Tegenlieden zich nier laat onderdrukken,
,onafhanglyk en gelukkig moet weezen. '1'erwyl hy, integendeel,
de, ongelukkiglle der Stervelingen is, die zich aan de heerfchappy
van balftuurige driften onderwerpt, die gedrukt en gebukt gaat onder eiken rampfpoed, of, door eene onvoldoenbaale geestgefteltenisfe, gelyk TANTALUS , honger en dorst lydt , te midden des
overvloeds:
Een eenige zwaarighpid is 'er, welke ik wenschte ,dat de voor
anders deezes zo lang verdeedigden Spelregels uit den weg ,ruim--fl
den. Ik zou hun naamlyk afvraagen, of zy eene juiste bepaaling
maaken ? of zy ons een egt afbeeldzel van eenera WY ZE IN opleveren? want ik ontken, in-geenen deele, dat een rechtfchaape wYz r: moet gelukkig weezen; doch ik twyfel, of 'er zulke Characters, gelyk de oude Wysgeeren hunne w Y z E N befchreeven, immer in de natuur beftonden; ik geloof veel eer dat het Wezens
waren , door hunne eigene vrugtbaare verbeeldingskragt gefchapen.
De Stoïcynen pochen op eene, Poort van onverfchilligheid of onaandoenlykheid , als het lot des w Y ZE t en de bron van zyn geluk. Doch zy zyn niet van Steen gevormd, 'er is iets aandoen
onze natuur, 't welk de zwakheid des Inenschlyken ge--lyksin
flachts onbetwistbaar bewyst; en, indien, niet dit alles, onaandoenlykheid voor pyu of gevaar, als het toppunt van geluk moet
aangemerkt worden, dan zullen wy bevinden, dat de D W A A S
den W Y Z E N in geluk verre overtreft, zo wy erkennen dat
de laatsigemelde een fchepzel is met vleesch en bloed omhangen,
en, ondanks zyne fnorkende kundigheid, aan menschlyke zwak
onderhevig.
-hedn
Ontelbaare zaaken zyn 'er, die den W Y ZE N treffen en plaagen,
enkel om dat hy een verheeven vérftand bezit. Hoe beter by
zichzelven kent, hoe klaarder by zyne deugden en gebreken ziet,
en ontdekt wat by bezit, als mede, wat hem ontbreekt. Het
voorledene , het tegenwoordige, en het toekomende, hebben de
w Y Z E N Reeds voor oogen; zy mei ken de mishagen op .tot welke zy vervielen, de dwaalingen welke zy begaan, en de tnisgreepen, die zy vervolgens zullen doen; zy zyn fleeds ontrust en bevreesd, door de kies• en keurigheid hunner aandoeningen, en,
naar gelange de,rust hunner gemoederen geftoord wonde, vermindert hun geluk. Telkens, als zy eene onvoorzigtige daad bedryven,
veroordeelen zy hun eigen gedrag, 't geen niet zonder eene maate
van finert en verdriet kan gefchieden. Wanneer zy in eenigen toeleg
gelukkig flaager,, zyn ze niet geheel voldaan; dewyl zy eene onvolmaaktheid ontdekken in de beste menschlyke hedryven. Zy ver.
beelden zich clat liet fkuk heter kon aangelegd, heter uitgevoerd;
weezen, zy befchuldigen zichzelven , en fchrnomen voor de bérispingen vin anderen; weshalven hunne wysheid en doorzigt,de
Qg
wee-
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weezenlyke oorzaaken zyn, dat zy nooit onvermengd geluk genie✓
ten.
• A e r s T o T E L E s was niet voldaan over zyne eigene Schriften,
en wilde, op zyn Sterfbedde, dat ze weggedaan zouden worden,
fchoon de geleerde wereld ze voor een fchat van kunde en ge
gehouden hebbe. Vi R G r L i u s voelde dezelfde onge•-kerdhi
rustheid, en bevl het verbranden van zyn Heldendicht, voor het
beste zyner LVerken, en een der uitmui tendfe proefftukken van
't menschlyk vernuft, gehouden. A L 9 X A.N DE R, hoe groot een
Veldheer, kon 's nagis , v,dor het aangaan van den flag, niet Ilanpen.
Een bekwaam Staatsdienaar zal telkens, als by raad en item moet
geeven, in gewigtige ftaatszaaken, fchroomachtig zyn; want wantruuwen en zelfverwyt zyn de gezellinnen van bondig oordeel.
D WA A Z S w vinden zich van alle die verdrietlykheden ontheven. Doen zy iets verkeerd, zy geeven de fchuld aan 't noodlot:
begaan zy een midlag, zy bekennen dien nimmer, en hoe meer
zy des uitgelacheai word m , hoe meer zy'zichzelven kittelen. Indien iemand hunne woorden of dagden berispt, fchryven zy zulks
toe aan laster en gebrek .aan finaal Dè voldoende lachjes, op 't
aangezigt der D W AA z E N, tonnen liáe freer zy. zichzelven bewonderen, hoe zeer zy met hunne eigene begrippen zyn ingenomen. Keuren anderen ze niet goed:, 't is.ain:dat.zy geen ver
genoeg bezitten om ze te verftaan en` te doorgronden. ---ftands
Hier uit blykt, dat zelfliefde , zo zigtbaar In de D WA A ZEN
doorlfraalende, hun tot een altoosfpringcnde bronwel van vreugd
eoi vermaak (trekt; en niemand zal kunnen lochenen, dat zyn ge.
luk, 't welk hy, geduurende dien iyd van b_dwelwing door eigen
waan. geniet, weezenlyk is. Schoon een D WA As geen ééne
Deugd bezit, gelooft hy met alle Deugden voorzien te zyu; en
dit geloof, deeze overtuiging, is Bene fuort van bezitting, en zo
lang die waan aanhoude, heeft hy al:e Deugden. Hy mag ver
worden by den Zieken, die zich verbeeldde, dat by het-gelkn
gezang der Heme'fche C'iooren in zyne kamer hoorde, en de Geneesheer, die hem van deeze inbeelding genas, weigerde te betaalen, om dat by hem aanmerkte als een dief, die hem van zyn
geluk beroofd hadt; of by dien krankzinnigen Athener, die van
vreugde opfprong zo dikwyls een fchip ter haven inzeilde; dewyl
by w::ande dat ze alle hem toebehoorden.
D WA n ze N vleien altoos zichzelven, en dat vleiery wereldlyk
geluk aanbrengt,. mogen wy vylyk veronderftellen, om dat ze zo
gteetig wordt ingedronken door Menfchen van den hoogf'cen rang:
D WA A Z E N bezien zichaelven vnm 't hoofd tot de voeten, en
vinden alles, in hunne perfoon en klecding, fchoon en bevallig.;
de fchaduw vergenoegt hun even zeer als het wedzen; zy naaken
Werk van beuzelingen , en neemen ydele tytels en nieisbedpidende
onderfcheidingen als daadlyke voordeelen aan; deeàè-dinger; kunnen verkreegen worden zonder veel oefenings of diepzinnig on
der.
,
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derzoek; zy voldoen hun, en maaken hun orgetwyfeld gelukkig
in deeze wereld. Worden zy verfmaad en van hunne Ecrampten
verlaaten , zy beklaagen zichzalven niet naar den Staat , die zulk
een gevoelig verlies lydt; .zy fci reeuv✓en dat de Deugd verdrukt
wordt, dat men geen waarde fielt op weezenlyke verdienden ; in
deezervoege draagen zy de tegenflagen der Fortuine beter dan
w y z E N, die veelligt de ongenade, waarin zy vervallen, als liet
,

gevolg

van cenig

verkeerd

bedryf

aanmerken.

De Wysgeeren geeven ons keuriyke voorfchriften, zy maanen
ons aan tot geduld, en eerre foort van ongevoeligheid, met te
zeggen, dat de Wysheid een fchild is, waar op alle de pylen des
wederfpoeds afftu iten, en 't ga.en ens beveil gt voor alle verleidende vermaaken, — Maar ,wanneer men hun vraagt na voor
te leveren van Mannen, dus dubbel en van alge kan-beldnop
gewapend, zal nauwlyks één uit duizend aan hunne hefchry--ten
ving beantwoorden. C r c E a o en s E N E e A fchreeven beiden
breedvoe ig en klemmende over de flerkte van geest, die de Wysheid fchenkt, nochthans flierf geen hunner zingende als eert.
Zwaan. Beiden dongen zy na Rykdom en Eer, zy keerden zich
alleen oin, wanneer de we eld hun met een ongunflig geland
Aangrimde, en toonden zich gereed om den ouden weg te betreeden, zo ras de kans zich voordeeliger vertoonle.
Een r os s r n o rams moge vocrwenden dat 'er zulk een ding
als Pyn niet betart; doch zyn gef'ceen, het krimpen en wringen
zyns lichaams , wyzen uit dat by pyn gevoelt. Een AR R t A moge, 'met c.ene geverns.7e bed, ardheid , den dolk , waar mede zy
zichzelven doortioken hadt, aan Kaaren Eetgenoot overgeeven,
en zeggen: r E ia v s, her doet geen zeer ! doch haare doodsanglie wederfpreeken zulks.
Maar, eens tcegeftaan zynde, dat eenige weinige Menfchen,
boven den gewoonen kring verheeven , door het behulp der Wysbegeerte, tot eeoe maate van volmaaktheid opklommen, die hun
eer na Goden dan Mer•,fchen deedt gelyken , hoe zeldzaam zyn
deeze voorbeelden in vet gelyking met de menigte n WA AZE N o
die wy dagelyks zien, dat allen aardsch geluk, tot zatheids toe,
genieten ?
De w vz r N ftuuren hun Schip met voorzigtig beleid, vreezende voor ondiepten en klippen; doch, de v w A A Z E N zetterr alle
zeilen by, en, geen gevaareu dugténde, gaan zy eensflags ten
grond, of komen clout ter haven in. P, WA AZ L N taan den nyd
riet ten doel, het inedelyden, integendeel, biedt hun de hand om
hun op te beuren, en zy komen, zonder hindernisfen cp hunnen
weg te ontmoeten, for 111'kdow en Ire.. Dit is de. rede ,
dat Menfchen van groote bekwaamheden . dilt^vyls , dezelve ver
onder den dekmantel van onbekwaamheid verfchuilen,-bergn,
tot dat zy hunne oogmerken bereikt hebben. De Gefchiedenis
itrvert ons twee voorbeelden van 't gelukkig ƒlogen deezes be,
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leifis op, in Keizer cLAUnius en Paua SIxTUS nrN V.
C L AU n i us behieldt zyn leeven onder de Regeering van c A LL I GO LA, die alle wysheid en deugd haatte, door de rol eens
onkundigen te fpeelen. S t x T us verkreeg de driedubbele Kroon,
door zich te gelaaten als zwak naar den lichaame en naar den
geest; de Keizer en de Pius nogthans toonden w v z E N te weezen. Een Wysgeer,, gevraagd of hy Wysheid dan Rykdom, wan.
neer her te zvner keuze ttondt , zou verkiezen , betuigde dat zyne
keuze op Wysheid zou vallen, indien by niet zag dat zo veele
Geleerden en Wyzen by de L)waazen hunne kruipende opwagtin.
gen maakten.
Slaan wy de Kerklyke Geichiedenisfen open, hoe is het gele
Godsdienst-kennis en Wysheid? De waarlyk verstandige,-genmt
dien het om grondige kundigheden te doen is, zal, even als do
Mynwerker, rotzen en bergen beklimt, en de ingewanden der
aarde omwroet, om de ryke aderen van kostbaare Metaalen te
vinden, geene moeite of arbeid ontzien om de Heilige Waarheden te loeren kennen; doch welke is de vrugt zyns noesten ar
belangen? Vervolging, balling--beidstnopzgvaylke
fchap, gevangenis, zo by het niet met het leeven moet boeten,
zo men hem geene eerlyke begraafplaats weigert, en, zo verre
de magt zyner vyanden gaat, ter eeuwige verdoemenis verwyst.
De dwaaze yveraar, integendeel, weigert tot het onder
aangenomen Godsdienst -telzel te treeden, om dat-zoekvanht
hy de rust zyns gemoeds niet wil verffooren, of misfchien ,om dat
by de noodige bekwaamheden tot zulk een onderzoek mist; en
liet. is }wist deeze gemaklykheid of onbekwaamheid, welke hem alles, wat ééns vastgefteld is, doet aanneemen, ondertekenen en
voorítaan, die hem ruimen overvloed verfchaft; hy bewandelt een
gebaand en effen fpoor om tot Eer en Rykdom te geraaken; hy
word by zyn leeven geagt, bemind, en, na zyn dood, gepreezen,
zo niet tot een Heilig verklaard.
Deeze gedagten zullen in zommiger oog kettersch fchynen ;
doch, ten einde men myne meening niet verkeerd opvatte , en zo
duidde als of ik den Stelregel omkeerde en beweerde, n E n WA AzE Is ALLEEN GELUKKIG, geef ik ieder in bedenking, dat
ik dit gefchreeven heb, naar den algemeenen loop der dingen op
deeze Wereld.
De gelukkige Man, die de Wysheid van boven bezit, vindt
zyne belooning in de gunst van zynen Schepper, en wagt dezelve
in een beter Vaderland; en hoe meer by zich bevlytige om daar
na te freeven , hoe klaarder en volkomener hy overtuigd zal worden, dat de Wysheid deezer wereld dwaasheid is.
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Het is 'er zeer ver van daan, dat het om 't even zyn zou, hoe
men iemand in zyne belangen kryge , en omtrent zaken van
aangelegenheid op het regte fpoor zoekt te brengen; dat het om 't.
even zou zyn , of men daar toe bedrog, of de ftriktfte regels van
opregtheid, gebruike, mits men maar 11age in zyne goede pogingen.
Zou het om 't even kunnen zyn, welke beweegmiddelen men
gebruikte, om den waren Kristelyken Godsdienst, gewis eene zaak
van het alleruiterst aanbelang, te verdedigen en voort te planten
Gewisfelyk neen 1 Indien ze niet gegrond zyn op waarheid en opregtheid, moeten ze aan het Opperwezen ongetwyfeld mishagen.
De Jefuitfche Zendelingen , ter vooitplanting van het Ge.
loof,•bedienden zich van de Onkunde, der Indianen, met zich als
Jiemelgezanten te doen doorgaan, om dat zy hun den juisten tyd
der Maans• en Zonstaning wisten te zeggen. Hier door tragtten
zy die onnozele mcns"ci,en over te halen, en den K:istelyken
Godsdienst te doen omhelzen Dan waren deze de gepas-te middelen , waarin God genegen kon nemen; ais gcfchikt om de Indianen den Godsdiens he:ioorlyk te doen omhelzen? Ganfchelyk
niet. God heeft een afkeer van bedrog; en de mensch, ziende
dat by misleid word, in eerie zaak van dat annhelang, krygt een
weerzin van eenen Godsdienst, welken by waant (lat zulke zwakke
hulpmiddels noodig heeft om zich flaande te houden. Dier halven, van hoe grooter aanbelang de zaken zyn, die men behandelt, des te verder moet men zich van bedrog verwydesen ;
en des te meer aan oprechtheid en waarheid houden; en het is
g ansch niet om 't even , hoe men iemand in zyne belangens

bi enge.
I- et is grootelyks te bewonderen, en 't zou hykans ongeloovelyk voorkomen, leerde de bevinding het niet dagelyks, dat
Let denkbeeld van tvdelyke ftraffe, ongelyk veel meer invloed op
de harten der mentchen maakt, dan die der eeuwige. Wat in'loed naken bcftratiï gen , vermaningen , raadgevingen en waar_
fchouwingen, afgenomen van het eeuwig belang der menfchen?
Wat invloed maken zy veelal op het gemoed der Stervelingen? —
Maar tydlyke gedreigde en vastgeftelde ftraffen op m idaden kun
Zondaars van misdaden weerhouden; die ze an--nedftouil
ders durven plegen, onder het Gezigt van Hem, die alles weet,
die alles kent en doorziet; die ze onder dat gezigt veyelyk dur
plegen; mits ze maar van onder het oog blyven van den We--ven
reldlyt,en Rechter, die ze terflond dreigt te firaffen.
Nergens valt uien doorgaans te eerder op, dan dat men misleid
en bedrogen worde. Maar is 'er wel één ee:ig Mensch in de
w rel(1, die van anderen zo dikwijs en zo grovelyk misleidt en be.
ds^
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drogen wrd , als by dagelyks zichzelven bedriegt.
- Zp
dikwils wy morren en raurmureren over het geen ons overkomt,
't zy dat we 'er zelf de oorzaak van zyn , of dat ze buiten ons
on! haan, misleiden en bedriegen wy ons; om dat wy de Voorzie
palen willen stellen, en de orde in de natuur om onzent-nighed
wil als omgekeerd begeren. Maar, buiten dit, bedriegen wy ons
zelven gedurig, met te verwaarloozen, 't geen ons het heilzaamst
is; en daar voor beuzelingen te verkiezen, dingen die geen wezen
hebben.
Als wy maar eenigzins kunnen, zyn wy , altoos geneigd de fchuld
van eenig bedryf op een ander te fchuiven , en ons zelven buiten
de fchuld te houden. Het komt ons als eene zoort van wreedheid Voor, in de fchuld te vallen, en zyne eigen utisdryven te belyden. Doch is 'er wel een edelmoediger bedryf dan zynen
Evenmensch zo lang buiten de fchuld te houden, als met de bil
en rechtvaardigheid maar oenigzins overeen te bren--lykheid
gen zy.
Wanneer wy opmerkzaam genoeg waren, om op alle Lesten,
welken wy dagelyks van de Natuur ontvangen, te letten, zo zou.
den wy, in vele gevallen, gefchiikter handelen, dan wy nu doen.
— Groote fchranderheid is 'er niet no lig, om te hegrypen , dat
men, om, tydelyk en beftendig gelukkig te zyn, antlers thcct leven, dan de losfe Wereldling leeft.
Alle menfchen zouden wel gelukkig w?llen zyn ; maar dc tniidle
ntenfchen rigten hunne levenswys en handelingen zo in, dat ze ge.
fcnikt zyn, om dat oogmerk te bereiken : nok hebben de meesten
gene kennis van den aart en de natuur des geluks. Indien men
op aarde gelukkig wil leven, moet men zich zorgvuldig wagten,
om iemand ongelyk aan te doen, en aan ontvangen verongelykingen moet men zich weinig bekreunen: 't is alleen genoeg, wanneer
men zyn eer en goeden naam befchermt. Men wagte zich voor
gemeligheid en ontevredenheid: in ongevallen en tegenbeden worde
men riet onverduldig en wanhopig : men boude zich met zynen iaat
te vrede : men zy in voorfpoed omzigtig en in tegenfpocd gelaten;
met éfn woord, men fehikke zich, zonder murmureren, naar de
wyze heftiering van Hem, die alles ten besten fchikt. Zulk een
nnensch zal gelukkig leven.
Het is het hart, maar geenzins de mond, dat een goed I{risten
en een deuedzaam Mensch moet maken. 1)e mond kan fchoone, maar
bedriegelyke, woorden fpreken ; en het hart kan boos wezen
fchoon de mond goed en eenvoudig fchyne.
Men vind, in de zamenleving, menfchen, die zo onrustig zyn,
dat ze zelfs den allergerustifien liet geduld zo lang op de pynbank
zetten, dat ze niet langer, hoe verdraagzaam ook, gerust zyn
kunnen. Zulke meufchen zyn van de fch!delvkfle pesten in de
Maatfchappy; te meer, naardien 'er geen grond van hoop is, om
dit kwaad te eeniger tyd in hun te zuilen kunnen uitroeijea.
Door
---..
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Door een zoort van onbezuisdheid, of, met harder woorden,
door een zoort van dolheid, loopen vele menfchen de wezentlyke
vermaken voorby, en grypen de zulkep aan, die hun in jammeren
en elenden ftorten.
Vele menfchen roepen dikwils, mogten wy onze dagen nog eens
te rug gaan, wat zouden , wy onzen tyd beter befteden ! Wy zouden ons niet vergapen aan een ingebeeld geluk; maar bejagen het
geen wezentlyk is. Dan, befchouw ieders daden met opletten.
beid , en ge zult dra overtuigd worden, dat zy, fchoon ze te rug
gingen; den tyd, zo nog niet flegter, ten minfl:en nietbeter, zou
waarom verbeteren, ze niet hunne gebreken,-denbft;wa
die ze zien, als hunne mening opregt is?
C. V. D. G.

DE ONSTERVELYKE DICHTER.
Held Criton, die om ffryd veel vaarfen heeft gefchreeven,
Dacht daardoor , en met recht, onftervelyk te leeven :
Dan, hoe by rymt, of dicht, of fchryft,
Hoe hoog by ook zyn zangtoon dryft,
't Is al vergeefsch. Het dwaas gemeen
Verácht zyn arbeid, zonder ren.
Wat zang, dus roept by uit, wat dichtiluk vang ik aan,
Dat ik me eens zie bekranst met groene lauérblaan?
Ach! zeg me Apol, waardoor 'k de oniierflykheid verwerf? —.
En wat was 't antwoo, d toch? „ Myn goede Criton! — lerf".
B E R I G T.
De Heldenzang, ons door den Heer J... D... toegezonden,
kunnen wy niet plaatzen, om redenen, die voor ons voldoende
zyn.
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN

BETRERKELYK.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN 'T GEEN, LANGZAMERHAND, AANLEIDING GEGEEVEï4. HEEFT TOT DE KERKELYKE VEKDRAAGZAADTHEID DER PROTESTANTEN
IN DE PRUISISCHE STAATEN.
(Getrokken uit zekere Hoogduitfche Brieven, over dens tegen.
voordigen Staat van den Godsdienst in dat Ryk; gedrukt
te Leipzig, 1178.)

(Vervolg en Slot van Bladz. 202.)
het gebied van
wiesch
O nder
de Invloed der Hervormden Clerk, en zy bragten in de
FREDERIK DIEN EERSTEN

uiterlykheden van den Godsdienst vry wat veranderings.
Ook was het door hun toedoen, dat eenige Stukken der
Geloofsleere , voorheen verfchillend geduid wordende, eene
nadere bepaaling kreegen. De Bisfchop uRSINus, welke den
Koning gekroond hadt, fpeelde niet alleen een deftige rol,
maar werdt ook tot de nauwíte vriendfchap van den Keurvorst toegelaaten. Dikwils moest by voor den Vorst prediken; en na deszelfs huldiging tot den Throon, vergezelde
de Bisfchop hem op zynen togt door het Ryk, om voor
den Koning te kunnen prediken. Misfchien was het aanzien deezer Kerkvoogds groot genoeg; maar nogthans van
den gewenschten invloed, om de plegtigheden van den
Godsdienst op beteren voet te brengen. Des Vorflens
Staatsdienaars deeden mede het hunne, ter bevordering
van eene algemeene eensgezindheid, en (lelden zigzelven,
omtrent het beflier van de onderdaanen des Ryks, dien
noodzaakelyken en veel bevattenden regel voor: verdraag
ieder eerlyk en naariig Burger.
FREDERIK DE EERSTE, door zyne menschlievende Staats
liet niet alleen de heilzaame frhik--dienarsoílu,
kingen, welke zyne voorzaaten, ter verdraaginge van allerlei Gezindheden, gemaakt hadden, in denzelfden Raat bly
de grenfen der vryheid , alreede door zy--ven;marbid
III. DEEL. MENGELW. No. 6.
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nen Vader gegeven, uit. Hy bragt alles toe, om liet groote Staatslighaam door eene vriendelyke overeenflemming
van deszelfs leden, zo roemrugtig, als gelukkig, te belie ren. In den jaare 1692, toen de Geestelyken in Berlyn, voornamentlyk zy, die in de Maria Kerk Ronden,
tegen de gevoelens der zogenaamde Piëtisten yverden, ver
een openbaar geíchrift, aan de Geestelykheid ,-bodthy,
het prediken, vooral het hevig uitvaaren tegen de Piëtisten,
— Separatisten, — en Lahadisten, wilden zy geene
onaangenaamheden van hooger hand ondergaan; vermits
daaruit maar bitterheid en oneenigheid onder de Euangelifchen geboren werd. En dit hadt een gezegend uitwerkfel.
De vereeniging der twee Proteílantfche Kerken was, toenmaals, nader by, dan men dugt. I)e Predikanten van het
Weeshuis en Koningsberg deelden aan elkanderen de Bondzegelen uit; zelfs ten platten lande maakten veele Hervormde
Leeraars geene zwaarigheid aan hunne Lutherfche Toehoorders het Avondmaal, volgens de plegtigheden van derzelver
Kerke, toe te dienen. En de Scheldnaam van Onverfclzilligen, Rondt tleeze braave Mannen niet in den weg, in de
voortzettinge hunner yverige poogingen tot vrede, rust en
eensgezindheid.
I)en Leden van de Euangelifche Kerke gaf de Keurvorst
volkoomene vryheid, om van de geheime oorbiegt .al, of
geen, gebruik te maaken; en den belaglyken rangtwist,
onder de Hervormden by het Avondmaal ontftaan, fchafte
hy, in een openbaar bevelfchrift, af. Het nauwkeurig
gadeflaan van dit loflyk Gebodfchrift , heeft den Hervorm
in de PruiIfche Staaten , veel roems bezorgd. Het-den,
heeft op het hart van den aandagtigen befchouwer zeer
veel indruk, wanneer men, zonder de minne agtgeeving
op rykdom en aanzien, alle de leden der Gemeente na
het Altaar ziet treeden, om in de voorregten der voor alle menfchen te weeg gebragte verzoening te deden, en
aldaar gemeenfchappelyl:, met broederlyke eendragt, éénen Verlosfer hulde te bieden, die, ten mufte van hun
allen , leefde, leerde, en ftierf !
Wegens de beoordeeling en de uitgifte van Godgeleerde
Werken, maakte by eene zeer goede fchikking, die teil
algemeenen nutte was. In de Pruififche Staaten hebben
zeker, alleen aan de Regeering van deezen grooten en
weldaadigen Koning, zo veel milde Gefligten, -- nuttige verordeningen in den Kerk- en Predikiland, — en de
oprigting van eenen Krygs- Kerkenraad, haaren oorfprong
te
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te danken. Hy lag den eerflen grondflag tot die heilzaame inrigtingen , die nog onder de Hervormden f' and grypen. Hiertoe moet men, inzonderheid, brengen, de zo
Mons pietatis, die der Hervorinde Predikanten,-genomd
en hunne behoeftige en noodlydende medegenooten, in en
buiten 's Lands , de vereischte penningen uitfchiet. Evenwel onttrok hy andere Gezindheden zyne gunfle niet.
Ten dienfle der Lu heAfihe en Hervormde Christenen verzamelde by een Armenkas, en liet eerie Bedelorde uit
naar welke alle inlandfcllc Bedelaars van ieder plaats-gan,
uit deeze Kas moesten onderileund worden. Dit alles, en
nog meer andere dingen, ten nutte der Kerke dienende,
deeden den Godsdienst -enen herken wasdom krygen.
Maar wy moeten niet vergeeten , dat de beroemde CHRISTIAAN THOMIASIUS, ook, vry wat dienst gedaan heeft ter
zuiveringe van Godsdienftige gevoelens, en ter uitbreidinge
van eene Algerneene Verdraagzaamheid, in het Pruififche
Gebied. Deeze man moest Leipzig verlaaten. IIy kwam
te Berlyn, en werdt niet opene armen in deeze Stad ontvangen. Te Halle, alwaar, onder zyn opzegt, de
Univeafiteit gefligt is, leerde hy, met Gene zeer groote
vrymoedigheid, om dat by tegen de vervolgingen der Geestelykheid hier eene veilige Schuilplaats genoot; en 't was.
meest aan Hem toe te fchryvcn, dat het pas gebouwde
Kerkfchool, binnen korten tyd, in bloei kwam. Indien hy
'er niet geweest ware, zouden wy, waarfchynlyk, niet alleen nog de ongerymde regtsgedingen over Spook- en Dnivelgefchillen hebben; maar nimmer zou zulk een groot licht
over den Godsdienst verfpreid zyn. Hy ontkleedde tallooze
bedriegeryen, welke, tot dus verre, met den fchyn van
vroomheid, gefpeeld waren: — menig eenen Schvnheiligen Gee stelyken , wiens doelwit enkel ftrekte , om het domme Gemeen in Bene blinde gehoorzaamheid te houden,
trok by het momaangezigt af, en deedt ook den onderdaan
van den laagften Rand verftandig denken. Hy drong flerk
op het gebruik der reden, in zaaken des geloofs, en
trok, langs dien weg, niet alleen de aandagt van allen tot,
zig; maar plaatfle ook, met eenen ongelooflyken fpoed,
eenige leerbegrippen in het regte licht, die men, tot zo
lang, ten nadeele van het gezond verfland, en tot bederf
an de gelukzaligheid van zommige Familien , verkeerdlyk
omhelsd hadt.
Na den dood deezes Mans heeft WOLFF zyne voetflappen
opgefpoord , en gelukkig betreeden. Deeze Wysgeer is ee-
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ne aandagtige befchouwinge waardig, om dat hy, door deszelfs Wysbegeerte , de Godgeleerdheid op veel vaster voet
gebragt heeft..... Dam , --- laaten wy tot het beflier van
onzen Koning te rug keeren. — Een enkel woord zullen
wy zeggen van den yver van FREDERIK DEN EERSTEN voor
het vieren van den Zondag, en andere Heilige dagen. —
FRE DERIK WILLEM hadt reeds een zeer nauw verbod lasten
uitgaan, dienende niet alleen, om alle Gast-, Huwlyks-,
en andere maaltyden op Zondag af te fchaffen: maar ver
ook den Inwooners van alle Steden in het Ryk,-biedn
voor het eindigen van den Middab Godsdienst, ter Stede
uit te gaan. FREDERIK DE EERSTE leide de viering van
den dag des Heeren , den goeden hrydag , en
andere plegtige dagen, onder nog meerdere bepaalingen. Inzonderheid gebood by de Jeugd, zo wel ten platten lande,
als in de Steden, zelfs op Zondag, naarílig in de Katechismus te doen onderwyzen, om , zo doende, de gronddagen
van wezenlyke kennis, en welbeflierde Godzaligheid , onder
hun te leggen.
Hier by 'zullen wy zyne verordening omtrent de bezwweering van den Duivel (*) by den Doop der Kinderen plaatfen; gegeeven in den jaare 1703. Zy is te merkwaardig, om
ze agter te laaten, en ademt Bene groote verdraagzaamheid.
— „Door Gods Genade , Wy, Koning van Pruiíchen, enz.
enz. — Met veel misnoegen vernoemen wy, dat zommige
„ Predikanten , wanneer zy door de 0 uders verzogt worden
„ hunne Kinderen, zonder de Bezzveering,te doopes, daar
„ in niet alleen zwaarigheid maaken; maar dezulken zelfs
wel geheel van de hand wyzen. Wy willen en gebieden,
„ uit dien hoofde , door deezen , dat een Candidaat in dc God„ geleerdheid, wanneer hy, na een gekreegen Beroep, het
„ gewoon Examen ondergaat, over dit Stuk zal ondervraagd
„ worden; of hy belooft de hinderen, zonder de Beztivee„ ring, te zullen doopen, ingeval de Ouders zulks verkie„ zen? Hierop ja geantwoord zonde, zal men zyne ver„ klaaring daarover, wel duidelyk, ter neerzetten in het
Getuigfichrift, dat hein van zyne wettige verordening tot
den Heiligen dienst gegeeven wordt: integendeel zal men
„ hem afwyzen , en niet ordenen , zo by weigert zig tot
„ genoegen van den Onderzoeker te verklaaren ," enz.
Aan FxEDER1K WILLEM hadden de Latlreraanen juist den
geenen, welken de Hervormden aan rrrouaIK DEN EERSTEN,

!*) Exorcisinus.
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ell FREDERIK WILLEM DEN GROOTEN gehad had
den. Hy ging wel naar andere grondbeginfden te werk,
dan zyne twee verlichte voorgangers , — doch , gelyk
deeze gedaan hadden, zo was ook de toegeevendheid, in
naaken van Geloof, zyne hoogfee bedoeling. Wy vinden,
onder zyne Regeering;
STEN,

III. De naaste oorzaaken van de hedendaag fche gefieltenisfe van den Godsdienst in de Pruifafclie ; taaten.
Het Karakter van den Monarch , die wel oploopend,
maar naderhand zagt en goedaartig was , zo ras zyne opfluivende gramfchap vervloog; de godsdien(Iige opvoeding,
die hy, in zyne vroege jeugd, al genooten hadt;
liet toegeevend voorbeeld van zyne twee doorlugtige Voor
Staatsmannen,
hadden--ganers,vdzm
veel invloeds op de bevordering van die verlichting, welke
de Godsdienst, in zyne dagen, genoot. .Men vindt, wel
is waar, hier en daar, zommige gevallen onder het beffier
van deezen Vorst, in welke die verdraagzaame grondbegin
niet zo blykbaar zyn; dan dit hebbe men aan eenige-feln
bykomende omflandigheden, of aan eene verkeerde opgave
dier gevallen , toe te fchryven.
In de daad; geene vooroordeelen van belang beheerschten zyn gemoed: hy waardeerde de drie verfchillende Gezindheden hoog. Zyne byzondere geneigdheid voor den
Krygsdienst was, buiten twyfel, eene der voornaamfte redenen, waarom hy zig meer in de Lutherfche, dan in de
Hervormde , Kerk liet zien. Tot het laatst zynes leevens,, be
zogt by, het meest, de Kerk van het Guarnizoen: Grii was, toenmaals, in dezelve, eerfee Veldprediker. Ook
droeg Doctor ROLOF, Leeraar in de Nikolai-Kerk, des Konings goedkeuring weg. In de allerlaatfte tydflippen zynes
lcevens voedt by den meesten finaak, in de zagte voordel
Zaligen REINBECK, die in de Petri-Kerk-1ingevad
houdt. - - Dan ik vinde in deeze zyne genegenheid,
die by den Leeraars van de .zigsburgfclie Geloojsbelydenisfe
toedroeg, -een de miníle veragting der Hervormde Geestely kheid. ''ot zynen jongílen snik bleef by den Hervormden
getrouw, en gebruikte het Avondmaal naar de wyze van.
die Kerk. Daarenboven bade by veel liefde voor alle geleerde en braave Leeraars dier Gemeente. ERNST JA,

BLONSKY, NOLTI.NIUS , STOSCII, '- COCHIUS

genooten zyne beftendige vriendfchap. Inzonderheid liet
by zyne gunst aan den Hofprediker STOSCH blyken; vermits
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mits by met ,hem dezelfde gevoelens, ten opzigte der Euan.
gelif'che Kerk, voedde.
Zo wei als zyne Voorgangers, wenschte by de vereeniging der beide Pro^e;tantfehe Kerkes, en beproefde alle
mooglyke middelen, ten einde die te bewerken. De Godgeleerden van beide Kerken iii zyn ryk waren daartoe niet
ongenegen; zy merkten, ten minhen, de onderneeming
deezes \Verks als mooglyk aan, en booden, zo veel in hun
was, daartoe den Koning de behulpzaame hand. Onder
geloofde de Volst niet, dat de volvoering van zulk-tusíchen
eene gewigtige zaak, zonder de hulp der buitenlandfche
Hervormde Staaten, kon bewerkt worden. Hy verzogt
daarom, in eersen brieve van 1721, aan de Hervormde Kantons in Zwicferland, dat zy, voor hun deel, aan de vereeniging der beide Kerken zouden medehelpen, en van geenen Geestelyken, dien zy tot hunne Kerkgemeenfchap aannamen, eene ondertekening van de papieren van zamen/;emming (*) zouden vergen, die tot zulk eenen grooten fleen
des aanítoots by de Hervormden ftrekten, als het Ontwerp
van eendragt aan de Luther/'che Gezindheid de grootf}e ergernis gaf. Zelfs liet het geheel lighaam der 4ugsbu gfciie
Geloof sbelydenisfe, op 't bevel van den Vorst, daartoe een
Verzoeklchrift aan de Kantons uitgaan.
Daii het antwoord voldcedt weinig aan de verwagting en
het verlangen van tien Vorst. De Buitenlandfche Godgeleerden, die den firyd tegen de Hallifche en Pruifafche Kerkleeraars over liet Piët smus, niet alle hevigheid, voerden,
Ronden der vredelievende geaardheid des Konings zeer in
den weg. Pastor NEUMEISTER , te Hamburg, was een
van de kwaadaartigfte lieden , die in de fcheuring der twee
Kerken groeide, en deedt de vcreeniging zo zeer vertraagen , dat de Koning, zo wel als het gantfche lighaam der
Geestelykheid, genoodzaakt ware aan den Raad te Humbug te fchryven, niet verzoek, om den kwaadaartigen yver
van deezen ícheurzieken man te fluiten.
Terwyl hem dit gewigtig oogmerk mislukte, was hy
oiadertusfchen yverig bezig, om cenen algemeenen vrede
tusfchen de Hervormde en Lathe f,h,- Kerk te bewerken;
waarin hy zo wel 1laagd2, dat Incest alle, in den mare
I72, hein daar toe hun woord gaven , en zig verpligtten , om noch in de Schoolen , noch op den Kanfei, Benige bitterheden tegen elkander uit te braakera. -- Men
was

(*) Formula Confenfus Helvetiea.
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was het eens met elkander, dat de voordragt, door liefde en eendragt, beftierd moest worden, en alleenlyk tot
ftigting, maar niet tot verwarring behoorde te flrel ken.
Het gedrag van den Koning, omtrent de Roomschgezinden, fchynt, in den eeralen opflage, met de reedsgenoemde toegeevendheid weinig te ftrooken; vermits by hunne Kerkelyke onderneemingen eerder belette, dan hielp
voortzetten. Ondertusfchen gaf by hun niet alleen veyheid, den openbaaren Godsdienst, daar ter plaatfe, te
houden, waar men denzelven te voren gehouden hadt;
maar ftondt hun ook eenige Bedehuizen te Spandau, Potsdm en Berlyn toe. Hun fchonk hy alle de burgerlyke repten zyner Onderdaanen, wanneer zy zig, in zyn Ryk, in
gehuurde huizen wilden nederzetten. De moord van zommige Predikanten, te Dresden gepleegd, gaf gelegenheid
tot het verbod voor de Katolyken , om eigen huizen te koopen. Ook eischte het belang van den Staat aan alle opperlien onder de Roomfehe Geestelykheid te verbieden, ergens
hun gezag te oefenen, zo wel ten aanzien van het Kerkbezoek, als ten opzigte van Benige verandering in den Godsdienst. Op zwaare firaffe beval hy hun, om geen
Proteítant tot zig te doen overgaan,, of Profeliten te maaken. Integendeel moesten zy die geenen, welke tot
hen wilden overgaan, afwyzen, en aan de Hooge Overig
aanbrengen. Zelfs mogten de begeevers van het Kerk -heid
verlies hunner bediening, geenen Geestelyken,-regt,op
die van de Roomfchen tot de Protetantfchen overkwamen , tot
eenig -School- of Kerkampt verheffen. Dan van dit
alles was de dolzinnige yvcr 1 van zommige Monniken oor
Andere Gezindheden, als Mennoniten, ---zak.
Separatisten, — Bohmisten, Gichteliaanen, en Hernhuthers verdroeg hy , zo lang zy geenen leerftoel in het openbaar be{Ieegen, zig als rustlievende burgers gedroegen , en
geen onrust verwekten. Fly verfchoonde zeer de
Joodfche Natie, fchoon hy het noodzaaklys vondt aan hunne onregtvaardige bedriegeryen, die zy , omtrent de Christenen pleegden, paal te zetten. In 't jaar 1721, liet bv,
door hunne Opper-Rabynen, in de tegenwoordigheid zynes
Opper-hofpredikers JABLONSKI, hunne gantfche Gemeente
in den ban doen ; van welken zy, daarna , nogthans ontflaagen werden. Tot deeze firenge behandeling gaf aanleiding de dood van den Munt-jood VLIT, die der Koninglyke
Kamer wel ioo,000 Daalders fchuldig bleef.
Ter voortzetting van de verdraagzaainheid. onder de ProK4

te-
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tefanten, beval onze Keurvorst, niet alleen, vin niet te-

gen elkanderen te prediken ; maar liet ook een ftreng geichrift uitgaan, in 't byzonder dienende, om de leer der
Genade verkiezinge van den leerftoel af te weeren. - ---- Dat wy hier die Kerken niet vergeeten, in welke de
verschillende Gezindheden, op haare beurte, zamenkomen.
Deeze hebben vry wat toegebragt, om de Geestelykheid
van beide partyen in vrede te doen leeven, en haare ver
verdraagzaamheid op te wek--fchilendorgt
ken. Dit Akan een ieder, welke de zaak wel inziet, lib
telyk bevatten. In deeze Kerken, daar de ftrydige partyen hunnen eerdienst, beurtelings, waarneemen, behooren
de Geestelyken, inzonderheid, op hunne hoede te weezen,
dat zy niets aánflootelyks voor de andere party zig laaten
ontflippen. Hier door moeten de verordeningen, ten dien
Behoeftigen gemaakt,vey wat voordeel hebben, in--ftedr
zonderheid aan den kant der Hervormden, wanneer zy goede Predikanten hebben, die, door hunne áangenaame voor
dan, eenera •Lutherfchen Toehoorder trek--fteling,u
ken. Het een en ander baant den zekerllen weg, om de
rust en de tevreedenheid van beide de ftrydende partyen
beftendig te doen blyven. En het nut daar van is voor
onder de Regeering van den thans-nametlykbr,
leevenden Koning.
Verder droeg de toenmaalige Vorst zorge, dat 'er over
den Katechismuc gepredikt wierde. Op Hoog Bevel werden de Kinderen ter bywooning van Oeffeningen en Schoolen aangefpoord; dan in deeze Katechismus- Leerredenen
m.ogt niets van liet verfchil, dat in den Godsdienst heerschte , gezegd worden. De Kerkelyke tugt onderging,
taande zyne regeering, de meeste veranderingen; en dezelve deeden haare nuttigheid, aanftonds , aan ieder opmerkzaamen zien. Daar onder heeft neen, in de eerfte
plaats, de verandering in de zogenaamde Kerkboete, die
evenwel, in zyn tyd, niet geheel en al, werdt afgek.haft,
te tellen. Toen ten tyde reeds, zag men ze aan voor eene uitvinding van gewinzugtige Geestelyken, en voor eene
oorzaak van veele hindermoorden; waarom den Leeraars, in den jaare 1739, verboden wordt daar voor ecnig
geld te neemen.
Op den Geestelyken Stand zelven werdt toen een waakend oog geflaagen. Zy mogten zig niet neer met zaakera
bemoeijen, die in hun kraam, in 't geheel niet, te pas
kwamen. Onder andere verboodt men lion het flerk yvcren
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?en tegen de Muczyk. Twee Predikanten voeren eens hevig uit tegen de werving van Krygsvolk. Zy werden gedagvaard; na Perlyr gebragt ; en, naar den uiterlyken
fchyn, afgezet. Dan dit was een bullebak, om hun bang
te maaken. Naderhand werdt hun, op andere plaatzen,
een fiand aangeweezen. Zo doende , zag men menigen
Geestelyken naar zyn Bybel en Concordantie leiden, die
te voren, hier en daar, gefnuf eld, .ftaatkundige kuiperyen
bewerkt, en zig in dingen geícooken hadt, welke hy, in
't geheel niet, verflondt , of niet verslaan moest. De Koning beval den Kerkenraad eene onpartydige aantekening van het gedrag der Geestelykheid, zonder onder
te houden, welke de Opzi enders ,-fcheidvanpro,
jaarlyks, aanvullen moesten, ten einde met grond te kun
hunner bedieninge waardig ge--neordl,fzyig
droegen. De llraílè, op de misdaad volgende, was trapswyze ingerigt. Eerst eene zagte, naderhand, wanneer de
misfiag herhaald, en grooter werdt, erne flerker vermaaning: eindelyk eene volflaagetie afzetting van den dienst,
zonder herroeping.
Gelyk het gewoone Kerkbezoek, door 's Vorsten toedoen, op eenen zeer goeden voet gebragt werdt; beval by
ook aan alle de Predikanten, om op zekere tyden, in de
tegenwoordigheid des voorzitters van den grootera Kerken
in Berlyn, te verfchynen. Van hem moesten zy de-rad,
bevelen des Konings hooren; en zig over de zogenaamde
onverfchillige dingen verklaaren. Dit alles kon zyne nuttigheid blyven behouden; wanneer zeffs de reden, waarom
de Geestelykheiti zulk eerre nauwkeurige monftcring. ondergaan moest, niet neer belfoudt. De Koning pleeg
dikwils te ryden, of te wandelen, om te zien, welk gezel
voor elk opcntfaande , hoven -fchap,zig,ndeobr•
bevondt, en waarmede zy zig verlustigden. - Gevallig trof by eens zommige Franiche Geestelyken aan, die Kegelfpeelden. Dit oordeelde hy, de opeubaare plaats daar
by in het oog gehouden , niet hunne bediening onoverecnkomllig te vveezen; en dit zal wel de meeste aanleiding tot
dat maatkeu ig toezigt over hun gedrag gcgeeven hebben.
Ve=•ha.izend veel opípraak maakten, en by de uit- en by
de inlaiidfche Geestelykheid, de veranderingen , die de Konitng in de niterlyke ple ti -heden van den Lutherfchen Eerdienst invoerde. Ilet jaar 1736 was niet voordeelig voor de oude Regtzinnigheid , en de Geestelyken vcrloo.
ren zomnuge voorregten , tot dus verre aan hunne StantdR5
plaat-
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plaatfcn verknogt. — Frederik Willem , namentlyk,
verboodt sten Predikanten liet zingen by het H. Avond
liefdegitten dienende , -----.-mal,terinzgv
verder verboodt by het branden van waschkaarfen op het
Altaar. ----- De Geestelyken mogten niet meer een wit
linnen Choorkleed , onder hunne Amptsverrigtingen , aan
noch het zogenaamde Altaar doekje den gebrui--hebn;—
kers van het Avondmaal voorhouden. --- Nauwlyks
werden deeze veranderingen ingevoerd, of de Predikanten
begonden , -- - te murmereeren , — in 't oor te luiste
vervloekingen in het verborgen, — of open--ren,—
baare klapten, uit te fpreeken. Zommigen fchreeuwden over
de 'afgefchafte waschlichten, die zo fiigtelyk waren, en
wezenlyk de aandagt, onder liet gebruik des Avondmaals,
opwekten. Anderen bromden wegens het gemis van het Altaardoekje: vermits het mooglyk was, dat 'er iets van liet
Onwel op den grond viel , en alzo ontheiligd wierde. Anderen Plootten zig geweldig over het gebod van geen Choorhemd te draagen , om dat hét witte linnen de onfchuld afbeeldde. Misfchien konden zommigcn, met dit kleed, hun
ouden rok bedekken , welken zy nu genoodzaakt wa--ne
ren aan het gejouw der fpotters, en der ligtzinnige veragters van liet predikampt, ten toon te bellen. Veele
bleeven hardnekkig. De dweeper in het Tugthuis te Halle,
J aller namentlyk, wilde de Kaarfen niet uitblaazen: en
by zag zig liever uit zyne Standplaats gezet; dan dat by
de bevelen van het Hof gehoorzaamde.
In deezen baat bleven de zaaken tot den dood des
Konings. Hy maakte, daarenboven, veele veranderingen in de openbaare Schoolen; en de Tdlgysbegeerte van
Wolff firekte, onder zyn bewind, haar gebied zeer verre
uit. Indien deeze twee dingen niet medegeholpen hadden ,
om den Godsdienst, in de Pruifafche S:aaten, te zuiverrn en te verbreiden, zou het reeds gedagte niet genoeg
geweest zyn. Veelligt geeven wy van de twee-zam
laatstgenoemde dingen, in het vervolg, verflag, byaldien
het blykt, dat dit en het voorgaande Stukje voldaan hebheil.
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Hubert-le du Roi, à Saint-
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Door

-Roi.

(°f ournal de Medecine, Novembre r780.)
vr... oud vier- a vyf- en twintig jaaren , van een
zeer bloedryk, maar teffens gezond geílel, had
M
zederd geruimen tyd een Gezwel ,'t welk omtrent het midden van het linker Sleutel-Been zat, met Spaanfche Zeep
gewasfen. Dit middel veroorzaakte ongemerkt een zeer
hooge graad van gevoeligheid in haare Zenuwen , en flelde
haar aan zeer veele krampachtige beweegingen bloot.
De Imagination van de Lyderesfe waren ten eenemaal ver
haar duizenden dingen voor den geest.-ward,enbgt
Ecne groote vreesachtigheid, die haar geduurig zonder de
minfle aanleiding overviel, en die, door het geringife ge
wanneer het onweder flerk ver -ruisch,envoamtlyk
verwekte by haar de hevigfle aandoenin--merdwi,
gen. Zy konde volttrekt niet 1laapen , en belette
ook daarin haare Ouderen. ---- De kramptrekking van.
de Blaas was zo fterk, dat zy, geduurende den tyd van
een ordinaire middag-maaltyd, in tien a twaalf reizen te zamengenomen , niet meer dan op zyn best twee Lepels vol
bleek en helder water loosde.
De Lyderesfe
De Menfes waren weg gebleeven.
at met zeer grooten finaak, maar wierd daar by oogenfchynlyk magerder; de afgang was zeer traag; de pols klein en
zwak; en de bloedmaaking en voeding was geenfints na
behooren.
Ik liet haar allerhande Poorten van verzachtende , verflappende en krampftillende middelen gebruiken, waarby ik nog
voegde de Baden, die ik, volgens dell Thermonieter van Reau7nur,van 28 graaden warmte, crahswyze geheel kond liet
worden. In dit laad liet ik de Lyderesfe drie vuren, en
zotntyds drie en een half uur, zitten. ----- De gewoone
drank, dien ik Haar liet geeven, was een aftrekzel van
Duizend-blad, Linde-bloesfem,•Huy, Bouillon van KalfsVleesch, en jonge Kuikens, waarvan ik haar zo veel liet
drinken, als de Maag vcrdraagen konde , 't welk vry aanmerkelyk veel was. Twee- a drie maal des daags wierd
ten Lavement gezet, en Ik verzogt de Lyderesfe een zachte
Di-
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Diëet te laaten houden , en geen Wyn , of iets dat de ZeHuwen koude prikkelen , te geeven, — daarby liet ik haar
dagelyks zachte beweegingen maaleen, om, zo veel doen
haar geest afleidiu; te verschaffen. Niettegenflaaude al--lyk,
le deeze voorzorgen, duurde het vyf- en dertig dagen eer.
wy haar een uur flaap konden bezorgen ; en liet was na vyf
maanden tyds dat alk de bovengenoemde Toevallen trapswyzn waren verminderd.
Naa verloop van genoemde vyf maanden, begon zy 'er
wederom wel uit te zien; de pols begon beter te wor-,
den, en alle de fundties wierden langzamerhand wederom
natuurlyk; echter ontdekten zig nog van tyd tot tyd eenige
ongefteldheden, en de Menfes kwamen ook nog niet ten
voorichyn. ik fchreef vervolgens de Ethiops-Martialis
voor, waarvan ik de gifte van 6 tot i z grein liet ver
daarenboven liet ik haar voor den middag, en-merdn;
des avonds telkens een grein Extract. Elix. proprietatis
gebruiken.
Naa verloop van zes wceken, fielden zig de Menfes
behoorlyk in. Met de Baden , de verzachtende middelen , en met de Ethiops zonder het Extract. Elix. proprietatis liet ik aanhouden tot den 15 Oél:ober, (zynde de Lyderesfe den i Maart by my gekoomen) en ik had het genoegen
haar volkoomen herlield te zien.
Wat dit Gezwel betreft; het is van zelve verdweenen;
ik heb geen plaatfelyke middelen daarop laaten leggen,
terwyl ik hetzelve alleen befchouwde, als een uitzetting
van liet Cel-weefzel, door vogten , die , door de krampagtige
t'zamentrekking der vaten, en de daarvan afhangende circulatie, zig uitgeflort hadden.
,
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(Volgens den I-leer DE BuFFON.)
Winter, dat doodsch faifoen, is de tyd van
D edendroeve
flaap , of liever van de Kwyning der Natuur; de Inbewee-

fcten zonder leeven, de J ruipende Dieren zonder
ging, dc Boomen zonder groen en groei; de Bewoonders
der Lugt verdelgd of uitgebannen; de Visfchen in gevangenhuizen van Vs opgetlooten, en de meeste Dieren der
Aarde, in holen en fpelonken verborgen, alles vertoont
zich
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zich om 't naarfle , en levert een denkbeeld van ontvolking
op: dan de wederkomst der Voorjaars- Vogelen is het eerste
teken, en de blyde aankondiging vair liet herleeven der Natuure: de wederuitfpruitende bladeren, de boschjes met
nieuw groen bekleed, zouden min fris, min verrukkénd zyn,
zonder de nieuwe gasten, die dezelve als bezielen, en daar
van liefde zingen.
Van deeze Boschbewoonders zyn de Bastaard-Nagtegaalen de talryktle en de geliefdíle, leevendig, vlug, onophoudelyk in beweeging, met tekenen van de uiterfte aandoen
alle toontjes, welke zy slaan , zyn vreugdetoontjes-lykheid;
en minnedeuntjes.
Deeze vrolyke Vogeltjes komen ten zelfden tyde wanmeer
de booroen beginnen uit te botten, en de bloezems losbarften ,
zy verfpreiden zich over de geheele uitgeftrektheid onzer
landen: deezen komen in onze tuinen, anderen verkiezen
den ingang der laanen en bosfchen , zommigen verfteeken
zich in 't diepst der wouden , geene zoeken het rietgewas.
Dus onthouden zy zich overal, en maaleen alles vol leevens,
beweegens , en, waar zy zyn, hoort men den verlustigden
toon der liefde.
By deezd natuurlyke bevalligheden, zouden wy gaarne de
fchoonheid voegen; dan de Natuur hun zo veele beminnelyke hoedanigheden gefchonken hebbende, weigerde hetopeieren hunner Pluimadie. Deeze is donker zonder gloed;
uitgenomen twee of drie foorten , die eenigzins gevlekt zyn,
hebben alle de andere fombere kleuren; de heerfchet^de zyn
witagtig, grys en ros.
De eerfle íoort, (en wy zullen alleen cle voornaamíle en
aanmerklvkfie befchryven , ) heeft de grootte van een' Nagtegaal. Zy woont met de andere kleindere Bastaard-Nagtegaalen, in de tuinen, in de boschjes, in de velden met
moeskruiden beplant , zitten op het rys dat tot íléunzel der
hoogopfchietende firekt. Hier paaren zy , vervaardigen nes
vliegen , zonder ophouden , uit en in , tot den oogst--ten,
tyd, die zeer naby komt aan den tyd buns vertreks; dan
verlaaten zy deeze fchuilplaatzen, of liever dit verblyf der
liefde.
't Is een klein fchouwfpel te zien , hoe de Bastaard -Nagtegaalen elkander vermaaken, tergen, en nazëtten; hunne
aanvallen zyn ligt, en hunne onverfchillige gevegten eindigen altoos met gezang. De Bastaard -Nagtegaal is tot een
zinnebeeld genomen van onílandvastige liefde, gelyk de
Tart el van eerie bcflendige: ondertusfchen is de BasraardNog-
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Nagtegatzl hoe lustig, hoc vrolyk, en dartel, niet min liefddraagend, niet min getrouw verknogt; en de Tortel, hoe
droevig en klaagend, fchandelyk ongetrouw. Het Mannetje
der Bastaard- Nagtegaalen betoont voor het Wyfje, terwyl
liet zit te broeden , duizend kleine bezorgdheden: het deelt
in de zorge der opvoeding, wanneer de Jongen uitgekomen
zyn, en verlaat het Wyfje niet naa de opvoeding van 't Gezin; zyne liefde fclrynt de voldoening van de verlangens
der Natuure te overleeven.
Het Nest is zamengeffteld uit drooge Kruiden, Hennipvezels , en een weinig Hair van binnen. Doorgaans zyn 'er
zes Eitjes in, die de Moeder verlaat , wanneer men ze
heeft aangeraakt; zo zeer fchynt deeze aasnadering eens
vyands haar een liegt teken voor het aanftaande Gezin.
't Is niet mogelyk haar de Eitjes van eenigen anderen Vogel
te doen aanneemen : zy kent ze, weet 'er zich van te ontdoen, en ze uit te werpen. „ Ik heb, zegt de Burggraaf
„ DE QUExxoëNT verfcheide kleine Vogeltjes vreemde Ei„ tjes laates uitbroeden; doch liet is my nooit gelukt dit
„ door Bastaard-Nagtegaalen te doen: zy hebben altoos de
„ Eitjes gebrooken, en wanneer ik 'er vreemde Jongen on„ der bragt , doodden zy ze ter(Iond." Door welk een tover
kan , derhalven, als wy liet gros der Vogelaaren en-midel
zelf van WVaarneemeren mag gelooven, de Bastaard-Nagiegaal bewoogen worden, om het Ey, door den Koek/zoek in
zyn nest gelegd, naa de Jongen opgeëeten te hebben, te
broeden , en met zorgvuldigheid den vyand daar uit
voortkomende te voeden, dien leelyken vreemdeling als
zyn eigen te behandelen ? Voor 't overige is liet in
liet nest van den Bastaard-Nagtegaal, by onderfcheiding
de Gras-musch geheeten, dat de Koek/zoek, gelyk men wil,
doorgaans zyn Ey ligt: en deeze foort kan van Benen ver
aart weezen. Deeze is van een vreesagtig Cha--íchilend
rac`ler, en vlugt voor even zwakke Vogeltjes, en des te meer
en niet grooter rede voor een gedugten vyand: doch, op liet
oogenblik, dat liet gevaar voorby is, is alles vergeeten, en
onze Bastaard-Nagtegaal neemt terlond zyne vrolykheid,
zyne beweegingen weder aan , en hervat den zang. Van cie
bladerrykfle takken laat hy dien hooren, onder deeze houdt
by zich doorgaans bedekt, en vertoont zich maar voor kor
aan het uiteríte der bosfchen, gaat f hielyk weder-tepozn
na binnen, bovenal op 't heetst van den dag. In den morgen
verlustigt hyzich in den dauw, en naa de korte regen -fond
zomers vallen, dporzwerft hy de natte blacle--vlagendi'c
reu ;
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,ren; zich baadende in de druppels, welke by daar van af
doet rollen.
Wyders vertrekken bykans alle Bastaard -Nagtegaalen ten
zelfden tyde, te midden van den Herfst; in Otobcr ziet
men 'er bykans geen een meer. Hun vertrek valt in, voor
dat de eerí'te vorst de Infedten , op welke zy aazen , vernielt,
of de kleine vrugten , welke zy ook eeten , doet dorren.
Van een anderen Bastaard- Nagtegaal, by ons , onder den
naam van het ZWARTKAPJE, bekend, merkt ARISTOTELES
aan, als by de veranderingen vermeldt, die de wisfelingder
faifoenen voortbrengt , op de natuur der, Vogelen , als die
onmiddelyker blootuiaan aan den invloed der Lugt., dat de
Pygen. eeter in den Herfst verandert in een Bastaard- Nagtegaal met een zwarten kop : deeze gewaande Gedaanteverwisfeling heeft den Natuurkundigen veel moeite gegeeven:
oenigen hebben ze als wonderdaadig befchouwd, anderen
als ongeloofyk verworpen : ondertusfchen is het noch het
een noch het ander: en het geval dunkt ons zeer eenvoudig:
de jongen van deezen Bastaard- Nagtegaal, of het Zwartkapje, gelyken den gebeden Zomer zeer in Pluimadie naar den
hygen-ee:er ; by het eerfte ruyën neemt zy eerst den rechten
kleur aan : en het is dan dat deeze gewaande Vygen-eeters
zich veranderen in Bastar,rd-Nagtegaalen met een zwarten
Kop. PI.INTIus fpreekt op dezelfde wyze van die verandering.
ALDROVANDUS, JONSTON en FRISCH, den Bastaard -Nagtegaal met een z,rarten Kop beichreeven hebbende, fehynen
ee.ne tweede foort te maaken van den Bastaard-Nagtegaal
net een bruinen Kop: ondertusfchen is deeze niets anders
dan het Wyfje van den anderen, uiterlyk hebben zy geed
onderfcheid dan in deeze kleur van den Kop, by den eengin
Zwart, by de anderen Lruin.
Van alle Bastaard -Nagtegaalen zingt die met den zwarten
Iiop het aangenaamst en langst. Zyn Zang heeft iets van
den Nagtegaal, en men geniet dien langer tyd: want ver
wecken , naa dat die \ 7 oorjaarszauger zwygt, weder-fcheid
allerwegen van den Zang deezer Pas--galmendbosích
taard-Nagtegaalen: hun Item is zuiver, vaardig, en hqn
zang is -een opeenvolging van weinig uitgehaalde doch aan
ineen fineltende, toonen: deeze-genam,fwisld
zang fchynt zamen te Remmen met de lustigheid der plaatze
van waar men dien hoort: dezelve geeft gerustheid en
zelfs geluk te kennen : want gevoelige harten hooren niet,
zonder eerre zagte beweeging, de toonen door de Natuur
igegeeven aan weezens (iie zy gelukkig maakt.
Iet
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Het Mannetje draagt voor het Wyfje de tederfle zorgen;
:niet alleen brengt het Vliegen, AVornmen en Mieren in het
nest; maar deelt in den arbeid van 't broeden , zulks
beurtlings verrigtende. Het Nest is digt aan den grond in
't hakhout zorgvuldig verborgen, in 't zelve vindt men
vier of vyf Eitjes, donker groen van kleur met ligt bruine
vlekken. De Jongen worden binnen weinig dagen groot,
en zo ras zy vederen hebben, fpringen zy uit het nest,
wanneer men 't zelve nadert, en verlaaten het. In Frankryk
broeden deeze Bastaard-Nagtegaalen doorgaans maar cons.
OLINA fchryft, dat zy liet tweemaal doen in Italie : dit
heeft meer plaats by de Vogelen in een warmer lugtttrcck,
waar de tyd der Liefde langer aanhoudt.
Wanneer , in 't Voorjaar , door Bene wederkomende
koude , deeze Bastaard-Nagtegaal by zyne aankomst, geen
voorraad van Infeé en vindt, behelpt by zich met de besfen van oenige Boomen, en in den Herfst eet by desgelyks
eenige vrugten. In dit jaargetyde gaat by dikwyls driiiken, en men vangt ze, op 't einde van Augustus, by de
Fonteinen, wanneer ze vet en keurlyk van fmaak zyn.
Deeze Rastcjzrd-Nagtegaalen houdt men ook in vlugten,
en ,van alle Vogelen , die men 'er in kan zetten , is deeze ,
volgens OLINA , een der beminnenswaardigíle. De genegenheid, welke zy hunnen Meester betoonen, is treffend,
zy hebben , om hem te begroeten, een byzonderen toon en
een allerinneemendte fleur. Op zyne aannadering vliegen
zy tegen de tralien , als wilden zy door dat beletzel heen
dringen om by hem. te komen: door een geduurig flaan
niet de vlerken, vergezeld van een zagt gefchreeuw, fchynen zy hunne drift en erkentenis aan te duiden. 't Was
van deeze Bastaard-Nagtegaalen dat Mejuffrouw DESCARTES zeide. Het beige myn Oom niet, die Vogel heeft
,

,

4andoening !

1

De Jongen • in een vlugt opgevoed, volmaaken, indien
zv by een Nagtegaal hangen, hun Zang, en dingen hun
Leermeester na de kroon. In den tyd des vertreks, omtrent het einde van September, , maaken de opgeflootene
een groot gewoel, bovenal 's nafits als de maan fchynt, als
of zy'wisten dat hun eene reis te doen flondt, en deeze begeerte, om van plaats te veranderen, is zo diep ingeworteld , en zo flerk, dat 'er veele, uit verdriet van dezelve niet
te kunnen voldoen, flerven.
In Italic, Frankryk en Daitschland, zelfs tot in Zweeden,
vindt
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vindt men deezen Bastaard -Nagtegaal: doch zeldzaam komt
hy ui Engeland voor.
De Bastaard -Nagtegaal, naar den Hoogduiffichen naam
Graszmiufche by ons Grasmusch geheeten, hoort men in den
Voortyd menigmaal en bykans zonder ophouden. Dikwyls
verheft hy zich met een kleine vlugt boven de haaggin,
draait in de lugt rond, en valt zingende weder neder, deeze Wildzang is zeer leevendig en vrolyk , altoos dezelfde, en
dit herhaalen heeft hein den bynaam van Snaateraar gegeeven : behalven dit Deuntje, 't welk by dikwyls in de lugt
zweevende zingt , flaat by een' anderen toon , die vry zwaar
is, een gefluit bije, bije, 't welk by uit liet digtst van 't
geboomte laat hooren, en 't geen men niet zou denken dat
van een zo klein Vogeltje voortkwam. Zyne beweegingen
zyn zo leevendig en onophoudelyk, als zyn gefïiaater. Hy
is de onrustigtte van alle Bastaard-Nagtegaalen: en fchynt
geen oogenblik rust te kunnen vinden. Hy nestelt in de
1-leggen, langs de wegen, in belommerde plaatzen, digt by
den grond, en zelfs op de toppen van gewasfcn in 't bene
kreupelhout verward: de Eitjes zyn groen.-denstvah
agtig, met bruine frippelen.
Volgens BELON, noemen de Hedendaagfche Grieken dit
Vogeltje Potamida, als een die den kant der Rivieren en
Beeken bemint: onder dien naam is het op Greta bekend:
het fchynt, dat het, in een heeterlugtflreeke, meer het water
zoekt dan in onze gcmaatigde Gewesten, waar het overvloediger verfrisfing aantreft : de Infehen , die op warme
vogtige plaatfen best voortkomen , dienen 't zelve voornaam lyk ten voeclzel. Z yn naam Hupolais, by ARISTOTELES
duidt een Vogel aan die op Wormen aast.
Voor 't overige laat zich deeze Bastaard -Nagtegaal ge_
maklyk temmen: dewyl hy rondfora ons woont in onze
velden, bosfchen en tuinen, is hy half tam. Wil men
hem opgeflooten houden, 't geen zomtyds gefchiedt om
de vrolykheid van zyn zang, men moet , volgens den raad
van OLINA, hem niet uit het nest neemen eer by vedereb
leeft, en zorg draagen om water in het kouwtje te geeven t
want by fletft , in 't ruijen , indien by zich niet gereedlyk kar!
baaden: met deeze voorzorge , en de andere noodige oppas
kan by acht -of tien jaaren in den gevangen ftaat-finge,
loeven.
Eene andere Bastaard-Nagtegaal t die onze opmerking
verdient, is onderfcheiden door den naam van het RITzINGERTJE : deeze zingt in zagte voorjaars nagten even al
de
S
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de Nagtegaal, en wordt daarom van zommigen den Wilgen,
Nagtegaal geheeten. Hy maakt zyn nest in 't Riet, it
Houtgewas digt by moerasfen, in Hakhout aan 't water ge.
plant, het beflaat uit llroo, vezeltjes van drooge Kruiden,
en een weinig hair van binnen: het is met meer kunst ver.
vaardigd dan dat der andere Bastaard -Nagtegaalen : door.
gaans vindt men 'er vyf Eitjes in, vuil wit, met bruine
vlekken.
De kleinen, fchoon nog zeer jong en ongepluimd, ver.
laaten het nest, wanneer men 'er aanraakt , en zelfs wan.
neer men 'er digt bykomt, dit is hebbelyk eigen aan
alle de Jongen van het geflacht der Bastaard- Nagtegaalen en zelt aan deeze foort, die by 't water nestelt; dit fchynt een onderfcheidend character deezer Vogelen.
Geduurende den geheelen Zomer, ziet men deeze Bastaard
door het Riet heen vliegen , om Muggen en an--Nagtel
dere Infec`ten, die zich boven het water onthouden, in de
vlugt, op te vangen: intusfchen laat by niet af, zyn wildzang aan te heffen: en, om alleen te heerichen in een klein
gebied, verdryft by van daar alle andere Vogels: blyft
meester in zyn Ryk, 't geen by niet verlaat voor de maand
September, wanneer by met zyn Gezin vertrekt.
De Pluimadie der Bastaard- Nagtegaalen is doorgaans een
doch, in dit link, onderfcheidt zich de GEVLEKTE-zelvig;
BASTAARD -NAGTEGAAI, door eenige zwarte vlekken op de
borst; fchoon zyne Pluimadie voor de rest naar die der anderen gelyke. Men vindt dezelve meest in Italie , en waar
meer in de Zuidlyke Landfchappen van Frank!yk-fchynlk
dan in de Noordlyke, waar men deeze foort weinig
kent. Volgens ALDROVANDUS zyn ze veelvuldig omftreeks
13ologne, en de naam van ftoarola, door hem daaraan ge.
geeven, fchynt te veronderflellen, dat zy de gewoonte hebben om de Beesten in de weiden te volgen. Hy nestelt in de landen , en maakt het nest een voet boven den
grond, op de ítammen van ecnige flerke planten : liet Wyfje verlaat het nest niet, wanneer men liet nadert, en laat
zich liever vatten dan dat het de Jongen begeeft: de zorg
voor het kroost gaat hier de liefde tot het loeven te boven.
Schoon alle Bastaard -Nagtgaalen, van welke wy dus
verre gefprooken hebben , en oenige andere, die min onze
opmerking verdienden, te midden van den Herfst vertrek
anders gefteld met den laatfcen, van welken wy-ken,isht
sett zullen fpreeken, en daarom ook den onderfcheidenden
naam
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naam van Winter-B-;staard-Nagtegaal voert; deeze blyft in
onze landlirccken den gebeden Winter. De kleuren van
dit Vogeltje zyn donkerder dan die van andere Bastaard,Nagteganlen, en hebben veel van die der Mosfchen.
Deeze Vogeltjes trekken in benden voort , zy verfchynen
by ons omtrent het einde van Oétober, en het begin van
November; zy zetten zich neder op de haaggin, vliegen,
van bosch tot bosch, altoos ligt by den grond heen. Zy
zyn niet zeer fchuw, en laaten zich gereedlyk vangen. Zy
misfen de leevendigheid der andere :,astaard-Nagtegaalen,
en hun art fchynt: te deeleis in de koude van 't Sayfoen.
De Stem deezes lastaar d-,S'„g egaals is beevende , eene
foort van zagt gefluit, tit, tit , tit , tit , tit , herhaalt by
genadig; daarenboven heeft by een Wildzang, die , fchoon
op een klaagtoon, en niet weinig verfcheidenhcid, met ver
gehoord wordt in een Jaargetyde dat alles zwvgt; o^u--mak
trent den avond is zyn zang het mildst en flerkst. In het
holst van den Winter kuurt by by de Koornfchuuren en
Dorschvlo€ren, om uit het flroo de kleine graankorreltjes
op te zamelen. De Iiee, IJEBERT fchryft in de maag dee.
zer r3,istaard-IV : te;„Ealtjes geheele graankorrels gevonden te
hebben; doch hun dunne Bek is niet gefchikt om zulk
voedzel te neelnen, de noodzaaklykheid alleen kan hun dringen om 'er zich mede te behelpen: zo ras de koude afneemt vervoegen zy zich in de haagen op de takken, alles
zoekende wat zy van Infeéten kunnen vinden.
•Met den Voortyd verdwynen zy van de plaatzen, waar
men ze 's Winters zag ,'t zy ze zich als dan in groote Bosfclien
begeeven en na de Bergen vederkeeren , als in die van Lotharingen , waar men zegt dat zy nestelen ; 't zy ze na andere
Gewesten en wel na de Noordfche gaan • van waar zy in
den Herfst fchynen te komen, en daar zy in den Zomer
veelvuldig zyn. In Eng eland vindt men ze, volgens ALBIN ,
in alle boschjes : zy vertoonen zich ook in Zweeden : een der
naamen door LINNJEus daar aan gegeeven, Pasfer canus,
fchynt aan te duiden dat zy 's Winters in dat Ryk zich
onthouden, en dat hunne Pluimadie, onderhevig aan de
flrenghcid der Lugtítreeke, in dat faifoen wit wordt. Zy
nestelen ook in Duitschland : doch het is zeer zeldzaam, in
Frankryk, nesten deezer Vogeltjes aan te treuren. Zv maaken het dit by den grond , of plat op den grond neder, van
buiten bellaat het uit Mosch, van binnen uit Wol en Hair,
het broed is vier- of vvf Eitjes, van een fchoone blauwe
kleur eenpaarig zonder vlekken. Wanneer een Kat of eenij
anS2
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ander gevaarlyk Dier het nest nadert, vliegt de Moeder apr,
en geeft zichzelve als 't ware ten prooy; doch gaat van akker tot akker, tot dat zy den vyand genoegzaam verwyderd
heeft. ALBIN fchryft, dat zy in Engeland Jongen hebben
van 't begin van May, dat ze zich gemaklyk lasten opbrengen, niet wild zyn, ei zelfs zeer gemeenzaam worden; dat
men ze agt om hunnen wildzang, fehoon min vrolyk dan
die der andere Bastaard -Nagtegaalen.
Hun vertrek uit Frankryk in 't Voorjaar, hun onthotlding in Noordlyker Gewesten, geduurende dat Jaargetyde,
is een opmerkelyk verfchynzel in de Gefchiedenis vair de
optochten der Vogelen: zy maakeu, onder de Vogelen met
een Klsvormigen rechten Bek, naast den Leeulvrik den Pieper bygenaamd, de tweede Poort uit, die onze Zomers te
warm vindt, en de ílrengheid onzer Winters niet fchroomt:
die anders gefchuwd wordt door alle andere Vogelen van
hun geflacht, en dit is , misfchien, genoeg, om ze 'er van uit
te monfleren, of ten minoen op eenigen afftand daar van te

verwyderen.

NAUWKEURIG VERSLAG VAN I)E VERVOLGINGEN, DIE PRINSES ELIZABETH, NADERHAND KONINGIN VAN ENGELAND, LEED, ONDER KONINGIN MARIA. BEHELZENDE VERSCHEIDE VOORVALLEN TOT DAT TYDPERK BEHOORENDE ,DIE NIMMER VOORI ZEEN HET
LICHT ZAGEN.
-

Aan de Heeren Schryveren der 41gemeene Vaderlandfche Letteroefeningen.

Myne Heeren!

„

N

ooit hadt de Gefchiedkunde my -zeer voordeelige
denkbeelden ingeboezemd van het Charac`ler der
„ beroemde I'ngelfche Koninginne ELIZABETH; maar nimmer zag ik het In een íterker en afzigtiger licht geplaatst
„ dan in de onlangs uitgekomene Gefchiedenis van SchotZand , door den charactertreffenden ROBERTSON , en dat
„ de haatlykc trekken , in dit Afbeeldzel voorkomende,
„ met de waarheid overeenflemmen, bewyzen de Brieven
„ in het Aanhangzel op dat Werk. Of de Byzonderhedert
„ deeze Vorftin betreffende, welke ik de eer heb UI. hier
f

„

„ ne'.
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„ nevens te zenden, (hekken om het leelyke, in dat Cha„ racier, te verzagten, of te verfterken, willen wy aan
„ der Leezeren oordeel laaten. Genoeg byzonders
„ kwam 'er my in voor, om het der Vertaalinge waardig te
„ asten; en uw Plan, om afzonderlyke (tukken, de Ge„ fchiedenis betreffende, in uw Mengelwerk plaats te gee„ ven, vrymoedigde my het aan UI. toe te fchikken. Het
„ verlag is ontleend uit Mr. WARTONs Life of Sir TIto„ mAS POPE. Ik ben en blyf, enz."

Prinfes ELIZABETH, naderhand Koningin van Engeland,,
werd, naa veel onheuschheids en onmenschlykheids ondergaan te hebben, in den Jaarc 1555, geplaatst onder de
zorg en het toevoorzigt van Sir THOMAS POPE. Koningin MARIA voelde dien afkeer van de vermoedelyke Erf
welke natuurlyk ei--genamhrKoOpvlge,
gen fchynt aan alle Vorstlyke Perfoonen , die geen Kinde
ren tot Throonopvolgers hebben. Doch de 11erkstwerkende
oorzaak van MARIA'S haat tegen die Prinfes, met welke zy
voorheen op eenen vry vriendlyken voet leefde, fchynt ge
te moeten worden in COURTNEY, Graaf van Devons--zogt
hire. De perfoon, de bevalligheid, en andere inneemende
gaaven van deezen jongen Edelman hadden Benen zigtbaaren indruk op de Koninginle gemaakt. Andere omí}andigheden wrogten mede, om hem tot het voorwerp haarcr genegenheid te (tellen ; by was een Engelsman, na aan de
Kroon verwant, en het kon, overzulks, niet misfen, of
by moest behaagelyk weezen aan het Volk. De Graaf was
geenzins onkundig van deeze guuftige neiging der Koninginne te hemwaar;s, nogthans fcheen by meer genegenheid
te voelen voor de Prinfes ELIZABETH, wier deugd en aangenaame ommegang hem ílerker troffen dan de praal en maat
haarer Zuster. Deeze voorkeuze veroorzaakte niet alleen
eerie geheele verandering in MARIA'S gevoelens ten opzigte
van den Graaf; maar zette haar tevens aan om zich openlyk tegen ELIZABETH te verklaaren.
De oude twist tusíchen de beide Moeders was diep ge
liet booze hart der Koninginne; en zy bedien -worteldin
zich van de verklaaring, door liet Parlement gedaan,-de
ten voordeele van CATHARINA'S Huwelyk; om haarti Zus
als een onwettig geboorene te doen voorkomen. - ELIZA--ter
JETR'c neibinb tot den Protetantf'clren Godsdienst verfterkte
3
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te MARIA'S afkeer nog bet; deeze was een aanfloot voor
haare Bygeloovigheid, stelde haare uitzigten te leur, en
ítootte haare í'aatkundige plans omverre. Deeze oorzaken
van onmin zouden, egter, misfchien, allengskens gefleeten, of, ten minit^n, op een heinmlyken wederzin uitgeloopen zyn. Maar, wanneer de Koningin ontdekte, dat de
Prinies laar ontwerpen dwarsboomde in een f:ik van 't
gevoeiigst aanbelang, kon vrouwlyke wraak, gegrond op
minneyver, en aangezet door hoogmoed, niet langer ver
Zo veel fterker, en van zo veel meer ge--borgenlyv.
volgs in Staatszaaken, zyn byzondere gevoeligheden, en
de heimlyke onvoldaane verknogtheden van het hart, dan
de gewigtigi'ce Staatkundige redenen.
ELIZnoETII, thans het openlyk en bekende voorwerp
van MARIA'S afkeer geworden, werd in 't openbaar, niet
veel oneerbiedigheids en zelfs íinaads, behandeld. Men ver
dt haar plaats te neemen by de Gravinne van LENNOX-bo
en de Hertoginne van SUFFOLK, als ware dier wettige afkomst verdagt. Deeze verdenking was ingeboezemd door
den Kaniëlier GARDINER, in eene aanfpraak voor beide de
Huizen van het Parlement: waarin hy, onder andere redenen voor de noodzaaklykheid van het Iluwelyk der Koninginne MARIA, byzonder aandrong op de ontflentenisfe van
perfoonen uit Koninglyken bloede ; listig aanmerkende, dat
'er geen van 's Konings Afflammelingen over was dan de
Koningin en Prinfes ELIZABETH; haare Vrienden werden
met den nek aangezien en gehoond; terwyl haare beminnelyke hoedanigheden alle dagen meer en meer de aandagt
trokken van den jongen Adel , en 's Volks liefde wekte,
deedt dit de kwaadaartighe'd der wraakzugtige Koninginne
íteeds aangroeijen. De Prinses oordeelde liet daarom raad
te verlaaten, en begaf zich ,voor den aan--zamstheHof
vang des Jaars 1554, na haar Huis te Asbridge in herefortshire.
Inmiddels brak de oprtand uit van THOMAS WYAT, die
zich te weere (lelde tegen het I Iuwelyk van MARJA met
PI HLIPS van Spanje. Men ftrooide terftond uit, dat de
Prinfes ELIZABETH, nevens Lord COURTNEY, byzonder
deel hadden in deeze gevaarlyke Zamenzweering, en dat
zy briefwisfeling bade gehouden met den Verrader WYAT.
Ingevolge hier van werd Sir EDWARD HASTINGS, nader
-handLorONGIBRVCH,Sir•OMARNWLIS,CU
Sir RICHARD SOUTI1WELL, vergezeld van eene Ruiterben de, gezonden, om haar ten Hove te brengen. Zy vonden
-
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de Prinfes ziek, en zelfs het bedde houdende, te Asbridge.
Dan zy dwongen haar, onder voorwendzel van de ftriktheid des bevels, hun mede gegeeven, op te ílaan; en zy
vervorderde, fchoon -zwak en ongefleld blyvende, in den
draagíloel der Koninginne, langzaan haare reis na Londen.
Veertien dagen lang, werd zy, zonder gezelfchap te
zien, ten Hove gevangen gehouden; naa 't verloop van
welken Bisfchop GARDINER, vergezeld van negentien Raadsheeren, haar een bezoek gaven, om haar te ondervraagen
wegens den Optland, waar van men haar befchuldigde.
Zy loochende de befchuldiging voluit. Nogthans werdt
haar aangezegd, dat de Koningin beflooten hadt haar na
den Tower te zenden, tot men het ítuk verder zou onderzogt hebben. De Prinfes fchreef terftond een brief aan
de Koningin, niet ernftig verzoek dat zy niet in den To%er mogt gevangen gezet worden; het clot van den Brief
luidde: „ \Vat den Verraader WY AT betreft, by moge
misfchien aan my gefchreeven hebben; doch, op myn
„ eer, ik heb nimmer een brief van hem ontvangen. En
„ wat het affchrift myns Briefs aan den Koning van
„ Frankryk betreft, ik wensch da GOD my eeuwig ver„ laate, indien ik hem een enkel woord , op eeuigerlei
„ wyze, liet toekomen." Haare herhaalde betuigingen van
onfchuld mogten niets baaten. Men bragt haar na den
Tower, en liet haar fmaadlyk intreden door de Verraders.
poort. In den beginne hadt zy drie Knegts en Meiden
der Koninginne om haar op te pasfen; doch deezen mogten haar geen eettin verzorgen , ten dien opzigte werd zy
bezorgd door de Dienstboden van den Luitenant, of zelfs
door Ele gemeene Soldaaten. Dan naderhand kreeg zv,
met vergunning van den Geheimen Raad, eenige van naare
eige Hofbedienden om haar aan tafel op te pastén. Geen
Vreemdeling werd in haare tegenwoordigheid toegelaaten.
De Con(labcl van den Tover, Sir JOHN GAGE, behandelde
haar zeer ftreng, en bewaakte de Vorstlylke Gevangene
met alle zorgvuldigheid. Veele van de andere Gevangemien , wegens den Opfland , te dier zelfde plaatze gebragt,
werden dikwyls ondervraagd wegens het deel der Prinfesfe
in de Zamenzweering, zommigen zelfs op de pynbank ge
om hun eene befchuldiging af te persten. Haare-bragt
onfclbuld was, nogthans, volkomen: want, fchoon WAT
zelve haar befchuldigd hadt, in hoope ons zyn eigen leeven te redden door zo laag en fc^iandclyk ecne kunst
ontkende hy, egter, naderhand, dat zy eenige 'e-grep,
St
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ntinflc kennis hadt van zyne oogtnerken; en, op dat
deeze ontkenningen, welke by deedt in de ondervraagingen, niet boosaartig mogten agtergehouden, en zyne voorgaande befchuldigingen in Rede bygebragt worden, volardde by met deeze openlyk te doen op het fehavot,
ten tyde zyner te regtf'ellinge.
Naa het dempen en firaffen van WYAT'S Opfland, werd.
Prinfes ELIZABETH uit den Tover na Wood /cock gebragt,
onder bewaaring van Sir HENRY BEDINGFIELD, die, naa
lang aanhouden, haar toefiondt aan de Koningin te fchry-.
ven. Waar op Koning PFILIPS tusfchen beiden tra'dt , en.
verzogt dat het ELIZABETH vergund mogt worden ten Hove.
te komen. Maar deeze fchielyke vlaag van vriendlykheid
ontflondt by PFILIrs niet uit een beginzel van rechtfchaape
Edelmoedigheid; maar deels uit eene zugt ont het Volk te
behangen, deels uit boze flaatkunde, welke hem deedt
vooruit zien, dat. indien ELIZABETH van kant geraakte,
de naaste w 1ettige Erfgenaam tot de Kroon niemand anders
zou weezen dan MARIA, Koningin der Schotten, reeds uit
aan den Dauphin van Frankryk , wier opvolging.-gehuwd
voor altoos de Scepters van Engeland en . ranrkryk zou kun-.
nen vereenigen, en, bygevolge, den aanwas van Spanjes
overmagt firemmen.
Op den eert en dag haarer reize van Woodflock na Lord
WILLIAMS te Ricot, -icak 'er een zo heftige wind op , dat
haar Hoed en Muts drie maaien afwoey. flier op verzogt
gy den intrek voor eene wyl te mogen neemen in een digtbyftaand Huis eens Edelmans; maar BFVINGFIELD's ong'e.:ymde en overboodige onizigtigheid weigerde haar dit weinig betekenend verzoek in te willigen, en by dwong haar,
op eene onvoeglyke wyze , haar Hoed en Muts weder op te
zetten,onder een haag aan den weg. Den volgenden avond
kwamen zy by Mr. DORMER, te Wintge in Buckinngslacnashire, en voorts aan een Herberg by Colnebrooke, waar zy
den nagt bleeven. Eindelyk kwamen zy te Hampton-court,
de toenmaalige verblyfplaats des IIofs; doch zy verfcheeu
'er als een Gevangene. Bisfchop GAR DINER, niet anderen
van den Raad , zogt haar dikwyls te beweegen om bekentenis te doen, en zich aan de Genade der Koninginne teonderwerpen. Op een „vond zeer Iaat werd de Prinfcs zeer
onverwagt opontboden, en, by toortslicht, in de Slaapka;ner der Koninginne gebragt; zy knielde neder, en verklaarde eerre aliergetrouwífe Onderdaan haarer Majefleit te weeii, .De Koningin fchecn haar nog te verdenken; doch zy
fchcid,
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fcheidden op een goeden voet. Geduurende dit hachlyk
bezoek hadt PHILIPS zich agter het behangzel verborgen,
ten' einde by gereed en by de hand mogt weezen, indien
de geweldigheid van 't driftig character der Koninginne haar
tot iets euvels mogt aanzetten. Een week laater vondt zy
zich ontflaagen van den fchroomlyken (Toet Wagters en Oppasfers. Hierop volgde eene gelukkige verandering in Naare omilandigheden, en het werd haar vergund met Sir
THOMAS POPE na Hatfieldhoufe in Hertfortshire te vertrek
-ken.
By het fcheiden begon de Koningin ecnige tekens van bevrediging te vertoonen. Zy prees haar Sir, THOMAS POPE
aan, als een Man, die dc Prinfes wel kende, en wiens
heusheid, voorzigtigheid, en andere goede hoedanigheden,
lle gefchikt waren om haar nieuwe leevenswyze aangenaam
te manken ; ten zelfden tyde vereerde zy de Prinfes een
Ring, zeven honderd Kroonen waardig.
Maar, eer ik voortga in dit gedeelte myns verhaals,
fchryft WARTON , moet ik Ilaan blyvetl op eene omílandib
beid, door onze Gefclsiedfchryvers niet opgetekend, hier
in betcaai3de, dat Sir THOMAS POPI., nevens eenige anderen, toevoorzigt hadt op de Prinfes ELIZABrTII, toen zy
eerst ten Hove in ongunst geraakte, na haar Huis te Asla-.
ridge week, cu eer de ongclegcnheden, waar in zy door
WYAT'S opífand geraakte, plaats greepen. Toen die opfand uitborst, fchrcef MARIA aan de Prinfes, ten dien tyde ziek liggende, te Asbridge, listig verzoekende dat zy
onmiddelyk ten hove zou komen. ELIZABETH'S Oppasfers
ten dien dage , wier naamen nergens byzonder vermeld worden, op Naare herhelling bedagt, verklaarden dat het nog
ongeraaden was haar te vervoeren, en de Prinfes zelve gaf,
by eenen Brieve, . kennis van Naare ongeffeldhcid aan de
Koningin, verzoekende dat Naare reis eenige dageis mogte
worden uitgesteld, teflcns haar afkeer van wymT's opíland
te verflaan geevende. Deeze Heeren , vreezende dat hunne
tedere bezorgdheid voor hunne Mecstres{é in een kwaaden
zin mogt geduid worden, zonden een Brief aan Bistchop
GARDINER, Lord-Iianfelier, hem den toefTand der Prinfesfe
berigtende, met bvgevoegcle veiklaaring van hunne gereed
om de bevelen der Koninginne te volvoeren. Den-heid
ooilpron lyk ontwerp, of een aff hrift van deezen Brief van
Sir THOMAS PoPE's eigen hand, met verfcheide verbeteringen en onderhaalingen van dezelfde hand, word thans bewaard in het. Britisch M feonz. Deeze omllandigheid wyst
S5
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uit , dat by een dier 1-keren was; doch in welk eene hoedanigheid hy de Prinfes vergezelde, weet ik niet; nogthans
gaat het vast dat hy van zyne bediening, welke die
ook moge gewest hebben, ontfiaagen was, wanneer de
Prinfes, mettegenítaande haar zwakken Raat van gezond
ei d , na het Hof geíleept werd door SOUTIIWELL, CORN -h .
WALLIS, en IASTINGS: ook vinden wy niet, dat hy, zints
dien tyd, eenige betrekking tot haar halt, 1laande zy op
den Tower of te Woodfiock gevangen zat , of in alle de onverdiende vervolgingen, die haar ontslag en eindlyke overvocring na Hatfield voorgingen.
Sir THOMAS POPE'S gedrag, omtrent die Prinfes, was
zeer vriendlyk en vol ontzag; eerder te Hatfield by haar
verblyvende, als een toegeevend en genegen Voogd, dan
een íhreng Opzigter. Schoon 'er (rikte bevelen waren gegeeven dat de Mis in haar Gezin zou gedaan worden, gebruikte by oogluiking omtrent vecic Proteianten , die zy by
haarhadt. Ook bleef liy niet iii gebreke, om haarzulke tekens
van oplettenheid en ontzag te betoonen, als haar f'aat en
hoedanigheid zulks vorderde. De Prinfes werd naauwkeurig
bewaakt, niettegenflaande het haar zomtyds veroorloofd was,
uit te gaan, deels om vermaak te neenien, deels om haar pligtbetoonmgen ten Hove te maakeis, en, by deeze gelegenheden, halt zy een gevolg, voegende aan haar rang. In den
Zomer deszelfden jaars 1557, sag dc Primes een bezoek af
te Richmond, in het jagt der Koninginne, vergezeld van
THOMAS POPE en vier haarer Hofdames- 5 zy werd door de
Koningin ontvangen in een kostbaar Pavilion, en keerde
's avonds weder na het Paleis vin Somme2fet.
Kort daar op zondt ERIC, Koning van Zweeden, door zy.
nen Afgezant, heiinlyk een boodfchap aan de Prinfès te
Hatfield, niet een Huwelyks-voorflag. Koning PHILIPS
hadt, even te vooren, der Koninginne voorgeflagen haar
uit te huwelyken aan den Hertog van Savoije, misfchien
met oogmerk om den Hertog , die een bekwaam Veldheer
was, op zyne zyde te houden tegen l^rankryk, waarmede
PHILIPS toen ten tyde eenen openbaaren Oorlog voerde.
Den voorflag des Konings van Zweeden wees zy wyslyk van
de hand; dewyl dezelve haar niet van wegen de Koninginne
werd voorgefleld. Doch, op deeze zwaars held , antwoordde
de Afgezant; dat de Koning van Zweeden, zyn Meester,
als een Man van eer, het eigenaartigst oordeelde het verzoek, in de eerste plaats, aan de Prinfes zelve te doen; en
dat hy, vooraf haare toeftemming hebbende, als een Koning,
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hing, de zaak haarer Majefeit wilde voordraagen. Doch
het eindelyk antwoord der Prinfesfe was eerre volít akte
weigering, en zy verzogt den Afgezant, dat by zynen
Meester zou aanzeggen, dat, daar zy geen oor kon leenes
aan eenige voorflagen van dien aart, als zy niet gefchiedden
op raad of gezag der Koninginne, zy ook niet kon nalaateii
te verklaren, dat zy, indien het haar vry Rondt, naar eigen keus te handelen , altoos aan het ongehuwde leeven
de voorkeus zou geeven. De zaak kwam fchielyk de Koningin ter oore, die Sir THOMAS POPE ten Hove ontboodt,
en uit hem berigt kreeg van deeze geheele onderhandeling;
telFens Sir THOMAS belastende aan de Prinfes te fchryveii,
en haar te berigten , dat zy zeer voldaan was over dit voor
antwoord op het voorfiel des Konings-zigtenplfchud
van Z veeden.
De Graaf van De„•onshire overleden zynde ,werd Koningin
MARIA min jaloers omtrent de Prinfes , en fcheen bykans geheel met haar verzoend. In Slachtmaand des Jaars 1556
werd zy ten Hove verzogt, en verfcheen te Londen met veel
ftaatfie. De voornaamf ie reden deezer uitnoodiging was , om
haar in perfoon een Huwelyk voor te flellen met PHILIBERT
EMANUEL, Hertog van Savoije, van Wien THOMAS POPE
reeds, op last der Koninginne, van verre iets te verftaan
gegeeven hadt. Deezen voorslag wees de Prinfes van de
hand, en bedekte haare weigering met dezelfde ernftige
verklaaringen van haare onveranderiyke bepaaling om in den
ongehuwden ftaat te blyven , welke zy voorheen , ten opzigte van het Huwelyk met den Zweedfchen Koning, hadt
bygebragt. Geduurende haar verblyf te Sommerfet-houfe
maakten veelen haar hof by de Prinfes. 1-laare bevallige ge
haar verpligtend voorkomen, en aangenaa--menzahid,
me ommegang, verbonden veelen aan haare belangen , en
haalden het beste gedeelte der Lords van dei Raad te haarer begunftiging over. Haart fchoonheid hadt, in de daad,
het minfte deel in deeze gunstverkrvgir, cn , deeze was nog
eenigzins ontluisterd door overblyfzels van zwaargeestigheid, haar eigen geworden in de laatfte harde, doch nutte,
School van Tegenfpoed. Zy bevondt , nogthans , dat het
afgezonderd leeven best voegde aan Naare omítandighcden,
en meest ftrookte met Naare neigingen : en , fchoon zy
verzogt werd den gebeelen Winter te Londen door te
brengen, keerde zy, naa het verblyf van één week, na
Ratfi ld weder.
Iemand zou veelligt denken , dat de Koningin op de
Pril,
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Prinfes gefloord zou geweest zyn , wegens het verwerpen eens
Huwelyks voorllags , door PHILIPS aangeraaden, en zo zeer
11rookende met diens oogmerken; doch 't blykt, dat de Ko
zeer agterlyk was om te voldoen aan het verlangen-nig
baars Egtgenoots , in ELIZABETH aan den Hertog van Savoije
uit te huwelyken. Te dier oorzaake bediende zich PHILIPS
van ALPHONSUS, Franciscaaner Monnik, zyn Biegtvader,
ons niet haare Majefteit over deeze Kgtvcrbintenis te fpreeken. Zy betuigde te vreezen, dat, zonder toeftemming
van het Parlement, noch haar Man PHILIPS, noch het
Volk, voordeel van dit Huwelyk zoude trekken: 'er byvoegende, dat zy, geweetenshalven, dit, Huwelyk haare
Zuster niet kon opdringen; bedoelende daar mede mis
dat het onregtvaardig zou weezen de Prinfes tot-Echien
het Huwelyk te dwingen, naa naare herhaalde betuigingen
van wederzin tegen liet Huwelyks lceven; ook oordeelde
zy het mogelyk te laag haar aan een minder Perfoon dan
een gekroond Hoofd uit te trouwen.
De Godgeleerde redenkavelingen van ALPHONSUS waren
al te afgetrokken voor haar verfland , of te zwak om iets
op het hart der Koninginne uit te werken, zy bleef onverzettelyk by haar voorgaand gevoelen. Hier op
fchreef PHILIPS haar in zyn ge%voonen gczagvoerenden ftyl,
haar •anmaanende haar eigen geweeten te ondervraagen , en
te overweegen of haar gevoelen op waarheid fteunde dan
alleen op onverzettelykheid; 'er byvoegcnde, dat, indien
het Parlement tegen dat zyn verzoek zich verzette, hy de
fchuld daar van op haar zou leggen.
In haar antwoord verzogt de honingin, dat hy, ten
minflen, deeze zaak wilde uitftellen tot by in Engeland
wederkeerde , als wanneer by beter gelegenheid zou hebben, om te oordeelen ,of haare redenen aandagt verdienden
dan niet; dat zy anderzins in verdenking van zyne genegenheid zou loeven, een leeven voor haar erger dan de
dood; doch waar van zy, tot haare groot hartzeer, reeds
de beginzels voelde. — Zy merkte op, niet veele uitdrukkingen van onderwerplykheid aan zyn gefcepener oordl en gezag, dat, wat haar geweeten ook mogt bepaald hebben, de zaak zeker niet fchielyk tot een beluit
kon gebragt worden, dewyl de Hertog, binnen kort, te
veld zou moeten trekken. Deeze brief, in 't Fransch geIclu•eeven, en bewaard in de gedrukte Verzameling van
STRYPE , ífrekt niet min tot een gedenkteken van haare
verregaande onderdaanigheid aan PHIr,IPS , dan van de volfian-
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Handigheid, door deeze Vorftin,by zommige gelegenheden,
betoond.

PHILIPS, volhardde in zyn oogmerk, en zondt, om het
kragtdaadiger voort te zetten, de Hertogin van Farina en
de Hertogin van Lotiiaringen na Engeland , met last om de
Prinfes met zich na Vlaanderen te brengen. PHILIPS was
op de laatstgemelde Hertogin verliefd, haar tafelpragt en
verdere luisterryke toehel, waar van zy zelve de kosten
niet kon goedmaaken, wekten de jaloufy der Koninginne.
Zy was, derhalven , zeer ongefchikt, om het oogmerk, waar
toe zy gezonden werd, te bereiken. De Koningin wilde
niet toeftaan, dat de twee Hertoginnen de Prinfes te Hatfield bezogten: haar verblyf ftondt de Vorftin geweldig
tegen, en zy moesten welhaast , niets verrigt hebbende,
vertrekken. De toeneemende jaloersheid der Koninginne,
een drift, die dikwyls op wraak tegen het eertyds beminde
voorwerp uitloopt, kan wel iets toegebragt hebben aan deeze tegenkanting. De tegenverklaaringen der Koninginne
en de herhaalde weigeringen der Prinfesfe , wonnen liet eindelyk, en het gaat vast, dat, welke ook de weezenlyke
beweegreden der Koninginne mogen geweest zyn, de Huwelyks voorflag fchielyk ter zyde werd gefchooven. Doelt
MARIA tradt zo verre in de maatregelen van PHILIPS, dat zy
het volgende Jaar den Oorlog tegen Frankryk verklaarde,
waar in de Hertog van Savoije de eerífe Bevelhebber van
PHILIPS was, in het beleg van St. Q intin.
Wat den Koning van Ziveeden be
treft, by vernieuwde
vervolgens in 't Jaar i561, zyne aanzoeken by ELIZABETH,
toen zy Koningin van Engeland was: by welke gelegenheid
by haar Vorfielyke gefchenken zondt. Ten dien tyde hadden eenige Boekhandelaars te Londen Prentverbeeldingen
uitgegeeven, waar in zy haare Majefleit ELIZABETh en den
Koning van Zzveeden bv een vertoonden. Deeze viyheid
verftoorde haare Majef eit grootlyks, zy gaf den Geheinifcliryver CECIL last, den Lord Major van Londen aan te
fchryven, dat by zorg zou draagen om alle die Prentverbeeldingen te verbieden; dewyl zy een toegeftemd Huwelyk
tnsfchen haare Majefteiten fclieenen aan te duiden. CECIL
voegt 'er by: „ Haare Majefleit kan , tot hier toe niet be„ woogen worden, 't welk ons zeer fpyt , om met iemand,
wie ook, een Huwelyk aan te gaan." Kort hier
naa verwagtte men den Koning van Zweeden , die de Koningin te Whitehall een bezoek zou geeven. De Bedienden
van Staat vonden ziel] zeer verlegen, hoe zy hewn teil, Hove
zou-
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zouden ontvangen: „ dewyl de Koningin nog ongehuwd
,,was." Doch zy volhardde in haar heiluit om ongehuwd te
blyven, voortyds aan THOMAS POPE te Hatfield bekend gemaakt, en weigerde volflandig dit of eenig ander voordeelig Huwelyk aan te gaan. Een Egtgenoot zou , zo het
niy toefchynt, toen ze Koningin geworden was, onbefiaanbaar geweest zyn met haare byzondere verbintenisfen en
ílaatlykiieden des Huwelyks, zonder een bedwang gelegd te
hebben op haare veyerc verkeeringen met den Graaf van Esfex en andere. BAYLE geeft een natuurkundige reden op
van ELIZABETH'S beftendige volduuring in den ongehuwden Staat.
De vier laatf'e jaaren van Koningin MARIA'S Regeering,
welke Prinfes ELIZABETH te Hatfield met Sir THOMAS POPE
doorbragt, waren verre het aangenaam (le gedeelte van haaren leeftyd, geduurende dit onrustig tydperk. Want,
íchoon ze dikwyls ontrust moet geweest zyn, door heimlyke
vrees en fchroom, hadt zy, nogthans,volkome vryheid , en
werd bejegend niet een ontzag aan haare Geboorte en Ver
Zich, om-wagtinveríchuld.Isnotiezy
allen argwaan te voorkomen , volftrekt van alle Staatszaaken ; alleen met Boeken en Uitfpan'ningen den tyd flytende.
— De vermaaken der éénzaamheid en afzondering waren
haar nu hebbelyk geworden. Zy vermaakte zich met ípeelen op de Luit , met borduuren, en overzettingen uit liet
Italiaansch te vervaardigen: en betoonde dat Charac`Ier te
bezitten, 't welk haar Broeder EDUARD gewoon was haar te
geeven; haar zyne zoete Zuster Gemaatigdheid noemen e.
%Velk eene rol zy op het woeliger tooneel des Leevens
en den Throon gefpeeld hebbe, is uit de Gefchiedenisfen
bekend.
-

BEDENKINGEN OVER HET TOELAATEN VAN HET KWAAD

IN DE WERELD.

I.et us — vindicate the ways of God to Man.
POPE.

lang de menfchen geredeneerd hebben, is het veeleu
Z oeene
zeer zwaare vraag geweest ,hoe liet Opperwezen,

welks groote eigenfchappen zyn wyshcid en goedheid, cene wereld heeft kunnen voortbren;eli , waar in zo veel
kwaads
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kwaads gevonden word, en zo veele ongelukken den fchepfelen te beurt vallen. Zommigen hebben de vraag voor
onoplosbaar gehouden, en daarom aan de zeedlyke vol
Schepper, fommigen zelfs aan zyn be--maktbednv
ftaan, getwyffeld. Anderen, byzonderlyk uit de Ouden,
hebben geene andere uitvlugt gezien, dan twee onafnanglyke beginfels te onderf'ellen, het eerre goed, het andere
kwaad; welk laatfle al het goed, wat liet eerfte gewrogt
had, bedorf. Dit gevoelen, zo als wy het opgeeven, en
door veelen gedreven wierd, voorgefield, was de ongerymdheid zelve. — Maar, wanneer men door het kwaade
beginfel de Plof vcrfcaat, welke in haare natuur bepaald is,
en derhalven geent oneindige volmaaktheid toelaat, is het
verre af van zo handtastlyk buitenfpoorig te zyn; eu de
dwaaling is dan alleen hier in gelegen, dat men de flof voor
een uit zig zelf bef}aand ding houdt. Eene dwaaling evenwel, eigen aan alle de wysgeeren uit de oudheid, en in zo
verre te vergceven , daar de fchepping uit niets een f{uk
is zeer mocilyk voor de bloote reden te ontdekken; weshalven ook een Apostel ze voor een voorwerp van 't geloof,
en niet van de redeneering, houdt. Ongetwyffeld is ook
het berugte .elfel der Manicheen, van tweërlei begintel,
uit Benen waaren grond ont%aan; naamlyk deze, dat het
fchepfel noodwendig in zyne natuur beperkt is, en dus voor
geene onbepaalde volmaaktheid vatbaar. En deze grond,
wel overwogen , en van alle kanten befchouwd , is , volgens
onze gedagte, voldoende, om deze groote vraag, van waar
komt het kwaad in de wereld? te beantwoorden ; Gods wysheid en goedheid te regtvaardigen ; te betoogen, dat alles,.
wat is, goed is ; en den mensch in dc beftiering der eeuwige
wysheid gerust te ellen door hem te overtuigen, dat hy,
in 't midden van alle zyne vermeende elenden , in dezen of

eenigtn anderen kring zo veel geliiks heeft als by hebben kan (*).

Goed en kwaad zyn twee bctreklyke woorden; wat goed
is ,voor de eene zaak, is dikwyls kwaad voor Bene andere.
Dit is enne groote waarheid , welke wy wel in 't oog moe
houden. Kwaad kan 'er in de wereld zyn voor deze en-ten
gene fcliepfclen, maar voor het geheel, voor den Schepper,
is 'er geen kwaad; en het kwaad, dat deze en gene bejegent, is een goed voor het geheel. Eerre nadere befchouwing , van het geen wy kwaad noenen • zal , vertrouwen wy,
(rekken om de ganfche zwaarigheid weg te noemen.
Wy
(*,' Pore; Esfay on Man, Ep. I. vs. 28g.

!.6g

BE DEN KING N

Wy hebben, in twee voorgaande Verhandelingen (*) , op•
zetlyk ons werk gemaakt van te tonnen, waarin eigenlyk
het vermaak en de finert gelegen zyn, en by die gelegenheid
doen zien, dat het gevoel van onze volmaaktheid het ver
gevoel van onze onvolmaaktheid de {inept,-mak,enht
voortbrengt. Op dezen grond nu bouWdende, zullen
wy tragte n te betoogen, dat cone fchepping, vry van alle
kwaad voor het fchepfcl, onmo^oglyk, en dat eene wereld,
waarin niet dan geluk te vinden zou zyn , eene loutere hars
als mede dat God de oorzaak is van al het-fenichms;
goede, 't welk zync fchepfclen genieten, maar Beenzins vair
liet kwaade.
God is de oorzaak van alles wat wezenlyk is. De
fchepfelen, niet al wat in hun weezenlyk is , zyn van
God. Maar het geen niet is, het geen de fchepfelen niet
hebben , is niet van God, dewyl het geen niet is niet van
God zyn kan. Al wat dan , by ontkenning, van de fchepfelen
gezegd wordt, kan Gode niet tocgefchreven worden. Dus,
wanneer men zegt, dat de meusch aan dwaaling onderhevig, dat de mensch van veele dingen onkundig is, dat wil
zeggen ,wanneer men ontkent, dat de mensch een volmaakt
verifand heeft, kan men de dwaaling en de onkunde van
den mensch, gegrond in eene afwezigheid van verdere vol
-maktheid,
niet aan God toefcliryven.
Het ongeluk nu van den mensch is niet anders dan een
uitwerkfel van zyne beperktheid; dewyl het in een gevoel
van zyne onvolmaaktheid , van zyne beperktheid, beffaat.
Dit gevoel, voortkomende uit het vermogen van vermaak
en finert te gevoelen, is wel eerre wezenlykheid in den
mensch, en derhalven van God; doch het onaangenaame
gevoel, de finert, voortkomende uit het gemis vat} iets,
dat de mensch niet heeft, dat in den mensch niet is, van
iets, bygevolg, dat God den mensch niet gegeven heeft,
komt niet van God. IIet ongenoegen, het ongeluk, komt
alleen uit de beperking van het fchepfel voort.
Maar, zal men zeggen , God had liet fcliepfel volmaak
kunnen fcheppen. God had hem, die , om zo te fpre--ter
ken , vier trappen van volmaaktheid heeft , 'er agt, tien,
a honderd, komien geeven. Evenwel, God kon he fchepfel niet oneindig maaken; daar moet altyd een einde aan de
volmaaktheid van liet fchepfel zyn. Ike beperking is onaffcheidbaar vin het fchepfel; en liet volmaaktfte der ge-

fcha4.
(*) Zie boven, bl. 76 en bl. n.
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fchapene wezens heeft nog zyne paalen. God moest dan
of niet fcheppen, en alle mooglyke wezens in het niet
hiaten; of by moest bepaalde wezens voortbrengen, welken
aan de gevolgen hunner beperking moesten onderhevig wezen: En onder die gevolgen was het vermogen van hunne
onvolmaaktheid te gevoelen; een vermogen voltlrekt, noodzaaklyk •in het fchepzel , om het te bepaalen tot het jáage^a
naar zyne volmaaktheid, en het vlieden zyner onvolmaakt
zulk een finertlyk gevoel niet,-heid:Hatfcpl
hoe zóude het zyn behoud zoeken, en zyne vernieling
ontvlugten ? Meer volmaakt had God zekerlyk de fchepfelen kunnen maaken, maar evenwel niet meer dan hunne
natuur, hunne plaatfing in de wereld, en hunne betrekking
tot andere ichepícien, toelieten., De mensch , veel vol
dan de volmaaktf'e uit het mensehdom zou geen-makter
mensch meer zyn, zou een engel worden; en de engel
kon onmooglyk in de wereld de plaats van den mensch
befaan:
Indien God maar één foort van wezens had willen voort
zoude ongetwyffeld niet dan het allervol--breng,y
maaktíte gefchapen hebben. Maar dan hadden geenen van
de laagere rangen der fchepfelen eenig aandeel aan het beftaan, gevoiglyk aan het geluk. Zoude dan de wereld
volmaakter, zoude 'er dan in de fchepping meer geluks
-zyn? Wat zoude men van eenen Vader zeggen, die, oni
een of twee zyner kinderen een des te ryklyker beílaan na
te laatera , allen de overige by de geboorte , nog onbewust
van hun lot, finooren deed? Zoude dit goedheid en wysheid wezen? Of zou men den Vader meer pryzen en bewvonderen , die zyne goederen zo onder zyne kinderen ver
dat ieder een deel kreeg , gefchikt naar zynen ílaat-del,
en zyne bekwaamheden? Zo heeft dc oneindige wysheid in
de wereld voor naare kinderen gezorgd. Om allen Benig
aandeel aan haare geièhenkcn te geeven , heeft zy het aandeel van ieder bepaald. Zeker; alles is in de wereld aan
geen wezen beílaat op zig zelf onafhanglyk-engfchakld,
van anderen; en het geluk van het eene wezen hangt meer
of min af an -die wezens, welken invloed op het zelve
hebben.. Deelden, by voorbeeld, de Vogelen niet in onztn oogst, wy zouden rykere inzamelingen doen, maar wy
zouden ook die Vogelen niisfen , die nu zo veel tot ons genoegen toebrengen. Ilct Paard en de Os, van Wien wy zo
grooxe dienden trekken, worden van onzen arbeid gevoed,
Duizenden van gek,orveneu aazen liet eerre op het andere,
en
T
Ijl. D EL..1JE iu.No. 6.
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en dienen wederom tot voeding aan 't gevogelte. Het ge.
vogelte dient tot beflaan van menfchen en roofvogelen, ere
ter verhoeding eener al te fterke voortteeling van gekorvenen. En de roofvogelen dienen ook om de al te fterke
vermenigvuldiging van 't kleiner gevogelte te voorkomen.
Waren 'er nu Beene roofvogelen en roofdieren , het zwak.
kere gedierte zou gelukkiger zyn ; maar dan had God het
geluk der roofdieren aan dat der anderen moeten opofferen, en dan waren de laatften al te (Zerk vermenigvuldigd; of God had andere middelen moeten beflellen om
dat voortekomen; en wat zouden daarby dan die dieren
gewonnen hebben ? En de mensch , wat is die niet een ver
zouden de dieren, hadden-nielrzymdfchpn!Hoe
zy onze reden, geenen grond hebben, om zig over het
beflaan van den mensch te beklaagen? De mensch, die de
groottie voordeelen van de dieren trekt , bevryd zynde van
al het ongemak, 't welk hem de dieren aanbrengen, zou
alle die voordeelen moeten misfen , indien de dieren, op
dat zy hem niet meer hinderen mogten, vernietigd wierden.
De mensch, onvergenoegd met zynen (laat, klaagt over
die rupfen, welken zyn ooft verwoesten, die fprinkhaanen, die zyne graanen affcheeren. Maar waarom mogten
die dieren ook niet eenig deel aan het geluk hebben ?
Gy klaagt over de menigvuldige ziekten en finerten, die
u, 0 mensch! befchoren zyn. Uwe klagten fchynen gegrond. Maar, bedenk, wat u, zonder die, te wagten
ítond. Zo wy allen tot den hoogflen ouderdom kwamen,
en niet, dan afgeleefd, ten grave daalden; wat zou de
wereld zyn ? Zeker, een algemeen Oude -Mannen-Huis,
waar de Jongen genoeg te doen zouden vinden, met duizenden van afgeleefde grysaards te onderíleunen en te bedienen.
Maar de dood! ô! de akelige noodzaaklykheid van te
Herven 'Ja, gy wiIde gaarne eeuwig op deze aarde leeven.
Gy hebt geen ongelyk, wy zyn met ílerke banden aan
het leeven verknogt. Maar, waarom dan zo veele duizenden het beflaan ontzegd, Voor welken gy plaats moet maaken! Ik beken , de natuur verzinkt op het denkbeeld der
vernietiging; maar, Gode zy dank! daar is een balfem te
dood, die den fchrik des grafs, zo niet weg -gensd
vermindert; de hoop der onflerfiyk--nemt,i[I
heid, den mensch gegeven, beurt hem op; en, zonder
de vrees des doodsgeheel te vernietigen, geeft zy, nogthans, ten minften den deugdzaamen, getroost te fterven,
.ui de vleiende verwagting van weder te herleevez. Dat
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Dat dan Oormen woeden,, gantfche Vlooten en Land1lreeken in de baaren der zeeën begraaven worden; dat

de aarde zig opene, en Steden en Landen in den afgrond
zinken; dat de pest op de vleugelen des winds den dood
aloinme Voste; God is en blyft , in alle deze verfchriklyke
verwoestingen, de Vader en Weldoener zyner í licplelen ,
niet minder, dan wanneer zyne zegenende hand vreugde en
geluk over den gebeden aardbodem strooit.
Maar het zeedlyke kwaad, de zonde , hoe kan die door
tenen God geduld worden , mens, oog en te heili- zyn om het
kwaade te aànfchortwen, die liet verbiedt en 1tr5t ii wil?
Dit is by veelen gene onoploslyk'e wvaarigheid, veel groom
ter nog dan die, welke van het uatuurlyke kwaad ontleend
wordt.
Dan, wat is het zeedlyke kwaad? Het is een natuurlyk
kwaad, begaan door wezens, dié bewust zyn, dat zy het
niet begaan moeten. Maar, *aaromn is het zeedlyke kwaad
verboden, of, met andere wosgrdeil , waaro i is 'er zeedlykheid? Om geene andere redéii, dan om dat het natuurlyke kwaad een kwaad is. Wy handelen altyd , en alleen, oen
vermaak te genieten of fmert te ontgaan ; doch fomtyd5
bedriegen wy ons, en dwaalen, vermaalzeti najaagendc,
die naderhand eene grootere fniert aanbrengen, Om dit te
^,00rkomen, dienen de wetten, welker bedaan liet zcedlyke in de daaden voortbrengt.. Handelen wy overeenkomeg met de wetten, wy handelen zeedlyk wel; handelen
Wy tegen de wetten, wy handelen zeedlyk kwaalyk, wy
zondigen. .Het laatíle doen wy door dwaaling, by rse,brek van oplettendheid, niet ziende op de gevolgen. Bit
is een gevolg onzer beperktheid. Waren wy meer ver
meer volmaakt, wy zouden niet of minder zondi--licht,
gen. De zonde is dan eené dwaaling, voortvloeiende uit
onze beperktheid; zy komt dan niet van Gód, en God is
.de oorzaak niet der zonde.
't Is waar, God fchept wezens, die ,hy weet dat zondigen kunnen en zondigen zullen; doch daarom.werkt by de
orde niet. Zelfs belet hy, door het geeven van heilzaame
wetten, de zonde, zo Veel als de leperktheid van het
Schepfel her kan toelaaten.
En zoude. het zeedlyke kwaad ook niet, .gel^'k het na
bevordering van liet grootfie, goed voor dd-turlyke,o
geheele Schepping firekken? '6 ! Laaten wy hier niet aan,
twyffélen, Waarom zoude de eeuwige wysheid niet zo wel
het eene als het andere fóórt van kwaad tot goede einde
,
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fchikken ? In duizenden van gevallen zien wy, dat zelfs de
grootfle boosheden een veel grooter goed voortbrengen.
Men befchouwe, om Benige voorbeelden aan te haalen,
liet gedrag van Jozefs broederen. Wat was onregtvaardiger
dan de heerschzugt der Romeinen? En evenwel, hoe heeft
die niet gcftrekt tot befchaaving der wereld! Vaat was gruwlyker dan de handel in , aflaaten , welke ten tyde van Luther
gedreven werd? ]?n nogthans, die handel gaf aanleiding
tot de heilzaamtte omwenteling in ons Werelddeel.' Wie
kan alle de daaden billyken, welken, by die gelegenheid,
in veele landen, door de heethoofdige drift van veele Hervormers, gepleegd zyn ? Daaden , evenwel , mooglyk in de
om(tandigheden noodzaaklyk, om eene zaak tot stand te
brengen, die men bedaardlyk, en naar de régels van regt
en billykheid handelende, misfchicn , nooit . tot flard zou
hebben kunnen brengen. En, om nog een gewigtiger voorbeeld aan te haalen, wat kon, by de yslyke onregtvaardigIaeid der Jooden komen, daar zy den regtvaardigen Jezus
ter ítraffe vorderden, en uitriepen: Kruis Hem, Kruis
Rem? en wat was tevens misdaadiger dan de verfoeilyke
infchiklykheid van Pilatus ? Evenwel, is 'er wel ooit eene
goede daad begaan, die meer ftrekte tot heil van 't tnenschdom , dan deze fchreeuwende oiigeregtigheid ?
De bekrompenheid onzer uitzigten is, oorzaak, dat wy
niet, in alle de handelingen der voorziémgheid, die zelfde
wysheid, en, in de toelaating van elke booze daad, die
zelfde bevordering van het geluk des menschdonms ontdek
Zeker, wy moogen van vooren' gerust betrouwen';-ken.
dat- de eeuwige goedheid en wysheid, die niets dan het
beste m ,aren kan, geen kwaad in naare werken zal dulden , ten zy het Eirekke, of tot afwcering van een grooter
kwaad, of tot bevordering van een grooter goed; en de ondervinding, in veele gevallen, moet ons van agteten in dit
betrouwen bevestigen, en doen vastflellen, 'dat alles, wat
geíchiedt, om goede redenen gefchiedt ; dat alles, hoe zeer
het den fchyn van een kwaad heeft, eindelyk ten beste
moet keeren: en dat, hoe zeer het de boozer ook, met
Jozefs broederen, ten kwaede denken, God het ten beste
denkt.
De hoogmoed, de gierigheid, de wraakzugt, de heerschzugt, zyn geesfels van 't menschdom; doch geesfels, welken, in de hand der aanbidlyke Voorzienigheid,efchikte
leidfels zyn, om de wereld tot haar welzyn te beftieren.
Indien de driften der u^enfchen eenige ougelukkigen maaken,
.
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ken, zy maaken vecle gelukkigen; daar zy leeven en arbeidzaamheid bevorderen; en dus het geluk van het menschdom , dat zy uit Bene vadfige ledigheid trekken, vergrooten.
Laaten dan de volken woelen ; laat de heerschz.ugt der
Grooten de aarde met bloed verwen; dat 'er vry honderd
duizenden fueeven , om de grilligheid van éénen te voldoen;
de menfchenvriend mag zugten, de flagtoffers der onregtvaardigheid mogen heete traanen florten, en een bitter gekerm
hemelwaards verheffen; God is en blyft wys en goed; even
zo wel de Vader en Weldoener van 't renschdom, als wanneer (ie vrede bloeit , regt en billykheid regeert , en men alomme de galmen der blyde welvaart hoort. Een Nero, een
Donaitiaan, alle die fchrikdieren, welken op den troon de
geesfels der wereld waren, zyn niet minder gefchikte werk
zegenende Godheid, dan een Titus een-tuigen,dhar
Antonyn, de Vaders der Volken (*) .
Het kwaad is , zo wel in de zeedlyke als in de natuurlyke wereld, zeer dikwyls een geneesmiddel van een grooter
kwaad. Wanneer een volk, een misbruik maakende van
Gods zegeningen , in ontugt en onderdrukking van andere
volken uitlpat, is liet dikwyls een waar geluk voor het zel..
ve", indien de Voorzienigheid het zulke plaagen toezendt,
waar door het in den loop zyner boosheden gefluit wordt.
En is liet dan niet het zelfde , of die plaagen uit eene natuurlyke dan uit eene zeedlyke bronwel voortkomen ? of het
door pest, aardbeevingen en flormen, dan door oorlog, uit
de onregtvaardigheid der heerschzugt geboren , gekastyd
wordt? Dus zag uien een afgodisch godloos Israël in ílaavcrny weggevoerd ; een , door het bloed des Zaligmaakers
helmet, Jerufalem door de vlammen verteerd , en een onregtvaardig Rome , de verdrukiter der wereld , door barbaaren verwoest.
Wanneer de boosheid van een volk tot dien trap geílegen is, dat 'er geene verbetering van zeden te wagten
zy; en dat het befinettend voorbeeld van dat geílagt gefchil.t zy om ook andere volken te bederven; is het dan
wonder, dat de Godlyke Voorzienigheid eenen Jofua bef elle , die het gruwelyke nagefagt van Kanaän verdelge.
Is het niet beter voor het geheele menschdom, dat eenigen omkomen, dan dat liet geheel bedorven worde; en
dat 'er een nieuwe zondvloed noodig zy , om een al te godloos gcffagt te vernielen?
T 3 Iiet
r) Men herleeze hierby, Algem. Pad, Letteroef. II D, Men..
(I
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I Iet kwaad, zo wel het zeedlyke als het natuurlyke
dan in de hand van God geen kwaad, maar een middel ter
bereiking van liet hoogde goed.
Doch dit belet niet, dat wy het niet in de beoeffening als
een groot kwaad moeten befchouwen en vlieden. Even als
het natuurlyke kwaad door ons gevlied wordt, moeten wy
het zeedlyke 1chuuwen. Onder voorwendfel, dat alles wat
cichiedt door God wordt beflierd tot het beste van 't geeel, zig onbefchroomd aan het bedryvcn vara allerlei gruwelen over te geeven, zonde even zo ongerymd zyn, als
het natuurlyke kwaad te tarten, en zig zelven en anderen
in de gro.ottie onheilen te werpen.
Het is overeenkomftig met Gods oogmerken, en ílrekt
tot bevordering van de volmaaktheid der wereld, dat het
kwaad daarin zekere verwoestingen aanrigte: maar die ver
moeten de paalen niet te buiten gaan, of zy-woesting
zouden , in plaats van de volmaaktheid der fchepping te bevorderen, Vrekken om ze te verdelgen.
God heeft twee foorten van paalen aan het kwaad gefield;
den afkeer van de (inert aan liet natuurlyke, en de wetten,
of een'befef van zeedlyke verpligting, aan het zeedlyke.
Indien de gevoelige wezens geenen afkeer van het lyden
hadden, en voor het natuurlyke kwaad niet vlooden, he
kwaad zonde zone paales te buiten gaan, en de fchepping.
verwoesten. Wanneer liet in de oogmerken Gods niet is,
dat, in zeker geval, het natuurlyke kwaad zyne volle werking doe, Haagt liet lydende fchepfel in zyne poogingen om
het kwaad te ontwykcn; alleen dan, wanneer het noodig
is , dat het kwaad zekere verwoesting aanrigte , zyn de
poogin°en van den lydenden vrugtloos.
Het Iezef van zeedlykheid, van verpligting, bepaalt het
kwaad in duizenden van gevallen, wanneer het in de oog
niet is, liet toe te laaten. Een Jozef, die-merknvaGd
by de verleiding wederhouden wordt door de gedagte , zoude ik z'il,I een kwaad doen en zondigen tegen God? was, ongetwyficld, bezweken., had by geen bezef van pligt gehad;
en daar was in de wereld een kwaad bedreven geweest, dat
nu door de kragt der wet wierd voorgekomen. En zo gaat
het in duizenden van gevallen, wanneer wy door een bezef
van zeedlykheid worden terug gehouden. Het kwaad, dat
de m'cnsch zou .moeten lyden, wordt binnen zekere paalen
gehouden, door den afkeer, welken by heeft van de finert;
en liet kwaad, dat by zonde doen lyden, wordt binnen zekere grenzen bepaald, door het bezef der zeedlykheid.
I)e
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De goedertierene wysheid van 't Opperwezen heeft zorg
gedraagen voor 't welzyn van 't menschdom, door een bezef van z< edlykheid, fchoon mnider leevendig en onfeilbaar
werkende dan dè vrees der fthert onder 't menschdom algemeen te maaken; zo dat 'er weinige menfcheil zyn, die
niet, ten minften in fommigen hunner daaden, door dat bezef bepaald worden.
Een hedendaagsch Schryver fchynt my de zaak niet kwalyk voorgefteld te!hebben in deze woorden; „ My dunkt,
,, het is een heerlyk denkbeeld, zig Gods huishouding met
51 , den mensch dus voor te Rellen : God is van alle eeuwigheld volmaakt gelukkig in zig zelven, maar wil het geluk
ook aan andere wezens mededeelen. Om dat te doen,
,, fchept by B eene wereld , waarin alle die wezens plaats
„ vinden, die daar plaats vinden kunnen. Onder die we5
zens zyn 'er, die de magt hebben, zig voor het geen
,, hun 't best voorkomt te bepaalen, en ingevolge daar van
te handelen. Maar ook die wezens kunnen dwaalen, en
„ kiezen het geen voor hun en .anderen verkeerd is. Tot.
eenen zekeren trap toe ftrekken hunne verkeerde hande„ lingen, fchoon zy in de eerf}e plaats hun en anderen na„ deelig zyn, tot het algemeene voordeel. Deze verkeer„ de handelingen worden hun toegelaaten. Maar gingen
„ zy verder, handelden zy nog verkeerder, zo zouden zy
„ meer kwaads doen , dan tot het algemene best noodza„ kelyk is. Daar moet dan een middel zyn, om hun'dat,
„ behoudens hunne natuur van veywerkende wezens, te
„ beletten. Tot zulk een middel nu verílrekken de wet„ ten. Eenigen overtreden die wetten; maar dit fchaadt
niet aan het algemeene welzyn. Anderen, daarentegen,
„ gehoorzaamen de wetten, en doen het kwaad niet, dat
;, zy zonder de wetten zouden gedaan hebben, en 't welk
„ het algemeene welzyn fchadelyk zonde geweest zyn.
„ De laatten zullen beloond worden, en die belooningen
„ zullen het algemeene geluk vergrooten, gelyk de ftraf„ fen der kwaadeb mooglyk ffrekken zullen , om het kwaad,
„ dat zy veroorzaakt hebben, te herffellen, ten mintien,
„ en dit is zeker, zy zullen firekken om liet welzyn der
,, geheele fchepping te bevorderen."
Zie daar, wat -wy te zeggen hadden over dit gewigtige
onderwerp. Bedriegen Wy ons niet, de toelaating van het
kwaad f}rydt niet tegens de Godlyke wysheid en goed
Kwaad is 'er alleen ten opzigte van Benige fchep--heid.
felen in de wereld: en zo lang men niet bewyst, dat de
alT4
,
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aller ongelukkigfcen volftrekt rampzalig zyn , dat is te zeggen, dat zy meer linerten lyden dan vermaaken genieten',,
heeft men geenen grond om verlegen te wezen, hoe de
Godlyke wysheid en goedheid met d'e beperking van he
geluk der fchepfelen overeen te brengen. Noch Gods
goedheid, noch Gods wysheid, dulden eene gelyke uit
geluk; beiden .vorderden de beperking van het-delingva
welzyn van. allen tot bevordering van het geluk van allen ^
en ieder wezen moet het beperkte geluk, dat by geniet,
als eene weldaad befchouwen van de opperfte goedheid ,.
voor de welke by aan het Opperwezen eene onbepaalde
dankbaarheid fchuldig is. Zy alleen, in wier bovennatuurkundig zamenftel eenige wezens tot eene volílrekte
,rampzaligheid gelchapen zyn, mogen zien , , hoe zy dat
met het denkbeeld der Godlyke deugden zullen overeen-•
-

-

brengen. 0.

0.
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(Een Fragment.)
SINCERUS Cn JOCOSUS.
SIIQCERUS.

lit had zeker gedagt uwe wyze van denken, hierin, ver
anderd te zien. Maar, ik bid u, zeg my toch eens, wat gy, op
Breden grond . meent te kunnen aanvoeren om het Huwelyk be-.
lachlyk te maaken. Is het niet het eenigtte middel om de
aardfiche gelukzaligheid tot dun hooghen trap te voeren?
Jocosus.
Onze hegrippen over het wezen en den aart der gelukzaligheid
neoeten dan zeer verfchillen ; want ik kan u verzekeren, dat ik
gee.i de minfte zweem van gelukzaligheid in het Huwelyk ontdekken kan. --- Gy zult my verpligcen, myn Vriend, noem my die
ialighedén eens op.
SINCERU3.

Dat zal my weinig moeite kosten. --- Kan 'er iets aangenaamer en ireelender voor een' man zyn, dan dat hy, aan een voorwerp dat hy, met de tederf}e liefde. bemint , door een' geheiligden band voor altoos verbonden is? terwyl die gezellin zynet
jeugd, zyne liefde, met de hoogfte tederheid, beantwoordt. Afg.emat door de moeilykheden van zyn beroep, verkwikt by zich in
4e armen der liefde. Geen knaagingen van een opt teld gewisfo
vergallen zyne geneugten; zyn welkist is vlekkeloos. ---,.- T,ef^
heili
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hete een ramp, hy hoort de zoetfte troostrederen, ui .t den mond
Tyner lotvriendinne voortvloeijen. -- Ziet hy, van verre, éeii
dreigend' ongeluk; het voorwerp zyner tederheid ttaat hele met
vert1andige raadgevingen by. Wordt hy, door de hand der Godheid , gezegend; dan klimgen hunne .dankzeggingen , vaq het altaar
hunner vereenigde harten , tot voor het aangezigt van den God
der liefde.
Zoo zien zy hunne dagen, onder het, beftendig
genot van wezeniyke genoegens , als een zagte stroom voortrollen.
jo cos us.
Heerlyk , voortreffelyk! — in ernst, ik zon u wel eens eene
befchryving van het Päràdys der Turken willen hooren doen. Gy
taart in ftaac om de lylufcimannen in de heyigfte vervoeringe .te
brengen. Maar, — uw Huwelyk? gy hebt nog trekken
vergeten, die veel toebrengen tot'.de volinaà"kïng van het geheel.
Icy voorbeeld : de jonge Echtgenoote befcihenht haaren man met ver
kleine evenbeelden , die allen medewerken tot vergroo--fcheidn
ting der zaligheden. — Midden, onder het gezang dezer fcheptélen, zit de gelukkige man in cene peinzende houding. Einde
zoekt hy, (want te veel zoet walgt,) buiten de deur, een cod--lyk
reel, op het welk de geno gons en zaligheden minder fchitteiend'
zyn. Tot meerder vergrooting van zyn geluk, verkiest,
zomtyds , de jeugdige Echtgenoote, in zaken van aangelegenheid,
anders te denken dan haar man; waardoor her gebeurt dat de zaligheden zoo 1uidrugrig worded, dat zelfs de voórbygangcr in dezelven deelen kan. — Trekken, van dezen aart, zou ik 'er nog
meer konnen bybrgngen, om uw Tafereel tot dehoogftevolmaaktheid te brengen.
.

$INCEPUS.

G.,Y geeft eene verkeerde uitlegging aan tnyne befchryvinge. Wan»eer ik van het Huwe!yk, als van eene voortref£elyke zaak, fprak,
fprak ik van geen volmaakte zaak. --- Wie zag ooit, op aarde,
een beftendig geluk? ziet niet de fchoontte Zomer nu en dan een'
donkeren dag? — Ik gaf u eene fchets van de zaligheden , die
n1t een' we'gefchikten Echt voortvloeijen; ik zorgde niet om myri
Tafereel behoorlyk te diepen; in dit deedt het, in uwe oogen,,te
fchitterend zyn. Gy...
JOirosuS.
Ik ffein u alles toe. Het Huwlyk is Bene voortreffelyke zaak
maar het moet uit het brein der Poëeten geboren worden.
SINCE RUS.

Dan denkt gy, dat een goed Huwlyk enkel denkbeeldig is? —
gy bedriegt u, duizend voorbeelden zullen u weêrfprelken. Zyzulleq
zeker, in alles, niet met de Schilderyen der Dichteren overeenkomen , dit is onwoae!yk: maar zy leveren de trekken op, waaruit
de Dichters hun Ideaal famenf}e!len.
Jo cos us.
Mar, — eer gy uwe Philofophie in het onverftaanbaare
l:cn t, — zeg my toch eens, 1hoe
5 kanteen Mn van tinaak, by
aaq^-
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aanhgrldenheid, die tederheid voor zyne Vrouw gevoelen, welke
by .voor haar gevoelde toen ze nog zyne Minnares was? — 't Is
onmogelyk; by wordt aan haar gewoon, en dus wordt zy hem,
wel ras, onverfchillig. Daarby zyn de Jaargetyden, in het vrouwelyke leven, zoo onregelmatig: de Lente is kort, en wordt van.
een Zomer afgewisfeld, mindier aangenaam en even kort; daar
verfchynt de Herfst met al zyne gevolgen: de eertyds Goddelyke
fchoonheid is nu iet knorrige Wyf. Intusfchen is myn Heer de
Echtgènoot ndg ' in den frisfchen Zomer van zyn leven , en denkt

zointyds, onder het loozen van een 'diepen zugt, aan den geluk kigen dag, die hem aan ,zyne dierbaare verbond...
SINCrRUS.

Het geen u zo bezwaarlyk fchynt, is voor een' Man van Fen
gezonden fmaak zeer mogelyk. De liefde van zulk eenen
vloeit uit de zuivert ó beginfels. Geen baatzugt , geen grove
dierlyke drift, -- geen enkel uitwendige fchoonheid , hebben
hem aangezet om te beminnen. Neen: by befchouwde het
voorwerp zyner liefde als een fchepfel, met het welk hy, uit
hoofde haarer zedelyke fchoonheid, zou konnen gelukkig zyn. De
duide!yke erkentenis hiervan deed in hem de zuiverfte hoogagtin_
ge geboren worden. — De hoogtte trapnuder agtinge is liefde.
Een hart,, met, zulke edele gevoelens bezield, bren g t by met zich
ten Huwelyk, en zou nu het verloop des tyds deze gevoelens
uitroeijen? — Van dag tot dag fchiet zyne liefde dieper wortelen. Hoe meer men de waarde van een voo^treflyk goed leert
kennen, hoe dierbaarder het ons wordt. Hy ontdekt vol-

maaktheden in zyne Echtgenoote, die by nog niet gezien had; en
deze ontdekkinge is een Triomf voor de kieschheid van zynen
fmaak. By ieder dezer ontdekkingen zegent by het oogenblik zynér vereeniginge. --- Het verminderen der uitwendige fchoonheid wordt vergoed; door de meer en meer toenemende bekoor
ziele, Het is des, voor den Man van eenen gezon--hkeindr
den fmaak, mogelyk, aitoos voor zyne Eg á de tederile drift te ge.
Voelen.
jocosus.
De befchryving der Mannen, die alleen uit zulke beginfels beminnen, zou men in de Encyclopedie onder het Artikel Pkenic
koenen, plaatfen. Van welken kant gy my uw Huwlyk ook
doet befehouwen , ik zie altoos een geheel heir onaangenaamheden.
Laat het al eens waar zyn, dat men met elkanderen, altyd,
genoeglyk zou kunnen leven: dan zyn 'er nog zoo veel buitenom
dat zoet vergallen. De Kindertjes , die-J}andighe,
lieve Engeltjes, groeijen; — maar hoe dikwyls groeit het ver
ouderen, naar mate die telgen in wasdom toeneemen !-driet
— In weêrwil der beste, der geregeldlfe, opvoedinge , wordt het
kind, al menigmaal, het kruis z y ner ouderen. Daar komt
nog hy, .het tydelyk bef'raan der Echtgenooten neemt eens een' on.
gelukkigen zwaai; .— de inkomsten verminderen , in zoo verre,
dat
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dat de armoede zich in dit gelukkig gezin vertogne,
Myne
Echtelingen zitten , aan een ledigen tafel met de oeg;,eo vol van
liefde. De Man befpiegelt de zedelyke ïc^roonbeid ,van zyne diei•baate Huisvrouwe; teswyl deze, Tian den anderen kant, haar geluk
bepeinst, van aan een zo tederen Man `verhp den Se zyn. --,r-,
Intusfclren doet een verward gefclreeirw ,der Kituleren.,, ,k Iteb
honger, de befpiegelingen en overpeinzingen, in een oogeublik,
verdwynen; en een zeker Idee van bè&oefte, ongeluk of ramp,'áls
een fchim, door de verbeelding der Echtgenoten, vliegen..
SINCE RUS.

Kan het ongeluk tt dan niet treffen , wanneer gy' ongehuwd zyt ?
---- en — zonder iets weer tegen uwe redenen jn te brengen;
— is dit uw pligt wel, zoo onbetaainelyk vooruit te loopen,
-- — is het u wel. geoorloofd ? — Het F uwelyk ia zeker een .der
gewigtig({a gebeurtenisfen van ons leven ; 't is dwaasheid dezen
flap, goud-C, rg p nvzl leg , te doen, -- maar heeft dit overleg
riet zyne bepaálidgen? ---- uwe middelen van bet aait zyn groot
genoeg, om u, roet Bene Vrouw en verder Huisgein, te -kont„ cn
ander houden; dit hebt gy gezien. Is liet dan uwe,zaalc
wel, om te, de.,ken, binnen den tyd van zoo of zoo veel Jaaren,
u h door ee.n o voorzien ongeluk, kannen arm worden? ---Dit iS onkri.stelyt, — dit is dwaas gedágt. En, Meeel.
het ergf#e eens, uw geluk keerde zich, gy wierd tot een' zekeren,
trap behoeftig; zoudt gy niet meer vertroosting in de armen eener
tedere en deugdzaams Echtgenoote vinden, — dan, in den zelf
uw ,eeii,zàaur huis , overgegeven aan de aakligfle ge-denfta,i
opvoeden der Kinderen; is dit-ct?gen.yfprkvaht
verdriet po algemeen als gy zegt? -- Ik twyfel zeer. ---^.
Kinderen, die, in weerwil der beste, der geregeldjie,opvoedinge^
het kruis hunner ouderen worden, is veel zeldzaamer dan mea.
doorgaans denkt. Wanmeer die zogenoemde mislukte opvoeding
dezer Kinderen eens, tot in de minfte omttandigheden, ontrold
wierde, zou men mogelyk welras de bronnen hunner ondeugend ,

held ontdekken koenen. Zoo gy Kinderen hebt, behandel

hen, volgens het vos fchï ift van uw geweten , en van den Godsdienst; beantwoorden zy niet aan uwe poogingen, gy hebt uw'
pligt gedaan. En, -T nu wy toch van, Kinderen fpreken, --wat vergroot ,de..genoegens van het Huwelyk meer dan de Kitaders ?
--- gy ziet daar, op den Echoot uwer Beminde, een jongen en
tederen ílerveling, die op u, zyn Vader, de naauwfte hetrekking'
heeft.
De hefchouwing hiervan doet een traan van teder
re aandoening in uw oog zwellen.
Nu is uw Egá u nog,
dierbaarder dan voorheen. --- Het teder Lam groeit, by het
zuiver voedfel zyner. Moeder ,welig op; -- het fpreekvermogerx
begint zich allengs te ontwikkelen; --- de blyde Moeder ver
gelegenheid, om het kind den lieven Vadernaam te-zuimtgen
leeren uitfpreken.
Daar komt zy. Zy heeft haren
lieveling op den arm; — by ftamelt — Vader... uwe Echt ,

g e.
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genote lacht, met den veelbeduidenden lach der liefde, en geeft
u haaren dierbaren fchat , in uwe armen, over. ---.. Gy drukt
hem, in de aangenaamfte vervoering, aan uw hart; terwyl gy,
beurtelyks , nu op de Moeder , dan op het I{ind, de van genoegen
glinfterende oogen flaat. --- Dit zyn kleinigheden, myn Vriend!
maar kleinigheden, die, onttitfprekelyke geneugten, voor het
aandoenlyk hart der ftervelingen , doen geboren worden.
JocoSUS.

Ik ftcm u toe, dat deze dingen een oogenbliklyk vermaak ver
maar, hoe ras verdwynt de indruk dezer vermaken!-orzaken;
hoe veele ,niet te noemen, ongenoegens vereenigen zich , om dezen
indruk uit te rocijen
,

5IIICERU$.

Neen, myn Vriend! De kring der wezenlyke geneugten,in het
iuwelyk, is oneindig uitgebreider, dan die van het verdriet.
--- 't Zou, voor my, eene vergeeffche poogirig wezen, om at
die kleine omftandigheden op te noemen, die zoo veel vermaak
verfchaffen. Dit zyn dingen die men gevoelen, maar niet befchryven , kan. Zelfs een kleene twist, zou men konnen zeggen , werkt
mede om het genoegen te vergrooten. ----.,. De Natuur lacht
geruster en friller, na een hevig onweder, dan eer de wolken
van een borfien. Neen: leg vry het aangename en het onaangename van den Echt, in eene weegfchaal, en gy zult zien dat
liet eerfte het laatfis overtreft.
JOCosuS.

Nu ineen ik in iftaat te zyn om een verfclaynfgl te verklaren,
dat my, voorheen, een weinig duister geweest is. --- 'Er zyn
voorbeelden van gehuwde Mannen, die het heldhaftig hefluit ge
hebben , om den Dood eenige fchreden in 't gemot te gaan -nome
om, — zeide men, --- zich van hunne Vrouwen te ontdoen.
Nu geloof ik, dat deze Mannen te zwak geweest zyn, om de in.
drukfels van het vermaak, dat op hunne huist lyke onwederq
volgde te konnen uitf{aan : — te meer, daar het eene onweder,
dikwyls, kort op het ander volgde.
SINCEAUS

Gy zoekt met my te (potten :, doch geloof vry, dat ik niet dwaas
genoeg ben, óm te gelooven dat 'er geen flegte I3uwelyken zyn.
Dit zou even zoo dwaas wezen , als te denken dat alle menfchen
deugdzaam zyn. Maar, om (lat mi zommige menfthen ondeugend
zyn, moet men daaruit be(luiten dat zy het alleq zyn y — Ja
daar zyn flegte Huwelyken; maar; op welke gronden zyn deze
Huwelyken gebouwd? ---- zyn zy gebouwd op deugd, een11em,
lenigheid en liefde? of hebben baatzugt, dwang of redelooze drift
'er de hand aan gehad? — zoo gy, ook hierin, tot de begin fel
opklimt, zult gy u over het verfcbynfel niet verwonderen.
Gy tragt altyd eene zaak aan de zwarte zyde te befchouwen; en
wat weer is, de fchoone zyde te bevlekken.

„
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JOCOSOS.

Mogelyk zal ik nog wel eens gelegenheid vinden om deze fchoetae zyde wat van nader by te hefchouwen; en, mogelyk, zal deze
befchouwinge my heter gedagten van het H,uwelyk doen vormen,
M iar, — Huwelyken, met zulke fchoone .zyden , zyn toch zeld
zaan.
StNCERUS.
Zoo zeldzaam niet als het vooroordeel u wel doet gelooveii.
Doch als gy dit vooroordeel , door een verftandig onderzoek,
eens zult o erwinnen ; dan zullen de fchoonfte voorbeelden u
overtuigen, dat men in het Huwelyk gelukkig.zyn kan.
JOCOSUs.
In dat geval zullen de voorbeelden meer doen dan gy; doch gy
zult evenwel de eer hebben ,van my aan het onderzoeken gehragt
te hebben. Zoo ik hierop, in het vervolg, eens gunf{iger
over den Echt denke, hoe trots zult gy op dezen zegenpraat
zy n!...
SIN CR RUS.
't Zou my, ten minsten, eene ftille verheuging geven. gn,
zoo gy dan het verftandig be }luit neemt , oen u, door den heiliglien band te. laten verbinden, dan weusch ik u;
Een jeugdige Echtvriendin, gevormd naar 't Schildery
Van Davids grooten zoon. Een., wier verheven trekken,
De juiste trekken zyn der allerbe.tte Vrouw.
Hoe zal, met zitfik een Ga@, de vreugd uws levens klimmen!

JOc0s1S.

ik hen u hooglyk verpligt, myn Vriend! doch zoo ik u niet beter kende, zou ik fchier denken, dat gy my hartlyk wenschte, dat
ik altoos ongehuwd mogte blyven : want het orgin(el van deze
tekeninge berustte alleen in de verbeeldinge van Salomon. ^--J. BELLAMI.

1780.

IDR PATRIOT.

Heer van A....... na L.... gereisd zynde, geraakte in
Z eker
het Logement, met een voornaam man van die Stad, aan het

fpreeken over de flegte behtrndelingen, die de Engelfchen ons altoos, ten opzigte van de Commercie, maar, in 't byzonder, den
laatften tyd, hadden aangedaan. By wenschre dit eer. en geldzugtig volk alle mooglyke onheilen toe in den Oorlog, dien zy tegen
de Hollandfche Natie, met de fchreeuwendfle onregtvaardigheid
begonnen hadden, en zou gaarne daartoe de hand leenen, byaldien het in zyne magt was. Ik hoor uwen yver, fprak de
ander, in zeker opzigte, met genoegen; wy worden door db Engel-
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geifche liegt bejegend ; maar niets zou my aangenaamer zyn, dan
tfat de dagden van U en andere perfoonen , die voor onze goede
zaak in de bresfe willen fpringen, ook met hunne woorden zamenítemden ; en zo is het geval met Myn Heer niet. — Hoei
zo? vroeg de Vreemdeling, op eenen fchamperen toon; geen
kwaads van zigzelven bewust zynde. — Ik zie, zeide de Heer,
dat meest alles, 't geen uw lichaam kleedt, van Engelsch maakfel
is. ----- De ftoffe van uw Rok, Broeken Kamifool, is niet hier,
maar in dat land vervaardigd, wiens Inwooners gy zo veel kwaads
foewenscht; en wat voordeel kan men een volk meer toebrengen ,
dan hunne Fabryken voor te ftaan. Dit, intusfchen, gefchiedt,
wanneer men hunne gemaakte goederen koopt, draagt ON flyt. —
Ik verzeker U, in allen ernst, antwoordde de ander, dat ik tusfchen Hollandsch en Engelsch laaken geen onderfcheid ken, en
daaraan nooit gedagt heb. Nu, vervolgde de ander, ik
zal U dan gelegenheid geeven, om ook hierin uwen Patriottifchen
yver te laatgin blyken. Ik zal U een kleed van een inlandsch maak.
Ie!, beter- dan het uwe, op i}aanden voet ten gefchenke geeven;
zo Gy uw Rok, Broek en Kamifool wilt uittrekken, en ten vuure
doemen. --- Zeer gaarne, fprak de yveraar; en de aanzienlyke man liet, door zyn knegt, het beloofde gefchenk , welk ge_
noegzaam een nieuw pak was, van zyn huis haaien, en den Bui•
tenpporter aantrekken; waarop ^deeze zyn uitgetrokken p!anje,
onder een vriendelyke pyp, en een glas wyn, met verwenfching
van al wat Engelsch was, aan de vlammen opofferde.

DE HAVIK EN DE OJEVAARS.

E en Havik drong verwoed op Benen Leeuwrik aan,
In 't byzyn van twee Ojevaaren;
Die, met des Leeuwriks lot begaan,
Getuigen van zyn dood en 's Haviks wreedheid waren.
„ Ach! (fprak 'er één van hen op een bedroefden toon,)
„ Deze is met recht beklaagenswaardig,
„ Daar even zong by nog zo fchoon.......

i;wyg! (fprak de Havik,) uwe klacht is onrechtvaardig;
Denk op den armen Vorsch, gy gaaft hem 't zelfde loon;
„ Daar even workre by zo aardig."
Veel Lieden wraaken 't kwaad, dat buiten hen gefchied,
Maar zien hunne eigen fnoodheid niet.
Naar Gieim.
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EEN ONTDEKKING.
Waarom of toch de Dichters
Zoo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan myn Zangfcer,
En zy gaf my ten antwoord;
„ Daar was in oude tyden
Een bron, die, aan de. Dichters,
„ En vuur en geest kon geven.
„ Hier dronken ze uit, en zongen
„ Ter eere van hun Goden
En dappre Oorlogshelden.
„ De Schoonheid der Natuure,
Het lachen van de Lente
En 't zoet gevoel der liefde
„ Was 't dat die Dichters zongen.
„ Maar met die oude tyden
Is ook die bron verdweenen.
Nu hebben onze Dichters
Ontdekt, in laater-dagen,
,,Dat in het zap der Druiven
„ De kragt der bron berustte.
nit is alleen de reden,
Dat zy zoo gaarn drinken.
,, Nu drinken zy, en zingen,
„ Door 't zap der edle Druiven
Geperkt, de fchoontle zangen"
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.MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
IIETREKKELYK.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN 'T GEEN, LANGZAMERHAND, AANLEIDING GEGEEVEN HEEFT TOT DE KLRKELYKE VERDRAAGZAAMHEID DER PROTESTANTEN
IN DE PRUISISCHE S1'AATEN.

(Getrokken uit zekere Hoogduitfclae Brieven, ov:r den tegen.
ivoordigen Staat van den Godsdienst in dat Ryk; gedrukt
te Leipzig, 1778.)

(Vervolg en Slot van Bladz. 246.)

D

e Veranderingen , welke FREDIRIK WILLEM, zo wel
op laage als hooge Schoolen maakte, gaven aan de
reeds opgehelderde begrippen, wegens den Godsdienst, nog
ílerker licht. Zeer duidelyk leert ons de ervarenis, dat
die Staaten de kundigfte Burgers en de verlichtfle Christenen hebben, waarin men het onderwys der jeugd, inzonderheid het onderwys der Kinderen, ten platten lande,
't meest, behartigt. Het onderfcheid van de gefteltenisfe
der Schoolen, nu en in voorgaande tyden, is verbaazend
zigtbaar in de Pruififche S:aaten. Elke pooging, die metï
tot dat einde aanwendde, veroorzaakte de groott're ommewenteling, en men kwam, by flappen , eindelyk, tot het
tegenwoordig licht, 't welk zig over Godsdienilige kun
zo wel als over de wyze om de Jeugd te on--dighen,
derrigten , onder de Heerfchappy van FREDERIK DEN
TWEEDEN, verfpreid héeft. In den beginne zyner
Regeering, ging FREDERIK WILLEM in eigen perfoon de
Hoogefchool te Halle bezigtigen, en bekragtigde haare,
zo wel als de voorregten van het beroemde Weeshuis aldaar. Zeer loflyk werdt het geoordeeld, dat de Vorst dit
laatfte der Hoogefchoole inlyfde. 't Is nimmer goed, dat
een aanleg, van dien aart , als het Weeshuis te Halle,
een eigen betlierder hebbe, uit dien aanleg zelven gekoozen. Laat by de eerlykfte man van de Waereld weezen,
Icy kan nooit beveiligd zyn en blyven tegen her ve,rinoeI. DEEL. MENG. NO. 7.
v
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den der geenen , die buiten zyn , dat hy de goederen , en
inkomílen, van zulk eene Instelling, met meerdere juist
kon uitdeelen, dan hy, in de-heid,nrgtva
daad, doet.
Het getal der Dorpfchoolen (leeg, onder zyne befliering, tot eene aanzienlylie hoogte, en daar nog geene bekwaame Schoolmeesters waren, Helde hy ze aan. Om de
Schoolen, in de Steden, in bloei te brengen, mogt niemand zig na dc Univerfiteit begeeven, ten zy hy daar
grond gelegd hadde. Men-toe,plagrSchnd
dulde ook geene gemene en zwervende lieden, die zig
het gezag van onderwyzers aanmaatigden. Der Landlieden Kinderen moesten op hun eigen Hooge Schoolen zig
oefenen, en de jonge Proponenten, na hun vertrek an
de Akademie, werden verpligt zig onder het opzigt van
de Geestelyke Beftierders dier plaatfen te begeeven, werwaards zy henen trokken; en zonder een behoorlyk onderzoek hannes wandels, liet men niemand hunner, noch
tot eenig Schoolampt, noch tot de geringfle Kerkelyke
bediening, toe. Zedert dien tyd wordt geen Schoolampt
althans, op de meeste plaatfen, begeeven, ten zy de perfoon, die het zal waarneemen, eerst door eenen Geestely%en beproefd is. Evenwel kon men dit Stuk veel beter beftieren, dan het wezenlyk gedaan wordt: In het algemeen laat men die Onderwyzers zulk een onderzoek ondergaan, als moesten zy, eenmaal, den predikiloel beklimmen. De toon, dien de onderzoeker aanneemt, --het onderwerp, waar over by vraagt, ja het geheel onderzoek moest, geheel anders, zyn ingerigt. Eigentlyk behoorde men een klein getal van luiden aan te hellen , welken dien last geheel op hunne Schouders namen. In de
Hoofdflad van elke Provincie konden daar toe eenige bekwaame perfuonen benoemd worden, die niet alle uit Geestelyke beflonden. Zulk een getal kon te Berlyn, te Mag
te ISreslau, te Stettin, en, gelyk ik gezegd heb --deburg,
be , in ieder Hoofditad eener Provincie weezen. Dog laat
ons tot het Gefchiedkundig verflag wederkeeren.
De hooggelukkige Koning, uit eene zwaare ziekte herfield zynde , bezorgde in de Kas der Hoogc Schoolen in
Pruisfc1ien, zo hier als daar, wel honderd vyftig duizend
Ryksdaalders. Deere firekten ter goedmaaking van de kosten voor zodanige Studenten , die reeds onderífand trokken ,
en nu en dan eens openbaare blyken hunner vorderingen
gaven. Hoe verdraagzaam FREDERIK WILLEM ook
wa-
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ware, waakte hy nogthans, zeer getrouwlyk voor de zuivere leer van het Christendom. Fly vcrboodt het drukken
en verfpreiden van alle die boeken, welke met ungodsdienftige gronditellingen aangevuld waren. In 't byzonder , liet
hy ftrenge bevelldiriften tegen de werken van Dipppel, en
de zogenaamde Bybelgefchiedenis van Wertl;heim, uitgaan.
In de daad; de verfpreiding van ongodsdieniiige
Schriften, onder den gemeenera man, kan niet dan nadeel
veroorzaaken; uitgenomen aan den Godsdienst zelven;
want deeze Staat, in weerwil van alle aanvallen, onbeweeglyk op zyne grondvestingen. En men kan ook niet
Togenen, (hoe groot_ dit nadeel voor den gemeenen hoop
moge zeezen,) dat de verfpreiding dier Schriften aan hooger verlanden voordeel geeft; in zo verre zy, tegen dc
bcl{oriningen van zulke vyandep, dan gelegenheid hebben
Benige verfchanf.ngen op te werpen, waardoor de Godsdienst eerst, in zyne volle kragt, vertoond wordt. Onder
de beftiering des tegenwoordigen Konings zyn deezé, bevelfchriften, zo niet vernietigd , ten minf{en verzagt. Alle de
Koel winkels mogen zig van WWerken, tegen den Godsdienst
ingerigt, voorzien, en die verkoopen, fchoon men daar
niet alles moge drukken.
Dezelfde Vorst veranderde de Predikwyze , die' tot dus
ver in gebruik geweest was. Men moet dit onvergelyklyk
bevelfchrift , tot die verandering dienende, zelfs leezen.
I lee kragtig en juist wyst de toenmaalige Alleenheerfcher den
Geestelyken -de paalen aan, wanneer het op de beoefening
hunnes gezags aankomt. Ik eerbiedige de bef}ra0ingen eenes
leeraars, wanneer zy met liefde gemengd, en door den geest
van Jefus gemaatigd zyn. Dan perfoneele gevallen op den leerfoci aan te Naalen , en zig, daar onder, zo weinig te kunnen bezitten, dat elk toehoorder vast overtuigd woxde,
wie door de beftraffing gemeend zy, — is by my eerie
ontheiliging van denzelven. Staande het bewind deezes
Konings, waren 'er veele Geestelyken, die, door dit misbruik, zo wel als door een ongebonden leeven, veel erger
gaven. Deeze werden, daarom, of in hunne hedie--nisfe
ningen, eenigen tyd, opgefchort, of wel, zo de misdaad
hoog liep , geheel van hunne ambten verfteeken. — Elk
Artykel van dat Koninglyk Bevelfchrift, gaande, eïgentlyk,
over de wyze, naar welke jonge Predikanten hunne redenvoea
ringen behoorden in te rigten, heeft mede iets voortreffelyks. Ik weet, dat alle de Predikanten niet verkiezen zig
daar na te fchikken, dan het is tevens bekend, dat het
V2
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aanzienlykst gedeelte der Geestelykheid hunne predikwyze
na deeze regelen inrigt (*). De hoogberoemde Mannen

REIN() Deeze regelen verdienen des te meerdere opmerking, vertrits zy gegeeven zyn door een Koning, die in eene verftandige
predikwyze zo veel Neils zag voor het volk, dat by het zig niet
te laag rekende, om, voor eenige oogenblikken, het werk van
eenen Hoogleeraar te verrigten, ten einde deeze regelen, met des
te meerder gezags, te bekragtigen. Ik zal uit dit Koninglyk gefchrift, in den jaare 1739 , te Potsdam gegeeven , Benige Artyke.
„ III. Art. Men moet de Studenten in de
len affchryvcn.
„ Godgeleerdheid aan eene klaare en overtuigende manier van
„ fpreeken gewennen, in zo verre, dat hun voorhel noch laag
en kruipende, noch hoogdraavend t verbloemd, kunstig en ge„ dwongen worde. Zy moeten aangefpoord worden, om
„ liever, door den tyd, den Toehoorder, in zyn verítand , te
verlichten, en in zyne neigingen te verbeteren, dan hunne eigene bekwaamheden en Geleerdheid te toonen. — IV. Daar„ om geeve men hun eerre goede handleiding, om hunne leerreden
„ wel te bepeinzen , en de zaaken , welke zy zullen voordraagen,
„ zelve eerst ter deege te vefltaan. Dan zat het hun niet moeje„ lyk vallen daarover klaar en verftaanbaar te ipreeken. Hierby
is het. noodig , dat jonge Predikanten hunne Leerredenen geheel
urtichryven, op dat zy eene goede orde daarin waarneemen, en
geen gevaar loopen van iets onbedagts, in 't openbaar, uit te
„ fpreeken. V. Men moet hun verder onderrigten , hoe
„ zy best eerren uitgekoozen Tekst. op eene verftandige wyze,
en tot ftigting der Gemeente kunnen behandelen, enz.
Vi. Zyn de Teksten lang, gelyk die uit de Euangelien. en de
,, brieven der Apostelen, moeten zy t eiken reize den inhoud van
zodanige Tettsteta geehszints wydiooptg verklaaren; want dat
„ kan een Toehoorder tog niet wet onthouden. Integendeel heb„ ben zy maar , uit zo veel ftoffe, het een of ander ftuk der God„ delyke leere te trekken , en dat, met de kragtlgfte bewyzen, te
„ ftaaven; 1paarende zy de overige floffe, die in zulk eenen
„ langen tekst te vinden is, tot eerre andere gelegenheid; vermits
die tot; alle jaareri weder voorkuint.
VIT. Zy moeten
zig ooit plet bedieneh van donkere, en verboreene fpreekma.
nieren, die we in de Profeetïtche Schriften aantreffen, en die
anderen, zeer verkeerdelyk, in hunne predllzatien overneemen,
— en zo die, zomwylen, eens te paste kwamen moeten
zy, onder klaare woorden , derzelver betekenis openleggen.
IX. ter bevordering van het een en ander is eetre
„ oordeelkundige keuze noodzaaklyk, in het aanhaaleu van die
„ Schriftuurpiaatzen, welke zy tot bevestiging van een Leertauk,
„ of van eene Zedeleer, noodzaaklyk oordeelen. Men moet niet
den eenen tekst op den anderen ftapelen, maar die plaatfee van
., Gods
--.
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en JABLONSKI zullen, waarfchynlyk, tot dit ontwerp veel toegebragt hebben.
ik zie in de opneeming der Saltsburger Vlugtlingen niet
alleen eene diepe Staatkunde, maar ook veele blyken van
genegenheid, die FREDERIK WILLEM voor den Godsdienst
voedde. Onder den Bisfchop van FIRMIAN, werden deezen, ten wreedfien, behandeld, den lande uitgejaagd, in
gevangenisfen gedreeven, en, in alle opzigten , ver{footen.
in weerwil hunner bittere klagten, en. in weerwil van de
fineekende voorfpraak van het lichaam der Euangelifchen te
Regensburg, bleef de Aartsbisfchop by zyne voorige f#rengheid. Negen honderd van deeze ongelukkige meufchen
strafte hy, in den jaare 1731, met ballingfchap, welke
FREDERIK WILLEM allen, in zone Staaten, opnam. In vol
getal dier vreemdelingen reeds tot-gendar,wsht
zeven duizend geklommen. IIen volgden de Bergtolsgaadfche en Boheemfche Vlugtelingen , aan welke laatf'e de Erederikfadt, in Berlyn, enkel haare tegenwoordige grootte
Leeft te danken.
Een vroege dood verhinderde deezen Monarch in de
voortzetting van die nuttige ontwerpen, welke by reeds,
bedeeltelyk, te werk had gefield. Hy flierf in 't jaar 1740,
te Potsdam , den dood van een waar Christen. En ,
den Heinel zy gedankt! het goede Werk, dat deeze Vorst
begonnen hadt, werdt niet afgebroken, Want de thans
heerfchende Koning tradt niet alleen in de voetftappen zynes verlichten Vaders , maar breidde de grenfen der verdraagzaamheid, hoe langs hoe meer, uit. Hy geeft het geweeten de allerwenfchelyke vtyheden, en zyne Onderdaanen mogen alles gelooven, dat zy eenmaal aan hun eigen
hart, en voor den Regteruloel van God, denken te verantwoorden, Zo menigmaalen, rechtfchaapen onder
aan dit Pluk, met ernst, denken, voelen zy hunnen-daitne
boezem van genoeglyke en dankbaars aandoeningen zwellen,
GeR£rNBECK

„ Gols Woord uitkiezen, die klaar, en genoegzaam z;;n, om
zig van het fl uk, dat voorgelleid wordt, een goed begrip te
„ vormen. X. Eindelyk moet men den jongen Leeraars
„ wei op het harte drukken, dat zy net waare oogmerk van bet
predixen, voorat in gedagten houden; en dit, daarom. nim„ roer doen moeten uit verxeerde inzigten, maar in eene heili„ ge vreeze, als voor de oogen des Alzienden Gods, wiens
„ eer, en de zaligheid hunner Toehoorders, zy enkel bedoelen
„ moeten."
Vh
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Gelukkig Pruifchen ! dat zyne Godsdienstoelfcningen , zon•
der eenigen dwang, zonder, daarin, door onredelyke wetten agtervolgd te worden , kan waarneemen, — waarneemen, naar de uitfpraak van Gods Woord, en de bevelen
des gezonden verllands. Gy behoeft niet te vreezen , dat
u de afwyking eenei aangenomene leer ongelukkig zal
maaken, dat gy, daarom, tot flaverny verweezen, in ketenen gefineeten, en uit de lyst van vroome burgers zult gefchraaht worden. Doet flegts uwe pligten. — Gy mengt,
in Gciuofszaaken, denken, wat u het verfland , en de God.
lyke Openbaaring, ingeeven.
Men moet , onder de naaste oorzaaken van de tegenwoordige gefteltenisfe des Godsdiensts , in de Pruif fclre Staaten,
de Wysbegeerte van WOLFF niet vergeeten. Dit ons ver
zullen wv, gevoeglyk, met eenige aanmerkingen daar.-flag
over kunnen eindigen.
WOLFF was, in eenige opzigten, den gelukkigen THOzasius, aan ween wy boven gedagt hebben, gelyk. Hy
heeft, niet alleen der PrTaiffche taaten, maar ook der gan.
fche Weereld , ecnen uitfteekenden dienst gedaan.
WOLFF, gelyk de Heer ISELIN hem, in zyne gefchiedenis
van liet Menschwom, befchryft, zou, veelligt, de grootfte
Wys geer geweest zyn , indien hy de befcheidenheid van
LOCKE met zyn verbaazend verland, vereenigd, en geloofd
hadt, dat by konde dwaaleis (*), - FREDERIK DE GROOT&
wist
(*) Overtuigd zynde, (zegt IsELIN, bladz. 369, des 2 D. van
dat Werk,) dat de Wiskundigen, tot nog, den zekerften en gemak
weg gekoozen hebben, om tot de kennis der waarheid te-lykften
komen , bragt wot.Fr hunne voorbeelden tot zekere regelen, voer
gebruik in de Wysbegeerte in, en ftondt in eene vas--derzlv
te overtuiging, dat zyne gevoelens, metdeeze vertooning van zekerheid aangedaan, in de daad, het weezen daarvan ontvangen
hadden. Ondertusfchen verfpreidde hy een verbaazend
licht over veele takken van geleerdheid, welke, tot dien tyd toe,
met dikke nevels van duisternis en verwarring overtoogen , en wier
gronden dor en onvrugtbaar gebleeven waren. Het Menschdom
zal,-..altoos, omtrent Hem., zeer_verpligt moeten. blyven, en het is
zeker, dat by in de denkwyze der Noordfche Volken eene gehëele
verandering gemaakt hebben Even onbegrypelyk is het,
dat een geest, die geen vonkje bezat van eene aanmoedigende ver
geheel ontbloot was van een vlug vernuft, --- dat-belding,
een geest, die, nimmer der Bevalligheid geofferd, noch aan de
Zanggodinnen hulde beweezen, -- dat een geest, die enkel ver
te weezen, en daarom droeg en ernsthaftig, zulk-tandigfcbe
ee-
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wist 's Mans bekwaamheden op regten prys te fchatten;
want nauwlyks was hy, éénen dag, Regeerder des Pruififchen Volks geweest, of hy riep WOLFF uit Marpurg te
rug, lag hem een inkomen van twee duizend Ryksdaalders
toe, benoemde hem tot zyn geheimen Raad, en gaf hem
volkomene vryheid alles te leeren , dat hem goeddagt.
Deeze Wysgeer voerde, in de Pruififche Staaten, een
leerftelfel in, 't geen met de menfchelyke ziel byzonder
wel overeen kwam, en, in het gemeene loeven, met nut
kon te werk gef eld worden. Ik ffa gereedlyk toe, dat hy
wat veel van de wiskunftige bekleeding gebruik maakte, en
zig op die leerwyze, die hy in het vóordraagen zyner leerf gillingen verkoos ,'te veel verbeeldde , aan dezelve alle die
zekerheid gegeeven te hebben, welke men enkel aan een
welbeweezen wiskunftig voorffel kan toekennen. Nogthans
koomt hem alleen de eere toe , van de voordragt der Godgeleerde gefchillen tot eenen grooten trap van volmaaktheid
gebragt te hebben; niet alleen ten opzigte van de bewyzen,
met welke hy de waarheden onderfleund heeft; maar, inzonderheid , ten aanzien van de nauwkeurigheid, de denk
orde, en ook de zo noodzaaklyke bepaaling-beldn,
der Kunstwoorden. Buiten WOLFF waren wy, waarfchynIyk, tot dien trap van zekerheid, in de leerltellige waarheden, nooit gekomen.
Vóór de tyden van WOLFF was de Natuurlyke Godgeleerdheid een niet zamenhangend fluk, doorweeven met
taalkundige fpitsvindigheden, en nuttelooze uitpluizingen;
eer een onderwerp der geheugenisfe, dan van het verffand.
Hy ontwierp daar van een geregeld ílelfel, voerde den wiskunfligen leertrant in, hing alle leertukken, die op zigzelve Ronden, gelyk een keten aan malkanderen, en plaatfee
de gemaklykíle voor de zwaarfie. Kortom , by gaf aan dezelve de gedaante eener weetenfchap. Nogthans kan het
zeer wel weezen, (want dit was één zyner gebreken,) dat
deeze man, te fyn bepaalde, en dat hv, door te veel te
willen bepaalen , eenige dingen zelfs op losfe fchroeven zette. En, evenwel , verliest hy, daardoor, geenszints , de
eer,
Gene algemeene goedkeuring verkreegen, en zulk eene zigtbaare
overhand op andere vertanden gehouden hebbe. Want, in dreer.
wil van de aanvallen des nyds, des hygeloofs en der onweetenheid,
voerde hy, al langen tyd, heerfchappy, in alle de hooge en lange
Schoolen van Duitschland, en regeerde het geheele Noorden met
een volflaagen oppergezag.
V.4
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eer, dat by tot de verandering dier leerwyze, het meest
hebbe toegebragt.
Buiten kyf moet de zalige REINBECK den lof genieten,
van, in de Pruilfche Staaten, de Wolfiaunfche Wysbegeerte
in de Predikkunde te hebben ingevoerd. Hy ítelde zyne
aanmerkingen (*) over de Augsborgfche Geloofsbelydenisfe
op in den geest deezer Wysbegeerte, en deezen lyfide by
mede zyne leerredenen in. Misfchien was hy, in dat Ryk,
de eertte , die de toelaating van het kwaad op den leerftoel
bragt. Hy fchafte eerre predikwyze af, die, in de daad,
al te gemaklyk, dog, zomtyds, voor eenvoudige toehoor
naar welke men Schriftuurplaats by-ders,vanigut
Schriftuurplaats voegt, en zo met kragt en gezag betoogt.
Dit neemt., evenwel, niet weg, dat REINBECK en zyns gelyken zommige ftoffen op den kanfel, misfchien, wat al te
fyn uitploozen. Dan wie zal alles, op eenmaal, hervormen? En ik kan, bezwaarlyk, gelooven, dat wy SACK,
SPALDING, DITERICH, TELLER, ell BRUHNE in

Berlyn

zouden gehad hebben, wanneer REINBECK 'er niet geweest
was.
Tot het een en ander hielp zeer veel de uitgebreide invloed, welken de laatfte by den overleeden Koning hadt,.
en waardoor by het gezag van woLFF's JYysbegeerte, met
groos
(*) Deeze aanmerkingen van den Heer REINBECK ontftonden,
by gelegenheid dat men de gedagtenis vierde van de Geloofsbelydenis, door de Protefianten te ,4ugsburg overgegeeven; toen twee
eeuwen geleden. Daar was eene algemeene begeerte, om de Redenvoering , door hem, op dat Eeuwfeest gedaan , in drukte zien.

Hy vondt het, ondertusfchen, beter, dezelve in verhandelingen

te verwisfelen , en die met aanmerkingen te verryken , vermits de
waarheden des Geloofs, niet wel zo goed, in eene of meerdero
leerredenen, in Kaaren zamenhang, en met de vereischte nauwkeurigheid, konden voorgedraagen worden. Hiertegen kwamen
verfcheiden twistfchriften op, welke REINBECK, op verfchillende
wyzen, beantwoordde. Onder andere werdt daaruit geboren een
Werkje, ten opfchrifte hebbende; Opheldering van liet wvsge^rig
Steltel der zogenaamde Harmonia prastabilita, 't geen zyne sterke
zugt voor de Wolfiaarfche Fil jophie buiten tegenfpraak felt. Midu
delerwyl dydde liet getal der tegenfchriften uit , mitsgaders dat der
antwoorden. Eigentlyk kwamen alle de bedenkingen, die men te
herhandeling over de 4ugsburgfche Geloifsbelydenis in-genzy
het midden bragt , uit een beginfel van weerzin , dat REIPTBEC1 de
Wolfiaanfche wasbegeerte in den Godsdienst, of liever in deswclfs
leerwyze, overbragt.
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groote kragt, onderileunen kon. In liet zelfde vorflelyk bevelfchrift , 't geen wy bovcll , in eene aartel.eniug , gedeeltelyk aanhaalden, worden de Propone a;.en in het Predik
aanbevolen, zig woi.r r's Redenkunde-arnpt,eí'kf
vooral eigen te maaken , op dat zy zelve onderfcheiden , en
duidelyke begrippen van de Godgeleerdheid verkrygen, en
die voordraagen, in hunne verklaaring van Gods Heilig
Woord, op (lat zy, altoos, eels geregeld ontwerp mogen
manken, en daarna de byzondere afdeelingen , in hunne
leerredenen, íchikken ; — op dat zy niet, in hoogdraavende en verbloemde uitdrukkingen, tot den volke fpreeken, maar op eene kragtige en wel zatnenhangcnde wyze,
die de waarheden niet derzelver bewyzen, en de vcrmaaningen met derzelver beweeggronden ,verbindt;
kort
dat alles , in eene Redenvoering, gelyk een keteli-om,p
verbonden zy, en liet een uit het ander volge.
De thans gebruiklyke wyze van beproevinge, aan welke
zig de Godgeleerden, in het gebied van FREDERIK DEN
GROOTEN onderwerpen moeten, is, grootendeels, uit WOLFF'S

Wysbegeerte ontleend. De IIeer SACK, b. v. ; (dit weet
ik van naby,) doet zeer veel vraagen uit de Natuurlvke
Godgeleerdheid; en zelfs in die voordellen, die eigentlyk
de Christelyke Geloofsleere betreffen, dringt hy, ten Pcrlkden, op bewyzen aan. Dit heeft ook plaats in de
Kerkvergadering der Lutherfchen. Dan, zo doende, zouden
wy op een ander onderwerp geraaken. I let aangevoerde
heeft, ondertusí'chen, den aandagtigen doen zien , dat de
gemoederen der Christenen, (fehoon 'er altoos l:vvalvkg^czinden onder loopen ,) reeds veele jaaren herwaards , in dc
Pruififche Staaten , zyn voorbereid geworden • om niet genoegen te berusten in die uitgebreide veyheden, die r•RE_
-

DERIK DE GROOTS 20 mildelyk verleent.

\VAARNEEMING WEGENS DE GOEDE UITWERKISG VAN EE
TIIEIIAISCHE TINCTGUR, (Laud. Liq. Syd.) IN OtiTS1'EEIiING DER OOGEN. Door JAnins WARE.

(Zie deszelfs Remarks on the Oplithalrn. etc. London,
1780 , $vo.)

ene Vrouwsperfoon, van 26 jaaren, kreeg, in de maand
November I?78, cene zwaare verkoudheid, gepaard
niet
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met eene hevige onttleekir g van het Linkeroog. — Dor
Lyderesfe gebruikte verfcheide foorten van Oogwateren,
doch zonder de minfte beterfchap. -- Men bragt ze vervolgens , tot drie herhaalde reizen , Bloedzuigers aan de Linkerílaap van het Hoofd, waardoor de ontfteeking ook werkelyk minder wierd. Dan, vermits de Lyderesfe we.
derom op nieuws koude vattede, zo wierd in weinig tyds
de ontfteeking wederom zo hevig als ze te vooren geweest
was. Na verloop van zes weeken flelde ik het gebruik van de Thebaifche Tinduur in 't werk , en liet daar
tweemaal 's daags, telkens twee tot drie droppels, in-van
het oog vallen. Men befpeurde op dien tyd een vlek op de
Cornua , aan den regterkant van de Pupil, welke voor een
gedeelte de Pupil bedekte. De ontfleeking was toen
zo hevig, dat zelf het geringfte licht zwaare pynen veroorzaakte. -- Het eerlie gebruik van de Tinctuur veroorzaakte een zeer pynlyk gevoel, 't welk echter in weinig minuten verdween, en de Lyderesfe merkelyke verligting befpeurde.
Toen ik de Lyderesfe de eerf'emaal zag, was de ont.
fteeking zo hevig, dat ik, behalven de genoemde Tinctuur,
nog voorftelde, drie Bloedzuigers aan deLinkerflaap te zet
vervolgens , wanneer het bloeden was opgehouden,-ten,
een Spaanfche-vliegen-pleister op die plaats te leggen. --Doch vermits de Bloedzuigers niet wilden zuigen, zo liet
men ook de pleister weg. Den tweeden dag vond
ik de Lyderesfe merkelyk beter, en het Oog minder ontftoken. --- Ik liet met het gebruik der Tinctuur aanhou
welk van zulk een uitwerking was, dat men ver-den,ht
geen Bloedzuigers of Spaanfche Vliegen noodig had.-volgens
De Lyderesfe konde, na verloop van drie dagen, liet Oog
weder openen, en, in den tyd van veertien dagen, was de
ontfleeking geheel verdweenen, en de Cornua zo helder,
dat de Lyderesfe zo veel zien konde , als zy tot haare ge
bezigheden nodig had.
-wone
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN MUUR-NAGTEGAM ,
EN DEN ROODSTAART.

(Volgens den Heer Da nurFOI' .)

e Muur-Nagtegaal, in 't Grieksch
in 't La•
D
tyn by de Ouden Phconicurus, by de Hedendaagfchen
Ruticilla, in 't Italiaansch Codirosfo , in 't Lngelsch
ø'c,

Redfart, in 't Fransch Rofignol de Muraille, in 't Zweedsch
Roedstjest, in 't Hoogduitsch Rot-Schwentzel, in 't Poolsch
Czerwony ogone,k , geheeten , heeft in zynen Zang noch de
flerkte noch de verfcheidenheid der Nagtegaals, maar iets
van zyne flembuiging : zyn zang is teder en gemengd niet
iets dat naar het droeve helt: althans dezelve doet ons
derwyze aan; want voor den Zanger zelve is het, buiten
twyfel, een uitboezeming van vreugde en vermaak: dewyl het zyne Liefde te kennen geeft, en dit innerlyk ge
-voeln
aangenaam is voor alle weezens.
Deeze gelykvormigheid met, of liever deeze betrekking
tot, den Zang des Ikragtegaals is de eenige gemeeníchap
tusfchen den Nagtegaal en deezen Vogel: want dezelve
is geen Nagtegaal, fchoon by den bynaam daar van voere : noch Geaartheid , noch Geflalte , noch Pluimadie heeft
'er iets van. 't Gebruik, egter, heeft aan deezen naam
het zegel gehangen.
In den Voortyd komt dit Vogeltje , met de andere over,
zet zich op de toorens en de daken der onbewoonde huizen, van daar laat het zynen Wildzang hooren: te midden van de Steden weet liet de eenzaamheid te vinden,
zoekende altoos de hoog{Ie en ontocganglykfle plaatzen:
men treft het ook aan in het diepst der donkere bosfchen :
het vliegt vaardig, en laat, zich nederzettende, een klein
gefchreeuw hooren, fchuddende onophoudelyk den Staart
met eene zeer zonderlinge beweeging niet van boven na
beneden, maar horizontaal van de rechte tot de flinke zydc. Het bemint de bergagtige landtlrecken, en vertoont
zich zelden in de vlakten. In zwaarte moet de Muur Nagtegaal voor den Nagtegaal, en zelfs voor het Roodborstj e , wyken: de geftalte is tederder doch langer. Een
zwarte borstlap bedekt den Gorgel, het voorfle gedeelte en
de zyden van den Hals; dit zelfde zwart omringt de Oogen ,
en
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en loopt tot den Bek; een witte (heep bedekt het voor.
fle, het opperfee en het agterl}e des Kops : het benedenst
van den Hals en den Rug is fchitterend , doch donker grys:
by oenige enkelen., waarfchynlyk zeer ouden, is dit gryze
bykans geheel zwart; de donker aschgrauwverwige Vleugelpennen hebben helderkleuriger buitenbaarden met hel
geboord: boven den zwarten borstlap verciert een-dergys
fchoon vuurrood den borst in 't breede, breidt zich eenigcrmaate uit tot de zyden, en vertoont zich met alle hel
weder in de Staartpennen , de twee middelfle al--derhi
leen, die bruin zyn, uitgezonderd: de Buik is wit, de
Pootén zyn zwart; de Tong is aan het etude gefpleeten gelyk die des Nagtegaals.
Het Wyfje verfchilt genoeg van het Mannetje, om den
misílag van oenige Natuurkundigen als LINNIEUS en KLEIN,
die 'er eene tweede foort van vormen, te verfchoonen. 't
Zelve heeft dat wit niet aan den Kop , nog ook den zwartere
Gorgel: deeze beide zyn grys met ros gemengeld, en het
overige der Pluimadie van veel zwakker kleuren.
Deeze Vogels nestelen in de gaten der muuren, in de
Stad en op 't Land , in fplecten van boomen en holen der
rotfen: zy leggen vyf of zes blauwe eitjes : de Jongen komen in May te voorfchyn : het Mannetje laat al en tyd des
broedens zich hooren van de punt eener rotze, of oenige op
zichzelve ílaande hoogte, niet verre van de verblyfplaats
zyner Gade; de vroege morgenftond is zyn geliefde zangtyd.
Men wil dat deeze vréesagtige en agterdogtige Vogeltjes
hun nest verlaaten, als zy ontdekken dat iemand het vervaardigen daar van waarneemt : men verzekert dat zy de
Eitjes, aangeraakt zynde , verlaaten : en dit is, voegt 'er ALEIN by, alles niet , daar zy, in 't zelfde geval, hunne Jongen
begeeven , of uit het nest werpen.
Schoon de Muur -Nagtegaal ligt by ons, ja onder ons,
xvoone, blyft dezelve niet te min wild; by komt in de verblyfplaats der Menfchen, en fchynt hun noch op te nierken, noch te kennen; by heeft de gemeenzaamheid niet van
liet Roodborstje , noch de vrolykheid van den Bastaard Nagtegaal; noch de leevendigheid van den Nagtegaal: uit
den aart is by op de eenzaamheid gefield en wild, zyn charac^ter fomber: in den uderdom gevangen, weigert by te eeten , en vast zich dood: of overleeft by liet gemis zyner vryheid, dan firekt zyn haiffarrig flilzwygen ten blyk zyner
droefheid en zyns hartzcers : nogthans kan men de Jongen
uit
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uit het nest neemende en opvoedende, het gezang deezes
Vogels genieten, 't welk hy te aller uuren, en zelfs in den
nagt, laat hooren; by volmaakt denzelven, door de lesfee
aan hem gegeeven, of 't navolgen van andere Vogelen, digt
by hem opgehangen.
Het zelfde voedzel , als dat der Nagtegaalen , wordt hem
gegeeven , en hy is nog kicfcher. In den vryen Raat , leeft
hy van Vliegen, Spinnekoppen , Mieren , en andere Infecten; ook gebruikt hy kleine Vrugtgewasfen. In Italie pikt
hy de Vygen. OLINA fchryft , dat men de Muurnagtegaalen,
in de maand November , nog daar te lande ziet, terwyl ze,
in Oétober, Frankryk reeds verlaaten hebben. Zy vertrekken
wanneer de Roodborstjes by onze wooningen komen; dit
heeft misfchien PLINIUS doen gelooven, dat het Roodborstje,
in den Winter, het zelfde Vogeltje was, als de M1Tuurnagtegaal , in den Zomer.
By hun vertrek laaten de Muurnagtegaalen, niet min
dan by hunne komst, den eenzaamheid minnenden aart
blyken; nooit vertoonen zy zich by benden, zy gaan één
voor één weg.
Onder de Muurnagtegaalen vindt men eenige Verfcheidenheden, eenige deezer ontflaan waarfchynlyk alleen uit
het verfchil van jaaren ; en de ander uit dat der Lugtfireeken.
ARISTOTELES gewaagt van drie Vogeltjes, die, uit hoofde van de benaamingen, welke by aan dezelve geeft, tot
een allerfpreekendst kenmerk in hunne Plnimadie, het
Vuurroode moeten hebben. Deeze drie Vogeltjes zyn , de
Phanicurus, door GARA Ruticilla overgezet; de Erithacos, door hem Rubecula geheeten, en eindelyk de Pyrrhulas, welke by Rubicilla noemt. Wy gclooven te mogen
verzekeren, dat de eerstgemelde de Muurnagtegaal is,
de tweede het Roodborstje: in de daad, 't geen ARISTOTELES zegt, dat de eerfte, geduurende den Zomer, by de bewoonde plaatzen komt, en van daar in den Herfst verhuist,
wanneer de tweede foort verfchynt, kan onder alle Vogelen,
in wier Pluimadie het rood eene heerfchende kleur is, niet
pasfen dan op het Roodborstje en den Muurnagtegaal ; doch
het valt veel bezwaarlyker den Pyrrlaulas of de Rubicilla te
onderkennen.
De Naamlystmaakers hebben in 't algemeen die naamen
toegevoegd aan den Goudvink: doch het dunkt ons meer dan
waarfchynlyk, dat de .Pyrrhulas van ARISTOTELES, en de
Rubicilla van THEODOBUS GARA , wel verre van de Goud-
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vink te weezen, een geheel andere Vogel is. ARISTOTELr_s

doet te deezer plaatze ene optelling van kleine Vogeltjes
met een fpitzen Bek, die alleen op Infec`ien aazen of althans voornaamlyk : deeze zyn de Cygalis , ( het Vygeneetertje,) de Melancoryphos, (de %astaard-Nagtegaal met
een zwarten Kop,) de Pyrrhulas, de Erithacos, de Hypolais
(de Gras-nausch,) enz., nu vraag ik of men den Goud
kan tellen onder liet getal der Vogeltjes niet eed-vink
fcherpen Bek, die geheel en al, of ten minfien grootendeels ,
van Infec`lèn leeven? Deeze Vogel behoort, in tegendeel,
eer onder de Graanesters, en wel zo , dat by in een jaargetyde, wanneer de meeste andere daar op vallen, geen Infect aanraakt: van deeze te eeten is hy door zyn aart zo
verre verwyderd , als by door gedaante van zyn Bek verfchilt van alle Vogelen, die op Infeclen aazen. Men kan
niet verondertlellen, dat ARISTOTELES onkundig geweest
hebbe van dit onderfcheid in de wyze van voedzel te neemen, dewyl op dit ondcrfcheid deeze plaats gegrond is;
by gevolge heeft by den Goudvink met den naam van Pyrrhulas niet willen aanduiden.
Welk is dan het Vogeltje ,'t geen hy tusfchen het Roodborstje en den Bastaard-Nagtegaal plaatst, en een ander
dan de 111uur-Nagte,7 aal, op 't welk alle deeze characters
pasfen , dat zy een fcherpen Bek hebben , voornaamlyk van
Infecten lecven , en in de Pluimadie iet uitfleekend Roods
hebben? Ik ken 'er geen ander dan die bekend is onder
den naam van Roodj$aart, roet het Roodborstje de bos
bewoont, en, gelyk dit, den geheelen Zomer van-fchen
In{èéen leeft, en niet het zelve in den Herfst vertrekt.
WUOTHONus heeft ontdekt, dat de Pyrrhulas eene foort
van Roodflaart moest weezen. JONSTON íchynt dezelfde
aanmerking te maaken : dan de eerstgemelde bedriegt zich,
zeggende dat deeze Vogel dezelfde is met den Muur-Nagtegaal: dewyl ARISTOTELES ze zeer duidelyk van elkander onderfchc4dt.
De Roodfiaart verfchilt, in de daad, zeer veel van den
Muur-Nagtegaal. ALDROVANDUS en GESNER hebben ze wel
gekend, en onderfcheiden. De Roodtaart is veel grooter,
hy komt niet by de huizen, by nestelt niet in de muuren; naaar in de bosfchen en liet kreupelhout, gelyk de
rygeneetertjes en de Bastaard-Nagtegaalen; by heeft een
helder vuurroeden Staart; het overige zyner Pluimadie is
graauw inzonderheid van boven, donkerder en rosagtigcr
op de vleugelpennen, ligt graauw niet ros gemengeld over
't geheele Voorlyf; dc Stuit is rood gelyk de Start. Daar
zyn
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yn'er die een fchoonen zwarten halskraag hebben, en, in
de geheele Pluimadie, de leevendiglfie verícheidenheid van
kleuren. De Heer DE BUFFON maakt 'er Bene tweede Poort
van; doch wy gelooven dat liet de Mannetjes zyn; eenige zeer kundige Vogelaars hebben ons zulks verzekerd.
De IIeer BRISSON fchryft, dat de C;ehnlsbande Rooafiaart,
in Duitschland gevonden wordt, even of dezelve byzonder eigen was aan dat Gewest, terwyl men overal, daar
men Grauwe Roodjlaarten aantreft, ook de t.elaalsb.^nden
vindt.
Wy merken, lerhalven, den Gelaalsbanden Roodtaart
aan, als liet Mannetje en den Grauwen Rood(i•airt als het
Wyfje: beiden íleeken zy even zeer uit in Roodheid van
Staart: maar, behalven de halskraag, heeft liet Mannetje
een donkerder kleur, donker graauw op den rug, graauw
met bruin gevlekt op de borst en de zyden.
Deeze Vogeltjes leeven liefst in bergagtige ftreeken , en
vertoonen zich zelden in de vlakte , dan wanneer zy in den
Herfst op hun vertrek f}aan. Zy komen , met dé maand
May in Bourgonje en Lotharingen, vervoegen zich teri'ond
in de bosfchen, waar zy den geheelen Zomertyd flyten: zy
nestelen in het laagf{aand kreupelhout, digt by den grond;
vervaardigen hun nest van buiten met mosch , van binnen
met wol en vederen. Dit nest is van eene klootfche ge
heeft de opening na 't Oosten , op 't best tegen-dante,
ongunflige winden gedekt : in 't zelve vindt men vyf of zes
witte eitjes, met graauwe flippen.
is Morgens vroeg, gaan de Reodfiaarten uit het bosch, ver
'er zich op 't heetst van den dag, en vertoonen-ítekn
zich wederom des avonds in de nabygelegene Velden: waar
zy Vliegen en Wormen zoeken, 's nagts betrekken zy weder het woud. Hier uit, en om meer andere trekken van
overeenkomst , fchynen zy ons toe tot het Geflacht der Muur
te behooren. Des niettegenflaande heeft-.Nagteln
de Rooditaart geen Zang; alleen laat by een klein gefluit
hopren, best uitgedrukt door Suit, welke eerfte Lettergreep
by zeer lang en fyn uithaalt; doorgaande houdt by zich flil
en bedaard : is 'er aan het kreupelhout een enkel uititeekende tak, of die over een voetpad heen loopt, hier zet by
zich gaarne op, en flingert niet den Staart even als de
Muurnagtegaal , doch zagter. Zyn vlugt is kort, en van
boschje tot boschje; op 't einde van den Zomer, zyn ze zeer
vet , en goed om te eeten. Zy vertrekken in 't laatst vair
Oé^ober, wanneer zy cenige dagen elkander in 't veld navliegen, en naa dien tyd blyft 'er geen in Franl ryk over.
HET
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HET CHARACTER DES AARDSBISSCHOPS FENELON
GESCHETST.

(Uit liet Fransch van den Heer D'ALEMBERT .)

e Lofreden des uitmuntendcn Kerkvoogds FENELON (*)
D
is, in de Academie, reeds uitgefprooken door den
Heer DE LA UARPE met acne welipreekenheid het On_
;

der werp en den Redenaar waardig (t). Als Gefchiedboeker
der Academie verpligt den tol van onzen lof toe te brengen
aan den deugdzaamen FENELON, zullen wy ons over dc
bevalligheden der Redenkunfle niet bekommeren, en het
zal geen moeite in hebben dezelve te vermyden. Eenige
weinige treffende trekken, eenvoudig en onopgefmukt , zul
opleveren van FENELON, zo kimstloos-lenriLofípak
als by zelve was. Een Character, gelyk het zyne, verecren wy best door die eenvoudige hulde, in welke zyn geest
misfchien iets byzonder bekoorelyks zou vinden,* was dezelve gevoelig voor de hooge agtmg, welke wy zyner Naagedagtenisfe toedr'aagen.
FENELON zelve heeft de Eenvoudigheid , welke hein by
elk dierbaar maakte, afgemaald. „ Eenvoudigheid," luidt
zyne taal, „ is die rechtfchaapenheid van Ziel, welke ons
„ wederhoudt van Gene te fchroomagtige aandagt op ons„ zelven, en onze eigene bedryven. Deeze beminnelyke
Deugd verfchilt zeer veel van Opregtheid , en gaat dezelve
„ verre te boven; want wy ontmoeten dikwyls zeer opreg, te Meníchen, van Eenvoudigheid ontbloot. Zy willen,
in de daad, niet doorgaan, dan voor de geenen die zy
„ zyn; doch zy vreezen geÍtadig te zullen fchynen wat zy
„ niet zyn. Het Kind der Eenvoudigheid laat zich op
Waarheid df Deugd niets voorii:aan , en slaat nooit agt
op dat Zelfs dat ik , waarmede het gros des Menschdonls
„ zo veel opheeft." In dit bevallig beeld fchetst FENELON
zich( *- )FRANCIS DE SALIGNAC DE LA MOTTE FENELON,

Aardsbisfchop van Kanmeryk, en Leermeester des Hertogs van Boi rgonje, Kleinzoon van LODE w Y iz DE N X (V , werd geboren te
Porigard, den 6 Aug. 1654; den 31 Maart 1693 tot Lid der Ac.
de:nie aangenomen : by ftierf den 8 Jan. 1715.
(t) De Lofreden op F E N L L 0 N, door de Academie met .1n

Frys beliroond, 1771.
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tiehzelven, zonder het te bedoelen, fly was meer dan
Nederig; want by dagt niet dat by het was. Om bemind
en geagt te worden had by zich flegts te vertoonen.
Wy zullen eenige trekken opgeeven van die fchoone Een
Deugd -voudighe,mnsclvietognd
welke de Aardsbisfchop van Kameryk veel beter wist te betragten dan te bepaalen. Een zyner onderhoorige Priesteren fchreef zich, in zyne tegenwoordigheid, Benige ver
Boeren op Zon -dieuftno;wylhdafenr
Heilige dagen hadt afgelchaft. „ Myn Heer," fprak-dagen
FENELON , „ Wy willen niet danfen ; doch vergun dit
„ arme Volk niet zichzelven te vermaaken; laaien zy ten
„ minflen , voor eenige oogenblikken, het harde lot,
waar onder zy zngen, vergecten."
Het zeggen eens Geleerden, wiens Boekerg verbrand
was: „ Iii zou maar weinig uit myne Boeken geleerd hebben, indien ik het verlies derzelven niet wist te draa„ gen," heeft men, en met reden, geroemd; dan FENELON, die zyne Boeken, door een dergelyk ongeval verteerd
zag , drukte zich op eerie nog eenvoudiger en treffender wyze uit: „ GOD zy lof, dat de brand de hut niet getroffen
„ heeft van eenig arm Gezin!"
Dikwyls wandelde hy alleen rondsom Kaasneryk. Hy
tradt in de hutten der fchamele Boeren, zette zich by hun
neder, luisterde na hunne klagten, en fchonk troost aan de
bedrukten. Stokoude lieden, die liet geluk gehad hebben
om hem te zien, fprceken nog van hem Tiet de tederfte
hoogagting. „ Daar," zeggen zy, „ is de houten Stoel ^
waar in onze goede Aardsbisfchop gewoon was by on
, te zitten. Ach wy zien hem niet meer !"
Hy vergaderde in zyn paleis het ongelukkig Landvolk,
door de verwoestingen des oorlogs met huis en hof verdree^
ven. Hy onderhieidt hun, en ontving ze aan zyne eige ta=
fel. Op zekeren dag zag by een Boer, die geen eeten nuttigde; de reden hier van vraagende, kreeg by ten antwoord : „Ach, myn Heer, toen ik vlugtende myne hut ver„ liet, had ik geen tyd om eene Koe, die myn Gezin fpysde 9
„ mede te neenien. De vyand zal dezelve wegvoeren, eri
„ ik nimmer eerie zo goede wedervinden." FLNECO r g die
een veygeleid-brief hadt, begaf zich terftond, door één Huis
bedienden vergezeld ,buiten de Stad. Hy vondt de Koe eli
bragt dezelve bv den Landtraan. Schaatste bedekt he>i
nangezi t der zodanigen, die dit aaiidoettivk voorval Vail t
weinig aangelegenheid rekenen om verhaald te word^tt,VOcff
geq
L, D^.£Li r.OILw. No, 7.
X
-

302

HET CHARACTER VAN FENELON

eene Vergadering zo aanzienlyk als deeze, en zo waardig,
om 't zelve te hooren.
De Eenvoudigheid zyner Deugd behaalde een allerllreelendíle zegepraal by eene gelegenheid , aan welke hy niet
dad met genoegen kon denken. Zyne Vyanden , (want tot
fchande van het Menschdorn, hadt FENELON zyne Vyanden,) hadden de verfoeilyke kunstf'creek gebruikt om digt
by hem een Geestlyke te plaatzen van aanzienlyke geboorte,
met den tytel van Groot Vicaris; niet oogmerk, dat deeze
hem tot een verlIIicder zou firekken. IIy, die laag genoeg
van ziel geweest was om zulk een íluk op zich te neemen,
bezat egter moeds genoeg om zichzelven daarover te ftraf
fen. Naa Benen langen tyd het zuiver en vlekloos hart,
om 't welk te bekladcen by last gel veegen hadt, befchouwd
te hebben, kwam hy, door knaaging getroffen, tot FENELON, wierp zich met traanen voor zyne voeten neder, belydende tot welk een fchandelyk werk by zichzelven bath
laaten beweegen, fineekte om vergif enis, en zogt zyne
fchande in een afgezonderd leeven te verbergen.
Maar hoe toegeevend deeze Kerkvoogd ook was omtrent
de zwakheden van anderen, by verwagtte dezelfde toegeevenheid niet omtrent zyne eigene. Vader sERAPHIN, een
Capucyner,, voor LODEWYK DEN XIV predikende, viel FENELON, toen 's Konings Aalmoefenier, in flaap. De Prediker, dit bemerkende , brak zyn reden af, en riep : „ Maak
dien flaapenden Abt wakker ; die blykbaar hier alleen
„ gekomen is om zyn hof by den Koning te maaken !" FENELON vertelde dit voorval gaarne, en prees den Prediker,
die zulk een Apostolifche vrymoedigheid betoond, en den
Koning, die dezelve, met zyn ftilzwvgen, goedgekeurd
hadt. — Hy voegde 'er nog een ander geval nevens; op
zekeren dag Rondt LODEWYK D£ XIV ver[Ield, dat 'er niemand by den Dienst tegenwoordig was dan FENEL0N alleen:
terwyl doorgaans een groote toeloop van Hovelingen zich
in de Kerk vervoegde waar de Koning was. De Vorst vroeg
de rede van dit vreemd verfchynzel aan den Majoor derLyfwagt. „ Sire ," antwoordde deeze , „ ik heb laaten ver„ luiden , dat uwe Majefleit deezen morgen den Dienst niet
zou bywoonen. En ben gelukkig gedaagd, om uwe Ma„ jefteit dus te doen weeten wie hier komen om hunne bul„ de aan GOD te bewyzen; en wie alleen om hun Hof by
„ uwe Majefleit te in:iaken."
Gaf FENELON een (legt voorbeeld aan 't Hof met onder
Ziet aanhooren eener Leerreden te flaapen, by gaf, by eene
an-
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endere gelegenheid, eene zeer zeldzaame les van flriktheid
en geregeldheid. Hy vondt zich niet benoemd tot Aards

Kanaeryk, of by verliet zyne Abdy ,!'t. Uare--bisfchopvan
ly, „ ten einde hy," dit was zyn woord, „ de Kerklyke

„ Wet, die het bezitten van meer dan Céne Iierklyke Waar.
„ digheid verboodt, niet riogt overtreeden." Ln TELLIER, Aardsbisfchop van Rheims, door dit voorbeeld meer
getroffen dan door de Wet, voerde FENELON ícherplyk te
gemoet: „ Gy zult ons volíirekt bederven."
FENELON bezat zulk Bene verregaande, en, als 't ware,
ziilk eene kiefche Liefde tot de Deugd, dat niets hem onfchuldig voorkwam, 't welk dezelve Benige, zelfs de mine, wonde toebragt. IIy berispte MOLIERE, om dat by
de Deugd, in zyne Alifantlarope met een haatlyk en belachlyk kleed van llrengheid hadt omhangen. De beoordeeliing
moge misfchien niet juist zyn ; doch de beweegreden , die
dezelve deedt ftryken, doet eer aan de zuiverheid van zyn
hart; en is te pryswaardiger, dewyl niemand hem kan befchuldigen dat hy ce-fig belang hadt by deeze aanmerking
want de edele en tocgeevende Deugd vaii FENELON was
verre verwyderd van de ftrenge en ftuuriche Deugd in den
Mifantlirope. FENELON, integendeel, bewonderde den Tara
tufte. Hoe meer hy weezenlyke en ongemaakte Deugd beminde, hoe meer by fchynvertooning derzelve verfoeide,
welke hy klaagde te Ver /ailles maar al te dikwyls te ontmoeten ; hierom juichte by de zodanigen toe, die de Schyn
het momaangezicht afrukten. IIy rekende het, .ge -deug
BAILLET , den Dichter MMoLIEan tot gene misdaad ,-lyk
dat by liet Regt van 's Heeren Dienstknegten ver, kort bads, met de Geveinsden te hekelen." FENELON
hieldt zich verzekerd, dat de eigeníle Perfoonen, die het
meest fchreeuwen over deeze fchennis van hun regt, ('t
welk in de daal het refit van elk eerlyk Man is,) doorgaans
weinig genegen of gefehikt waren om 't zelve te handhaam
ven; en dikwyls maar al te wel hun eigen fchuld kenden,
Hy durfde zelfs in Vader BOU DELÓU, wiens bekwaamhe
den en deugden by anderszins eene groote agting toedroeg,
berispen over ce-ne Leerreden, waarin deeze, met veel ge
dit hecrlyk Tooneelftuk doorhaalde, -- een Too=-zwets,
neeliluk, waarin het onderfcheid, tusfchen Schyndeugd en
waareGodsvrugt, met zulke leevendige en treffende verwen,
gefchilderd wordt, dat men niet kan nalaaten de eer[Ie op
het flerkst te verfoeijen , en het alzins beminnelyke vaii dei
iaatíle te uien. „ 13OURDELOU ," zeide by met zyne ge$
z
wool
,
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woone opregtheid, „is geene Tart uffe; doch zyne Vyanden
„ zullen zeggen dat hy een Yefuit is."
In den Oorlog des Jaars 1\'IDCCI , bragt een jong Prins van
het Leger der Bondgenooten oenigen tyd te Kameryk door.
FENELON gaf eenige lesten aan den Prins, die hem met eer
toegenegenheid hoorde. Inzonderheid prees hy hem-biedn
aan, nimmer zyne Onderdaanen te dwingen om van Godsdienst te veranderen. „ Geen menschlyke magt," luidde
zyn taal, „ kan eenig gezag voeren over de Vryheid van
„ 't Gemoed. Geweld moge Geveinsden maaleen; doch
kan nooit overtuigen; en dusdanige Aankomelingen den
„ Godsdienst toe te voegen, is niet denzelvenbefchermen,
„ maar verflaaven." Ten aanziene van het Staatsbefluur
voerde hy by deezen Prins dezelfde Taal als MENTOR tot
TELEMACHUS. „ Uw Parlement kan niets zonder u doen,
„ is dit voor u geen magts genoeg? Gy kunt niets doen
„ dan met toeflemming van 't zelve , en zyt gy niet geluk„ kig dat uwe handen gebonden zyn om geen kwaad uit te
„ voeren? Elk verf'candig Vorst zal wenfchen alleen vol„ geus de Wetten te regeeren; zyne Regtvaardigheid, zyn
„ Roem, zyn Gezag zelve hebben alle belang in deeze te
„ handh laven." — Eenen anderen Prins fchreef hy : Moe„ dig de voortplanting van kundigheden in Landen uwer
heerfchappye aan. Hoe verlichter een Volk is , hoe be„ ter het zal bezeffen dat zyn eigen belang de gehoorzaam„ heid aan wyze en bitlyke Netten vordert; en onder derzelver befcherming zal het getrouw en gelukkig lce,, ven.
Geduurende dien zelfden Oorlog, ontving FENELON, 'S
Konings gunst verlooren hebbende , en uit diens tegenvoordigheid verbannen zynde, meer beleefdheden van de Veldheeren der Bondgenooten dan van onze eigene. Terwyl
EUGENIUS en MARLBOROUGH hem alle ecre gaven, aan zyn
uitmuntend Charater verfcluldigd, deeden de Franfche
Hovelingen, die het Leger in Vlaanderen volgden, alles om
hem te vermyden. Dc fegtíien zogten hun hof te naaken
door lasterlyk van den braaven Man te fpreeken ; de besten
oordeelden het een blyk van moed en voorzigtigheid; dc
hooge gevoelens , welke zy van zyne verdienden hadden ,
roet ítilzwygen in huil boezem te verbergen. Vergcefsch
waren de dringende aanzoeken des 1 Iertogs van noultGONE, zynen Pweekeling, die, in den Veldtocht des Jaars
IDCCVIII, het Leger geboodt; deeze jonge Prins, mis
van Ve;failles, die FE--fchiendglrIwoen
"

-
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tELON niet vergeeten hadt, kon de toeftemming zyns Koninglyken Grootvaders niet verwerven, om één oogenblik te
fpreeken met den Man aan wien hy de dieríle verpligting
hadt en voor wien zyn hart den diepfcen eerbied voedde.
De Aardsbisfchop van Ka.meryk, dus wreedlyk verlaaten in
zyn Geboorteland, mogt het eenigermaate aangezien heb.ben als een vreemd land, toen Frankryk, uitgeput door
een achtjaarigen ongelukkigen Oorlog , geheel bedorven
werd door den firengen Winter des jaars MDCCIX. FnT ELON hadt , ten dien tyde , - in zyne Voorraadfchuuren ,
Graanen, ter waarde van honderd duizend Livres. Hy
deelde ze geheel uit aan de arme Soldaaten , die dikwyls
broods gebrek leeden; "en weigerde 'er iets voor te ontvangen. „ De Koning," fprak hy, „ is my niets fchuldig;
en in (Ie rampen, die het Volk drukken, is het myn
„ pligt, en als Franschman en als Bisfchop, aan den Staat
„ weder te geeven wat ik 'er van ontvangen heb."
Op deeze edele wyze naai hy wraak van de ongenade waar
In by gevallen was.
'Er is eene fchoonheid in zyne Schriften, die ons dezelve
dierbaar maakt: te veeeten, die aangenaame aandoening van
bedaardheid en vrede, welke de Leezer gevoelt, tcrwyl hy
fchynt te verkeeren met een Vriend, die zyne Ziel, als 't
ware, aan ons mededeelt. Hy verzagt, by neemt weg,
ten minflen, voor een oogenblik,, onze zorgen, onze bekommernisfen, en de Menschlyke Natuur , tot liet haaten
van welke wy in verzoeking komen op het befchouwen der
Charaélers van zommigen, vertoont zich nog beminnelyk,
wanneer wy de Werken leezen van eengin FENELON, die dezelve met de aanvalligfte kleuren fchetst.
De weinige Schriften over de fraaye Letteren , door
hem nagelaaten, zyn vol fmaaks , kieschheids en oordieels.
Gekweekt door het leezen der oude Schryveren, wist hy
te beter hoe dezelve naar verdienflen te bewonderen; daar
zyn juiste en keurige finaak niet miste ook de gebreken te
ontdekken. In de Schryvers, die by als voorbeelden ophaalt, zyn de plaatzen, die ons liet meest verrukken, dezelfde , waar op hy met zo veel genoegen bleef Ililflaan. Hy
fchynt dan, mag ik zo fpreeken , zyn geboorte-logt te ademen, en omringd te zyn door alles wat eenftemmig was,
met, en dierbaar aan, zyn uitmuntend hart.
Zyne Zan2enfpraaken over de Welfpreekenheid, als mede
zyn Brief over dat Onderwerp, aai de Franfche Acade.
unie, behelzen de beste beginzels van de kunst der OverX3
tui.
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tuig_n . Hy behandelt deeze kunst als een Redenaar en
een \Vysgeer. Redenkunflenaars, die geen van beiden waren, vielen hem aan zonder hem te wedcrleggen. Zy hadden alleen ARISTOTELns geleezen, dien zy nauwlyks ver•
f}onden; by h4dt de Natuur, die nin}mer bedriegt, bef}u-

deerd,

De best gefchreevene zyner Werken, fchoon geenzins
de agtenswaardigf'e om de juistheid van Redeneertrant,
zyn, die by gefchreeven heeft over 't Qiuiëtisinus, dat is,
over de belangglooze Liefde welke by wildat Wy het Opper
een ftelling, door den Godsdienst ge^-wezntodrag,;
wraakt. Men vergeeve het zynen arbeidzaamen en vluggen
geest , zoo veel welzeggenskunst bef}eed te hebben aan zulk
een onderwerp. „ ik weet niet," is de taal ven zeker
Schryver, ., ofFENELo': eenekettcrfche fl:ellingftaande hieldt
„ met te beweeren , dat GoD , om zyns zelfs wille, moet
„ bemind worden ; doch hier van ben ik verzekerd, dat
FENELON zulk ecne liefde verdient," Hy verdeedigde
deeze kwaade zaak in zulk een betoverenden ftyl, dat de
verzaagde BOSSLIET, zyn tegenflander, gewoon met de
onbekwaamlle ProteI arrtfche Leeraaren in het wort elperk
te treeden, beleedt, dat FENELON hem veel meer werks
gegeeven hadt dan de CLAt DES en de BASNAGES; op den
Aardshisfchop van Karraeryk was by gewoon liet zeggen valt
PHILIPS DEN IV, wegens den Maarfchalk DE TURENNE , te
gebruiken; „Deeze Man heeft my veele flaaplooze nagten
„ doen doorbrengen." Dit, in de daad, bleek zomwylen
uit de bitsheid, niet welke BOSSUET zynen vreedzaamen
T egenrIander bejegende. „Myn Heer," antwoordde de Bis
Kameryk; „waarom geeft gy fmaadredenenvoor-fchopvan
;, bewys ? Dagten myne bewysredenen u boonende taal te
,, zyn?" En , fchoon FENELON ten flachtoffer f}rekte van
den ever zyns welfpreekenden vyands, eerde by altoos de
uitflëekende Talenten van deezen hedendaagfchen CHRYsosTOnzus; en wanneer iemand, door vooroordeel gedreeven, of door lange vieizugt vervoerd, het beftondt, BOS SUET, in zyne tegenwoordigheid, te veragten, verdcedigde by hem met vuur. 't Is waar, deeze liet hem een
dergelyk rent wedervaaren; eene Dame van aanzien vroeg
den I,isfchop vn rMEAUX, toen by in 't hevigst van den
Godgeleerden ftryd met FENELON was, of de Aardsbis,
(chop wariyk zo veel ver(lands bezat, als men in 't al-gemeen van hem dagti „ Ach! Mevrouw," zeid
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de BOSSUET, „ hy heeft verflands genoeg om ons te doen
beeven."
Dan FENELON, zyn verfland gevangen geevende aan de
befluiten der Kerke, ]zondigde niet alleen, gelyk algemeen
bekend is, de Bulle af, welke zyn Werk, de Grondregels der
Heiligen,veroordeelde; maar hy wilde een altoosduurend
Gedenkteken naalaaten van deeze onderwerplykheid inzyne
Hoofdkerke. Hy liet eene Zon fchilderen, onderfchraagd
door twee Engelen., die onder hunne Voeten verfcheide
Boeken vertraden; een derzelven voerde den tytel van
zyn eigen Werk.
Hy werd, ten dien tyde , te Kameryk gebannen, over de
Leer van 't Quiëtismus; want by ons wordt een Bisfchop
gebannen gerekend, wanneer hy last krygt om in zyn
43isdom te blyven. De Aardsbisfchop van Kameryk merk
als geen ballingfchap aan, en hieldt liet voor een-teh
gelukkigen misflag , die hem , in 't einde , aan zync Kerk
wedergaf; 't geen anderen een onheil genoemd zouden heb
zag by aan voor een zegen.
-ben,
Zyne Ongenade ten Hove, veroorzaakt door zyne Myflike gevoelens, werd voltooid door zyn Telemachus, wel
LODEWYK DE X1V aanmerkte als een zydlings fchimp--ken
fchrift op zyne Regecring. 't Is daarom niet verkeerd
aangemerkt, „ dat de groote Kettery, des Aardsbisfchops
van Kameryk, niet in liet Godgeleerde, maar in het
„ Staatkundige, beftondt." De Heer DE BozE volgde hein
op in de Franfche Academie, en; dewyl LODEWYK DE
XIV nog leefde, durfde, noch de Heer DE BOZE, noch
de Heer DAGIER, die hem aannam, tot lof van den Teleniaclius fpreeken. Dan de item des Algemeens, die geen
Monarchen vreest, en zelfs over hun oordeelt, had heal
den loflaurier gefchonken.
Wy zyn, nogthans , verzekerd, dat LODEWYK Dr; XIV,
eindelyk, regt deedt aan de verdiensten van den gehoonden FENELON: dat hy briefwisfeling met hem hieldt, en,
op 't hooren van 's Aardsbisfchops dood, rouwe betoon
hadden de tegenheden, die zyn afncemer.--de.Misfchn
den ouderdom bewolkten, zyne trotfche denkbeelden van
eer en vermeestering gemaatigd, en gefchil ter doen worden om de taal der Waarheid te booren. FENELON hadt
deeze onheilen voorzien ; en er is nog een brief van hem
voorhanden, gefchreeven, of ten minoen ingerigt, aan den
Koning; waar in by hem de jammcrlyke lotwisfeling der
Fortuine voorfpelt, welke, zo kort daar op, 's Konings
X4
l: tr,
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iaooge jaares droevig vernederde. Deeze Brief is gefchree^
ven met de welipreekenheid en veymoedigheid eens Dienaars van liet Opperweezen, die de zaak des Volks by
den Vorst bepleit. De zagtaartige geest van FENELON
fchynt, in denzelven, de rustigheid van BOSSUET aangeno,
men te hebben, om den Monarch de floutile waarheden te
zeggen. Wy. weeten niet of LODEWYK DE XIV deezen
brief geleezen hebbe; dan hoe waardig was dezelve vat'
hem geleezen te worden, hoe waardig is dezelve - nog dat
elk Vorst dien leeze en bepeinze? 't Was, "eenige jaareil
naa dat FENELON deezen Brief ge chrceven hadt, dat hy
bevorderd wierd tot liet Aardsbisdom van Kanzeryk. Indien de Koning, met de daad, deezen Brief gelcezen heb,
be, was liet oogenblik, waar in hy den Schryvcr van denzelven beloonde , zeker een der roemryk[' e zyns Leevens.
Dan zyne volgend misnoegen over den Telemachus, en on,
genade tegen den Schryver, doen ons met leedweezen eene
daad in twyffel trekken, welke wy gaarne zouden gelooven

cn pryzen.
De agting van den Telemachus , die nimmer in eenig gedeelte van Europa veranderde, heeft, in Frankryk , ver"
fcheide lotwisfelingen ondergaan. Wanneer liet Werk eerst
bet licht aaníchouwde, deedt liet treffende der nieuwigheid,
het belang des onderwerps, te inneemender gemaakt door
de bevalligheden van den fly1, en bovenal, de zydlingfche
doch doorgaande berisping eens Konings, die niet langer
de God zyner Onderdaanen was, het aller goedkeuring
wegdraagen. Het Zedebederf, 't well: algemeen de
overhand kreeg onder het Regentfchap des. I-lertogs van ORLEANS, maakte de 'ranfclzen min gevoelig voor de verdien,
ften eens Werks, waarvan de doorfteekende braafheid van
gevoelens het bekoorelykile uitmaakt; de geweldige party te
HOMERUS verwekt, van wiens Werken men den Tele--gen
machus Gene navolging noemde, en,eindelyk, eene zekere
eenzelvigheid van denkbeelden en gelykklankigheid in de
`uitdrukkingen, maakten, voor een geruimen tyd, dat dit
3Verk verweezen werd tot den rang dier Schriften, welker
eenige verdienflen beftondt, om de Jeugd, op Benen aan genaamen trant, te onderwyzen. Dan de waarde van dit Boek
is zeer opgeilaagen in onzen Tyd, die, beter verlicht dan de
voorgaande Eeuwen, en de waare beginzels van Staatkundig Geluk beter begrypende, dezelve fchynt te bevatten in
twee woorden, LAN'DBOUw en VERDRAAGZAAMHEZA; en
gndbeelden zou oprigten voor den Burger„ die den eer-
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?ten zo zeer aangepreezen, en den 13isfchop, die de la;Itile
zo voorbeeldelyk betragt hadt.
FENELON fchreef tegen de 7anfenistei;; doch dit was
niet, gelyk de Laster zogt te doen gelooven, om zyn hof
te maaken by Vader LE TELLIER . Zyn edele en groote
ziel was niet vatbaar voor zulk een roerzel; zyne opregtheid
en braafheid verboden hem de Vriendfchap van zulk een
Nlan te zoeken. 't Was de zagtheid van zynen aart, en het
denkbeeld 't geen by zich gevormd hadt van de Godlyke
Goedheid, die hein zo afkeerig maakten van de Leeringen
van Vader QUESNEL; by noemde dezelve wreed, onbarmhartig, ílrekkende onl de belyders tot wanhoop te dryven;
om deeze Leerf' ellingen te befiryden , raadpleegde by meer
niet zyn hart dan met zyne .Godgeleerdheid. „ Welk een
„ fchriklyk Veezen," betuigde hy, „ maaken zy van
GOD ! Wat my betreft, ik merk GOD aan als een Goed
„ Weezen; en kan nimmer toeflemmen dat hy een Dwinge„ land zou zyn, die, ons de voeten gebonden hebbende,
„ beval te wandelen; en ons dan ílrafte, om dat wy hein
„ niet konden gehoorzaamen."
Doch, in deezervoege, de Stellingen, welke hem te hard
voorkwamen, wraakende, was by zeer verre Van Benig
denkbeeld, om de Voorfianders derzelven te vervolgen.
„ Laat ons," was zyn merkwaardig woord, „ ten hunnen
, opzigte weeten,'t geen zy niet willen toeflaan, dat GOD
„ tegen het Menschdom is, vol van Genade en Toegeevenheid." Wanneer men hem vermeldde, dat de 'ianfenisten zyne geilaage Vyanden waren, en geene gelegenheid lieten voorby glippen , om zyne Leer en Perfoon te lasteren, zeide by: „ Eene zo veel dringender rede, om Inns
te verdrxagen en te vergeeven!"
Schoon die aandoenlykheid van gefteltenisfe, welke FENELON zo beminnelyk maakte , die in alle zyne Werken doorilraale , vertoont zich dezelve op 't allerílerkst in die by opfielde voor den Hertog van BouRCONJE. Onder het fchryven van deezen, zou iemand zich verbeelden , dat de Aards
nimmer uit de gedagten verloor, dit allergcwigtigst-bisfchop
denkbeeld : „ 't Geen ik voor deezen Jongeling fchryf,
„ kan het geluk of het ongeluk uitmaaken van Twintig
„ Millioen Menfchen." Dit edel denkbeeld heerscht bovenal in zyne Zamen /praaaken der Dooden. 'Er is vuur en
leeven in alle; doch ^in die, welke by bepaald fchikte tot
onderwys zyns Ikweekclings, fteekt eene byzonder inneemende klem van zeggen, door 't gewipt des ondersvcrps
den
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den Schryver ingeboezemd. Hy fchildert, met de ílerkfle
kleuren, als hy het noodig oordeelt. Dit blykt in zommige
Fabelen, waar in hy zynen Kweekeling aan zyn eigen oog
voorfielt, onder vercierde naamen; en een niet zeer vleiend
beeld, met het kleed eens Verdichtzels omhange; hy deedt
de Eigenliefde tot zyne oogmerken medewerken, en bediende zich daarvan , om den Prins te verlichten , niet om in hens
onaangenaame gewaarwordingen op te wekken.
Eene andere zeer opmerkenswaardige omf'andigheid is,
dat FFN1LON, in deeze uitíieekende Schriften, niet afdaalt
tot de byzondere Voorfchriften van den Godsdienst; doch
blyft by algemeene Wetten der Natuurlyke Zedekunde.
Zulks ontflondt niet uit onverfcllilligheid voor den Godsdienst, van welken by een zo waardig Bedienaar was;
maar kwam voort uit liet verftandiglle en pryswaardigite
beginzel om nuttig te weezen aan jonge Vorifen van aller
allerlei Godsdienst; eerre taal, waar iti-leiLancdrt,v
de Natuur elk hart onderwyst, en die, in volkomene een
ftcmmiglieid met alle Godsdienstbelydenisfen, niet afhangt
van den vastgeftelden Godsdienst in Benig Land.
De Voorfchritten des Ciaristendoms, welke by zynen Kweekeling inboezemt, vertoonen zich alleen in zyne Pe j uuringen voor 't Geweeten eens Konings. In welk een bcminnelyk en eerwaardig licht verfchynt hier de Claristly,ke
Godsdienst! Welk een gelukkig gebruik maakt hy van de
Leeringen der Openbaaringe, in alles wat het geluk des
Menschdoms betreft! of 't geen, in 't onderwys eens jon
Vorsten kon dienen, om hem de uitgeflrektheid en 't-gen
gewigt der Koninglyke Pligten te toonen, en de jammerlykc gevolgen af te fchilderen, welke noodwendig uit derzelver verzuim moesten voortvloeijen; welk een afkeer boe
Onderdrukking, van-zemtbyhinvaDwgl.dye
Vervolging en Geestdryvcry ! Dceze Leermeester was tevens
een Priester en een Burger, twee charac`lers, zo veel te agtenswaardiger; wanneer zy gepaard gaan, als men ze te
minder in denzelfden perfoon vereenigd ziet.
FENELON beklaagde zich menigmaal over de gewoonte
c'es Hofs van Frankryk, volgens welke het zynen Kweekeling niet veyflondt, buiten 's lands te reizen. „ Ik heb,"
,betuigt hy, „ dewyl ik niets beters kon, hem met MENTOR en TELEMACiius doen reizen. Doch, indien hem
„ immer veroorloofd worde , vreemde Landen te gaan
zien, zou ik verlangen dat by het deedt zonder Vorstly_
, ken toertel. Hoe minder Reisgevolg by Nebbe , te min, der
-
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„ der hinderpaalen dc Waarheid zal vinden om tot hem
te naderen. By zal dan, 't huis gekomen, te be„ ter in (laat weezen om goed van kwaad te onderfcheiden,.
„ liet een aan te veemen en het ander te vlieden; en, voor
cenigen tyd, ontílaagen, van de lastige pligtpleegingen
aan de Iioninglyke Waardigheid verbonden, zal by te
gevoeliger finaaken , welk een geluk het is een Mensch
„ te Tweezen."
Maar wv moeten niet vergecten hier op te tekenen eerie
allergewigtigfte byzoiidcrheid in de Opvoeding des Hertogs
van BOURCONJE , ílrekkende om liet beminnenswaardig
Character zyns Onderwyzers nog hooger op te hein.
Wanneer FENEJ ON, in den loop zyiier Opvoedinge, een misflag beging, zelfs van den geringtten aart, (en 't was voor
hem niet wel mogelyk Benen anderen te begaan,). vervoegde
by zich tertlond by zynen Kweekeling om zichzelven te
befchuldigen. Welk een vermogen verkreeg by, door deeze
edele eenvoudigheid , op den jongen Vorst! Hoe veelt Deugden leerde hy hem op éénmaal! Eene gewoonte om opregt
en waar te handelen, ten koste zelf der eigenliefde; Bene
toegeetlykheid omtrent de mishagen van anderen; Gene ge
om zyne eigene te herinneren en te bekennen ; den-redhi
Inoed om zichzelven te befchuldigen, en de nog roemryker
eerzugt om zichzelven te overwinnen. „ Indien gy
„ wenscht," was het zeggen eens Wysgcers, ;, dat uw
„ Zoon gewenne het flrenge der Waarheid te hooren en te
„ beminnen , maak een aanvang met die te Ij reeken , zelfs
dan, wanneer zy u henadeele."
Zou men kunnen gelooven, indien de Gedenkfchriften
der Academie liet niet bevestigden, dat, op den dag
van FENELON'S verkiezing, twee der Leden zich niet
fchaamden ieder hem een uittlnitend Balietje te geeven. Gelukkig voor bun, gelukkig voor ons, die hunne Leevensheíchryvcrs moeten zyn . dat zy voor altoos
onbekend zullen weezen, en de naakomelingfchap onkundig
van dit droevig geheim; de ontdekking daarvan zou ons
vervoerd hebben om hunne gedagtenis te verfoei jeu. I-Ioe
luisterrel: zy ook mogtcn weezen door hunne Geboorte,
hunne Waardigheden , of zelfs door hunne Werken , liet
zou onmogelyk geweest zyn van hunnen rang of bekwaamheden, zonder hartzeer. te -fpreeken. Bezig om hun leevensgefchiedenis te vervaardigen, zouden wv, dat tydflip naderende, de lccvendigtle verontwaardiging gevoelen, en
deeze leel)'ke woorden zouden uit dc pen vloeien : „ Hy
flenl-
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„ Remde FENELON niet." In de Hoofdkerk te Katizeryk
leest men een lang, doch kragtloos, Graffchrift op deezeri
Kerkvoogd. Mogen wy een korter voornellen.
HIER LIGT FENELON
VOORBYGANGEI:.

DAT UWE TRAANEN DIT GRAFSCHRIFT NIET L'ITWISSCIIEN,
OP DAT ANDERE' TIET NADERHAND MOGEN LEEZFN,
EN SCHREIEN, GELYK GY.

BEDENKINGEN OVER DE ZAMENSTEMMING VAN AANDOENLYKHEID EN REDE.

(Ontleend uit nONALVSOtv's Elements of Beauty.)
AAN DOE NLYKHEID.

e goede hoedanigheden van Hoofd en Hart worden zeld. - * zaam by elkander gevonden : derzelver vereeniging
vormt een waarlyk edel Charaáer.
Al te na gelykende aan Ondeugd is de Dwaasheid van
kwaalyk heftuurde Goedhartigheid: de WTysheid der Onaandoenlyke is erger dan Dwaasheid.
Het zelfde beginzet, 't welk den Mensch aanzet om Geluk te zoeken, of zichzelven uit Ongeluk te redden, port
hem aan om anderen gelukkig te maaleen ; of hunne ongelegenheden te verminderen.
IIoe minder Aandoenlykheid iemand bezitte , hoe zelf
zoekender zyne neigingen zullen weezen : hoe gevoeliger
Iw zelve voor Geluk is, hoe meer by zal overhellen om anderen gelukkig te niaaken.
Die zwakheid van zenuwgeflcl, welke iemand over beu
ongerust maakt , en hem ongenoegen doet gevoelen-zeling
zonder genoegzaame reden, moet onder de kwaalen gerekend worden: het is cone valfche Aandoenlykheid. Eenigen zyn meer Oploopend dan Aandoenlyk.
Rechtfchaape Aandoenlykheid is altoos genegen en gereed om misflagen over 't hoofd te zien, en beledigingen
te vergeeven : fchoon de Rede leeraare , dat men dit, by
zommige gelegenheden, met voeglykheid en betoon van
^

geest doe.

Oe fom van der Menfchen Geneugten en Ongeneugten
moet
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moet opgemaakt worden uit hunne onderfcheidc maate van
Aandoenlykheid. Wat kunnen toch de zodanigen meenen ,
die fpreeken van 't geluk des Onaandoenlyken? Ilan men
iets ongerymder bedenken dan liet genot te benyden der
godanigen , die het vermogen om te genieten derven ?
SMAAK EN VERNUFT.

Eene oorfpronglyke kieschheid van Smaak is het onaf
fcheidelyk uitwerkzel en onlochenbaar merkteken van waare
Aandoenlykheid: deeze behelst niet alleen een gevoel van
Liefde, Medelyden , Dankbaarheid of álgemeene Pligtfchuldigheid, (want van deeze zyn zelfs de ruwfIe Gefteltenisfen zelden geheel ontbloot ,) maar is eene zekere
fraayheid van ziel, die de liefde liefderyker maakt, en het
genoegen eerre nieuwe maate van genoegen byzet : dezelve is Vernuft en Smaak, de tederheid van Vriendfchap,
de befchaafdheid van Iloogagting, en de uitgeleeze bekooreiykheid der Liefde !
Smaak is de Zuster der Deugd; de afítammeling van
Smaak is Vermaak: uit Deugd wordt Gelukzaligheid gebooren: dit is een voordeel der Aandoenlykheid, en 't
fchenkt genoegen aan de zodanigen als vatbaar zyn voor
het hoogst Vermaak: eene ondergefcbikte dan egter zeer
beminnelyke hoedanigheid , welke afhangt van de keurige
onderfcheidmgen der Aandoenlykheid.
Van de klaarheid der Zedelyke bevatting, hangt af het
vermogen om liet goede te verkiezen en het kwaade te
verwerpen. Wat liet Gemoed waarlyk verbetert, vermeerdert dit vermogen van verkiezen of verwerpen : dewyl het
de onderfcheidende kenmerken van goed en kwaad zigtbaarder en kenlyker doet worden.
Alle onkunde van Schoonheid , of bedorvenheid van
Smaak , is een fpreekend gebrek : alle vordering en volmaaking daar in vermeerdert de Aandoenlykheid; de vermogens der Ziele , zo wel als des Lichaams , worden door het
recht beoefenen daar van volkomener. Te vraaggin of een
gezuiverde , verbeterde en verilerkte Smaak een voordeel
is? komt eenigermaate op 't zelfde uit als te twyfelen of
liet beter is te zyn of niet te zyn , te leeven of niet te
leeven? Iemand die den goeden Smaak dent is dood voor
alle fyne Aandoeningen.
'Er is zo wel eerre aangewende als eene natuurlyke Onaandoenlykheid; kwaade Smaak of averegtsch vooroordeel
is
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is aangeleerde Domheid. Te voelen is leeven : hoe meer
derhalven dit gevoel opgewekt worde , hoe meer men
leeft.
Vernuft is het vermogen of de bekwaamheid in klaar te
bevatten, en behoorelyk zamen te voegen, de denkbeelden en gevoelens, die betrekking hebben tot het geen nut is
en den Smaak bevordert. Aandoenlykheid en lede klimmen ten hoog ten toppunte als zy dezelve zamenflemmend
by den anderen fchikt.
De Dicht- en Schilderkunst en Muzyk zyn «Teetcna
fehappen, die byzonder tot het Vernuft behooren. Dc
Dichtkunst is de taal van vcrhecven en verfynde Drift.
De Schilderkunst is ftilzwygende Dichtkunde. De Muzyk
is de spreekende toon van bezielde Ilaitstogt.
DICHTKUNST, SCHILDERKUNST EN MUZYK.

Een goed Dichtfluk is het werk der uiterftc pooging

van Menschlyke verbeeldingskragt en Oordeel.

Enkele naavolging is beneden de waardigheid van Dicht
Schilderkunde en Muzyk. Een Kunftenaar moet de voorwerpen niet altoos vertoonen gelyk ze zyn ; maar zodanig
als zy tfrekken om eenti aangenaame gefteldheid der ziele
te I reeler : of zo als dezelve in de verbeelding vergroot
worden , wanneer deeze voorbereid is tot liet aandoenlyke
en ihartstoQtlyke.
Ongevoelig te weezen voor het vermogen derMuzyk is in
zo verre onkundig te zyn van de taal der kiefcher Driften:
doch het fpreekt van zelve, dat by , die nimmer de zagtere
aandoeningen van nedelyden of liefde gevoelde, niet begrype hoe de Muzvk die uitdrukke, of de ziel tot zulke zager
te pewee inpen opwekke.
De Mnzyk is een der middeleis om de deugdzaame genegenheden der Ziele te flreelen en te ontvonken: in zo verre
dezelve {bekt om dit einde te bereiken , verdient zy onze
hoogagting: voor liet overige dient zy nergens toe dan not
dc ooren te kittelen der geenen die geen hart bezitten , en
wier waan altoos geëvenredigdl is aan hunne Onkunde cn
mangel van Aandoenlykheid.
In alle dingen moet liet 11reelcn der zinnen gepaard gaan
met het Ifteelen der Aandoenlykheid : dan vormt het de
Ziel tot Deugd en Geluk.
LIEF.

VAN AANDOENLYKHEID EN REDE.

3IS

LIEFDE EN VRIENDSCHAP.

Gelyk twee verfchillende fnaaren , ten zelfden tyde geroerd,
overeenittemming veroorzaaken; eene hoedanigheid, welke geen van beiden, afzonderlyk , te ww ege kan brengen,
zo zal Genegenheid en Hoogagting, zamenwerkende, Liefde baaren; eerre Drift van beide verfchillende en voor
dan elk der gemelde op zich zelve befchouwd. -treayk
Liefde en Haat, door geen Rede befluurd, loop en meest
ai op dezelfde einde en oogmerken uit.
De zod"anigen zyn alleen vatbaar voor wanre Vriendfchap,
die weeten wat voeglyk en bevallig is , om , by alle gelegenheden, gezegd en gedaan te worden, en genoegen fcheppen
in 't geen wel gezegd en welgedaan is.
Een dwaas kan nooit de aangenaamheden der Liefde ge.
nieten : by moge, 't is waar, iets fmaaken van het louter
dierlyk gedeelte ; doch geenzins die tedere bevalligheden ,
die het vermaak vermeerderen, duurzaamer doen worden;
zy zyn onkundig van het verruklyk mengzel van Liefde en
Hoogagting, 't welk het genot doet aangroeijen.
Zy tasten mis, die veronderftellen , dat de beflendiglle
Vriendfchapsverbintenisfen beftaan tusfchen lieden van vol
hoedanigheden : zult: eerre gelyk--komenglyart
vormigheid is eer gefchikt om Mededinging dan Vriendfchap
te verwekken. Beter is aan den eenen kant eerre grootere
maate van Oordeel , en aan den anderen kant eerre meerdere
Aandoenlykheid; dat men wederzyds van elkanders vol.
maaktheden overtuigd is: deeze waarneeming geldt inzonderheid ten opzigte van de twee Sexen.
Eene Kieschheid , welke aan zwakheid grenst, voegt eene
Vrouwe; Gene mindere zagtheid en meerdere flerkte ver
een' Man: zy behooren te Bader een volkomen-wagtmeni
Charaéter te vormen, veel eer dan twee onderfcheidene en
beide volmaakte: de geaartheden van de eene Sexe worden
door de volmaaktheden van de andere opgeluisterd. De
Natuur heeft, door de Charaéertrekl:en der Sexen te onder
alle mededinging tusfehen dezelve geweerd ; dee--fcheidn,
ze zou ten hinderpaal van Vcreeniging, van Liefde en
Vriendfchap gediend hebben.
Welke byzondere onderfclieiding ook de kiesclhheid van
het Vrouwlyk Character merktekent , maakt de Perfoon cener Vrouwe beminnelyker, en dit gaat ock door ten opzigte
van haare zielsgefleltenisfe: 't is die tederheid vap Drift,
die keurigheid van Smatk, en nauwlettende Zedigheid, der
Sexe
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Sexe byzonder eigen, welke haar bevalligst maakt in cyé
waardeering van verfiandige Mannen.
De tederheid der Vriendfchap en der Liefde befchryft een
engen kring: hoe Eierker eene drift is, hoe ze zich naauwer
bepaale. Nogthans zyn algemeene Goedwilligheid en Vriendfchap geenzins met elkander onbeftaanbaar. Verfchillende
graaden van agting ftemmen overeen met de onderfchcide
graaden van verdien[ien : Vriendf hap wordt aangegaan en
bevestigd door gewoonte en nauwe kennis: iemand moge
een welwenfcher van allen weezen; doch by kan flegts voor
weinigen Vriendfchap hebben, en volkomen Liefde maar
voor één.
Het uitgebreid beginzel van Goeddaadigheid bevat een
Vriend, een Huisgezin, het Vaderland, en de gehecie
Wereld : en, naar gelange van de uitgetirektheid deezes
beginzels, is onze vatbaarheid voor Geluk ook grootex,
MOED EN Et'R.

Wy behooren Mannen-moed van Beestlyke woestheid te
onderfcheiden : 't is ongerymd te veronderllellen, dat Moed
kan beflaan waar geen gevaar zich vertoont: de ziel die vatbaar.is voor Eer kan niet onaandoenlyk weezen voor Vrees:
deeze eeríle aandoening de laatfie, in het voorliaan ee=
ner edele zaahe, overwinnende, is waare Dapperheid.
Gramftoorigheid en Wraakzugt worden , maar al te dik
tvyls , genomen voor kentekens van een gevoel van Eer,
Joch Beene hoedanigheden kunnen iirydiger weezen met
verfynde Aandoenlykheid.
Eer betreft die deden van 't Mensclilyk gedrag, waar op
de Wetten geen byzondcr agt flaan. Deeze leert ecii
Ncnsch de toevertrouwde geheimen onfchendbaar te bewaaren; het belang en den goeden naam eens Vriends te onderfuttcn; luikt regtvaardig te weezen , wanneer geen
openbaare Wetten hem tot Regtvaardigheid verpligten alle
billyke verbindtenisfen gefland te doen; alles eerlyks, hein
aanbevolen, heilig te houden.
De Eer is Bene welbewuste waardigheid Vari geest; welke
leert niets , 't geen laag is, of onvoegzaam, te pleegen „
doch den Mensch aanport tot edelmoedige en braave bedryven , voortkomende uit eene kieschheid van Aandoening,
o nderfchraa^d door I .oekmoedigheid, en gemaatigd dour
,
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Alle reclitmaatige regelen van Gedrag zyn ontleend uit de
nnatuurlyke Genegenheden en uit de Ondervinding. Dezelfde genegenheid, welke ons leert onze Medemenfchen lief
te hebben , getuigt tegen ons , wanneer wy hun verwaarloozen of ile.rt behandelen: deeze laatstgemelde werking der
genegenheid draagt den naam van befchuldiging of knaagins
van 't Geweeten; doch door hebbelykheid of opvoeding
kan 'er een kunstgeweeten gevormd worden, 't welk ftrekt
of om het Natnurlyk gewesten te verf'ccrken, of oni 't zelve geheel te verdorren.
Dus zal 'er cone flerker knaaging volgen op een misdryf
tegen ecnc Natuurlvke Genegenheid gepleegd, als deeze
gelaafd is door de l,urgerlykc Wet en _het heerfchend gebruik, dan 'er zou ontstaan uit de fchennis van een deezer
op zichzelve aangemerkt.
De Natuur heeft eerre algemcene eel van zelf voortkomende verknogtheid tnsfchen Ouders en Kinderen, als mede tusfchen andere Bloedverwanten, vastgefleld; doch de
!icrkíte van alle genegenheden is die, welke hervoortkomt
by Menfchen , die elkander hoogagten en beminnen vair
wegen de uitmuntende begaafd- en bekwaamheden, die zy
wederzvdsch de een in den ander vinden cn erkennen.
Een Mensch kan zyne Kinderen beminnen, uit het zelf
welk de Dieren aanzet om hunne Jongen te-debginzl't
beminnen; doch, indien de Mensch teffens ontdekt dat
zyne Kinderen deugdzaam zyn , ontítaat uit deeze vereeniging eene onbefchrvflyk íterke Toegenegenheid. Dit is Natuurlyke Aandrift, door Rede goedgekeurd en verflerkt.
Dat eerie ingefchaape Aandoenlykheid ons tot de bewust
Goed en Kwaad opleid, is zeker; doch liet gaat-heidvan
even vast, dat dit Natuurlyk Gevoel door Rede kan aan
vooroordeel verdorven worden : en dat-gekwt,ofdr
dc voorfchriften van 't Geweeteu dikwils herkomftig zyn
unit Gewoonte, die belaaden gaat met de ketenen van dwaahug. — Om, derhalven, verkeerde begrippen te weeren,
snoet de Ziel zich ontslaan van alle vooroordeelen of verkeerdheden van 't Geweeten, en het bezef van Regt gronden op den hegten en onwrikbaaren grondílag van Aandoen
Rede.
-lykheidn
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DAMON TREURIG, OVER HET AFZYN VAN 2YNE SILVIA.

Eeras Alleen fpraak.
verkwikkelyk is het Zomerfaizoen. I)e mensch geniet de
FT °ezagtfte
aandoeningen , op het befchouwen van ieder voorwerp,
plat onder zyn gezipt komt. Die in den barren Wintertyd met
kwelende ziekten worifelden, en niet ter het lellinge konden komcn, worden nit gekoesterd door de ftraaleu der verwarmende
Zan. Elk inensch, elk dier, geniet thans de aangenaamfte ver.
manken; alles lacht ons toe; alles fchynt ie herieeven. Een iegelyk plukt nu de vermaaken van 't hartftreelende jaargetyde; op
,elks aangezigt f}aat de vreugde als gefchildcrd. Piet goudgeel koorn
golft in de Akkerlanden; het vee dartelt in de weiden; de wyde vlakten wecrgimen van 't geluid van den vrolyken wildzang;
de hosfchen fchateren van duizenden van Remmen, die door de
gevederde zangei worden aangeheft. De Harders dryven,
met vermaak , hunne dartele Schaapics , door de malle klaverbeemoen, en heffen een verrukkend veldlied, ter sere hunner Harde
aan, of zitten aangenaam met dezelve te kouten, onder-rine
eerre digte en koele lommer. Maar voor my, arme Damon! is
niets bekoorlyks , niets fireelt myne zinnen; het aangenaame byzyn van myne Silvia moet ik misfen; wat voorwesp zou my nu
wandoen? Welke vermaaken zouden myn hart freelen? Niets
voorwaar! het byzyn van myne lieve Silvia kan my alleen in ver
vervoeren; dan is elk voorwerp my aangenaam; dan-rukinge
fchynt my alles toe te laggen; dan geniet ik de zo tfte vermaaken :
maar nu zy weg is, komt my alles akelig en fomber voor.
Ach Silvia! hebt ge my dan vergeeten? Neen, de droefheid
doet my zulk Gene tad voeren. Mogelyk is zy digt by my....
dan -neen : zy is 'er niet. Mogelyk is zy dieper het land ingetrokken. Mog:dyk is zy ver van my af.... mogelyk.... Doch waar
vei toeft gy zoo lang 2 waarom laat gy my in zulke bekommc.-om
riugeu? Ach! als ik nog herdenk dien wreeden frond, wanneer
wy elkander vaarwel moesten zeggen! met hoe veel tederheid,
toet hoe veele aandoeningen, gefchiedde zulks, even als of wy
voor eeuwig van clkander gefcheiden wierden. Hoe hartbreekend
was dit vaarwel! Duizend kusjes drukte ik op dat pas, op uwe
m;lfe koontjes, net eerre verrukkende tederheid. Ach! gy drukte
niy, op uwe beurt, tegens uwe hygende borst, en gy kost u niet
langer wederhouden van my, in vergelding, voor de eerie tn.+a1,
Bene zagte kus te geeven. Gelyk klimop zig ftiengelt om de bast
van eengin Olm, alzo waren onze armen in een; onze zielen geyoe'den de tederfte verbinding, als of ze met zyde fnoeren aan
elkander gehoncten waren. Duizend en duizend haribreekende
fnil:ken beletten onze woorden uit te fpreekeu, duizend afgebrul:en
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tien liefdebetuigingen fpraken wy elkander toe; brakke traantjes
biggelden, uit uwe bekoorelyke oogen, over uwe roozenverwige
ïtaaken. Toen kost gy niet langer verbergen, dat ik aan u niet
onverfchillig was. Gy mikte , en drukte myre hand, onder dat
(nikken, op de tederfie wyze; welk een ontroering verwekte dit
in mynen kloppenden boezem! Myn gezigt wierd eene
fpringende fontein van zilte traanen, die zig, al biggelende, langs
myne wangen, tiet dv uwen vereenigden. Maar, helaas!
ik moest u verlaaten; wy moesten fcheiden! onze vast in een geftrengelde armen moesten, ja met geweld, los gebroken worden!
Boe lang zag ik u agter na! hoe menig:naal zaag* gy nog
naar my om! hoe menigmaal knikte gy my toe! ea ik, al fni„kend e ; zeide u duizend en duizendmaal liet laatfie.... ach! bet laat
vaarwel..., ik zag u niet meer!
-fte
Dat de bergen nu wedergalmen van mvne klagten! dat
zyne Item door de wyde vlakten verfpreid wo. _e, tot dat zy in
de opren van myne Silvia koine; op dat zy hooien moge de
klagten die ik in haar afzyn uitroepe. Ach! waarom vertoeft gy
zoo lang! hebt gy dan zelve geene begeerte naar deze trcek?I,an
u de getrouwe Damon onverfchillig zyn? Hebt gy san geene begeerte om hein weder te zien, hem, die reikhalzende uitziet naar
zyne Silvia ; om u met verrukking in zyue liefdearmen te drukken;
die, door droefheid benard, over het afweezen van zone Hardeiin ,
onuphoudelyk zit te treuren ? kan dit alles u nog niet beweegen ,
om te rug te komen? Maar, helaas! wat zeg ik? het zal mogelyk
uwe fchuld niet zyn. Neen , ik weet het, Bene wreede
,loodzaakelykheid wederhond u, en belet u te komen.
Eenzaame bosfchen, deelt in myne klagten! gevederde bende
zingt met my een treurgezang! Lugtige Zephirs, draagt myne
droevige tooien, op uwe vlugge wiekjes, tot in de ooren van
myne Silvia, c+p dat zy niet langer vertoeee, op dat zy zig ten
fpoedigIe naar Hry toe begeeve: Treurt met my, alle gy bloem pies, iaat uwe blaadjes droevig vederhangen! treurt met my!....
Tian zigt.... wat hoor ik ?.... 't lykt een mensch te weezen....
't is of iemand.... 't is.... ach! bedriegeiyke Zephi{s, ik dagt
dat myne Silvia kwam; maar , helaas! het is hat geritfel van de
kraakende rietjes, daar gy door heenen dartelt. Dat de hemel
deele in myne klagten! dat de Zon zig agter een gordyn van dik se wolken verfchu file! dat alles met my treure! Myne Silvia , de
wensch van myn hart, myne bekoorelyke Silvia, gy zyt weg!
;nyne Silvia, gy, die zoo veele aanloklykheden hezit, welke my
in duizend verrukkingen wegvoeren; gy, die de fchoonfte van
alle de flarderinnen zyt, uwe gedaante zweeft my geduurig voor
-den geest; uwe aanlokkende gedaante, die gay:; is aan de fchoonfte bloem, welke een gantfci,en tuin ve;ciert; die uitfchittert als
een Pdauw on,iur -le Vogelen! Uw blanke vol is gelyk ran
de zoivere Suecuiv, gevallen op de Velden in t midden van
den kilkouden Winter. Geheel zvï gy a uuliiinia! Ach, mogte
Va
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zien, dat myne Silvia wederkwame! ach, wanneer! .., ach, hoo
ling! .... wie weet hoe lang 't zal duwren! .... ik hoor weder
een zagt get ommel.... van a`ter dat boschje.... daar, by-om
giritfchen boom.... zagt.... zwygt.... myne Silvia.... zy is
het!.... neen, ik ben wederom misleid; het is het fpeelend
windje, dat met my fchynt te fpotten, terwyl het , door de
takken der boomer dartelende , derzelver bladeren zagtjes doet
fcho,nmelen.
Dat de tvd tog haast kome, dat myne Silvia by my zy.
Dartelende Zephirs bedriegt my niet meer! laat liever myne
klagten op uwe vlugge wiekjes dryven, en brengt dezelven tot
in de ooren van myne Silvia; dan zal ik my zoeken ífil te hou
geduld den tyd te gemoete zien, wanneer myne-den,mt
Silvia komen zal.

, aan de Uitgeevers der Algemeene Vaderlandfche Letteroefeningen,

BRIEF VAN ARMTDA AMAZONR

OVER DE MANLYRE DWINGLANDY.

W/ geeven den volgenden Brief uit, niet als een fink van
^V grondige redeneering, maar als eene boertery, welke denz lken bevallen kan, die niet ongaarne al lachende zekere waarheden gezegd zien.
MYN nEEREN!

Mo>oglyk zult gy het hefchouwen als een' flap van wederspan_
1!gileid , dat ik my verzetten durve tegens eerre hyna door de gebede Wereld, en ook in ons Land, vastgeftelde order. In weer.
vi l evenwel van deze gewoone denkwyze, vertlout ik my, my
opewyk te f}ellen, tegens evne zaak, welke my zeer onhillyk,
hard en onwettig voorkomt. Schoon ik maar eene vrouw zy ,
hen ik nogthans zulk eene Voorttanditer der Vryheid, dat ik duizendmaal liever in Washington's Leger honger en getrek te lyden,
en honderd dooden te fftcrven , verkiezen zonde, dan my maar te
kunnen verbeelden , dat ik niet vry was. De naam van Vryheid is
any zo zoet, dat niets daarby haaien kan; en het denkbeeld, van
oiler eens anders heerfchappy te ftaan, is my zo yslyk, dat moog.
lyk de ftrengfte flaverny, indien ik my flegts mogt verbeelden ,
vey te wezen, niets daarby haaien, en my het grootfile heil, dat
te bedenken was, wezen zou.
By zulk eene denkwyze, myne Heeren, moet het niemand
vreemd voorkomen, dat ik eene doodlyke vyandin ben van die
heerfchappy, welke zig de Mannen over de Vrouwen aanmatigen;

en
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en dat ik alle myne poogingen aanwende, om aan die heerfchappy
op eens den bodem in te gaan.
Met de daad, myne Heeren, heb ik my reeds van overlarg
aan de heerfchappy van mynen Man onttrokken. En daar andere
Vrouwen, haare Mannen ,' op het voorbeeld van Moeder Sara,
niet flegts Heere noemen, maar hen ook voor haare Heeren erkennen , en zich door die Heeren laatgin regeer en; heb ik het
voorbeeld van die braave Moeder, flipter, en meer overeenkontftig myner denkwyze, gevolgd. Ik heb naamlyk getoond, dat,
hoe zeer ik voor 't uiter;yke, even As zy, mynen Man, volgens
het gebruik, helaas! voor mynen Heer erkende; ik nogthans,
even als zy,, het bewind der zaaken aan my wist te houden , cu
Hagar toet haaien Zoon, dat is, den wil en de begeerte van uynen Man, den huize uit te dryven.
Ih heb, van het uur af, dat ik voor den predikfoef, (ik moest,
meer poëtisch , zeggen, voor 't Echtaltaar,) de trouw van n,ynen
Man ontvangen had, my in 't bezit gefield van de heerfchappy;
en my, tot op dit .00genblik toe , in die heerfcha}py gehand
-hafd.
En, myne Heeren, zouden de plegtigheden van het huwlyk,
met het geen daar op gevolgd is, my van natuur hebben doen
veranderen? 'Cot het oogeublik we, dat ik ophet Formulier van den
Echt, door eerre nyging , ja geantwoord hebbe , ben ik altoos gewest de volftiekte CGebiederes over mynen Man. Hy was my,
zedert zyne veyery,, niet genaderd , dan met de diepfte onder
heb ik hem niet aan niyre voeten-danighe.Floman
gezien! Wat gebeden heeft by my niet gedaan! Hoe heeft by my
niet voor zyne Prinfes; wat zeg ik? voor zyne Godin, van wier
uitfpraak , wil en grilligheid, zyn geluk afhing, erkend ! By
vloog op myne hevelen, als de geringf}e gaaf op die van zynen
meester. Zoude ik nu, om dat men my, uit zeker boek, iets
heeft voorgelezen, en dat ik met mynen Bruidegom te bedde ben
gegaan, eerre gunst, waarom by my zo onderdaanig had gefineekt,
alle myne regten kwyt zyn geraakt; en van eerre Primes eerre laavin, van eerre Godin eerra dienstmeid, zyn geworden? Neen, myne lïeeren , men mag zekere artikels uit het I3uwiyks formulier
aanhaalen, en daar uit myne onderwerping aan mynen Man, als
een link waaraan ik my vrywillig onderworpen hebbes willen
bewyzen, ik lach da ir wat mede; en leg die artikelen uit, even
zo als de Mogendheden de Traétaaten doen, overeeokomitig my.
ne belangen en oogmerken. Ik weet den geest van de lener te
onderfcheiden; en daar de letter my aan de beerfc!,appy van mynen Man onderwerpt, geeft my de geest <,iaar van de heerfchappy
over hem in handen. Niersant immers , myne Heeren, kan geagt
worden, by eenige overeenkomst, zyn eigen nadeel gezegt te
hebben. Floe kan dan eerre Vrouw geagt worden, by haar Huw
te hebben afgezien van die heufchappy, welke de natuur-lyk,
haar over de Mannen gegeecen heeft. ]ene beer fch:=ppy, welre
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het geheele manlyke geflagt, in ons befchaafd Werelddeel-, tets
minften. (en van woeste Volken, die naauwlyks menfchen zyn„
willen wy niet fpreek en,) erkend heeft. Neen; deeze tyrannifche
woorden: Gy 1'roulve, gy zult uwen ivetlyken Manne gehoor
alle dingen, als uwen fileere , zyn door de Mannen-zansvi
in het Formulier gezet, om dat het de Mannen gemaakt hebben.
Hadden het de Vrouwen gemaakt, het zoude geweest zyn: Gy

Man, gy zult uiver wvetlyke Vrouwe gehoorzaam zyn in alle dingen, als uiver Vorilnne, uwer Godinne. Nu luiden de woorden

anders; maar ik, en alle Vrouwen, die moed hebben, leggen die
uit, oveieenkomttig met de natuur der zaake, zo, dat de Vrouw
wel voor 't uiterlyke, daar het gebruik het zo wil, haaren Man
eeren moet, doch , daarom niet ophoudt, meesteres te blyven,
even gelyk zy vóór het Luwlyk geweest is. De toetfernming, by
het trouwen gegeevcn , wil niets zeggen; dewyl wy zonder die niet
trouwen konden; dus is die toeftemming ais afgedwongen of fuben obreptief verkregen, des wy onder goeroe verpligting zyn, om
'er ons aan te houden.
Evenwel, zal men zeggen, hier uit zelfs, dat de Mannen de
opftellers zyn van 't Huwlyks•foi mulier , bly'kt , dat hun de heer
Maar, hier tegens heb ik vry wat in te bren--fchapytoebgr.
gen. Op zyn hoogte blykt daaruit, dat zig de Mans de heer
aanmatigen,, doch geenzins, dat dir hun toebehoort. Aan--fchapy
matiging is geen regt; overmagt gecne wettige heerfchappy. Om
dat de natuur den Mannen grovere fpieren en meer lichaamsíl:erkte
gegeeven heeft, volgt daaruit, dat zy regt over ons Vrouwen hebben? Dan volgt ook , dat de Spanjaarden regt over de Ameri!;aanen, hadden ; om dat de eerften vuurwapenen bezaten, waarmede
zy de laatden doodfchooten. Integendeel, daaruit, dat de Mannen flerker van lichaam zyn dan de Vrouwen, volgt veeleer,
dunkt tny, dat zy gefchapen zyn om ons ta dienen, voor ons te
werken, te vegten, enz. even als uit de grootere tlerkte van het
Paard of den Os boven den Mensch volgt, dat deze Dieren ge.
onzen dienst; en om door ons tot die einden ge--fchapenzyto
te worden, tot dewelken het ons goeddunken mag ze te-bruikt
gebruiken.
Zeker, myne Heeren, my dunkt het kan niet anders wezen,
dan en misbruik.,dier grootere krasten , welken de Mans gemeen.
lyk boven de Vrouwen hezitten, dat hun de Lcerfcha;,py over ons
gegeeven heeft. De eerlle Man behoefde maar zynen cigcnzinnigen wil by zyne Vrouw met geweld does te dryven, ons funks,
aan zyne nakomelingen, een voorbeeld van zulk ce:oc aan:natigirg
te geven. En , gelyk de menscl; genegen is tot het maak-en van
zulk cel] gebruik van zyne kragten , als n,ecst wet zyne neigingen
overeenkomt, wierd dit wetloaze voorbeeld door alle zyne manly.
lyke nakomelingen gevolgd, zonder de winfle bedenking, of zodanig een gedrag billyh dan onhillyk ware.
In waarheid, myne IIeeren, wat anders dan geweld en overmagt
kon
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kon de heerfchappy der Mannen vestigen? Zyn zy verftandiger,
wyzer , deugdzaamer dan wy? Ik bid u, myne goede Heeren,
wat dwaasheden zouden 'er kunnen gefchieden , indien de Vrouwen de Wereld regeerden, die nu niet gefchieden? Wat grootere
dwaasheid kon de mensch begaan, dan dat de een den ander onbe_
fchroomd dood flaat, en zig voor een' des te grooter man houdt,
naaranaate by meer menfchen heeft omgebragt? Men mag op de
dwaasheden en kinderagtigheden der Vrouwen fmaalen zo veel
men wil; en onzen opfchik, onze fnapagtigheid, en wat zottigbeden uien verder den Vrouwen moge te last leggen, belachen;
wat komt dat alles by de dwaasheid der Mannen, die naar den
llryd haasten , als naar een feest; en zig des te meerder vereerd
agten, naar dat zy grooter kans hebben om naar de andere wereld

verzonden te worden!
De Mannen, evenwel, zult gy zeggen, hebben meerder kundan de Vrouwen, en zyn dus gefchikter tot eerie wy. -di;hen
ze beftieting der zaakgin. Doch, van waar komt hun die meer
dere kennis? Zeker, niet van de natuur, maar van de opvoeding. Dat men ons van de jeugd af dom houdt, is onze fchuld
niet, maar wel die der Mannen; die zekerlyk onze verftandsvermogens met voordagt onderdrukken, om de heerfchappy over
ons te behouden; even gelyk de Turken de Grieken uitmergelen, en in de laagte doen blyven, op dat zy zig niet tegens
hun verzetten mogen. Maar wat al Vrouwen. zyn 'er niet, die
in de weetenfchappen hebben uitgemunt en wat al groote Vurítinnen, welken in den rang der grootfte Mannen verdienen geplaatst te worden. Het tha my vry my van dit denkbeeld. van
VOLTAIIxr te bedienen , die zynen Held in de Henriade tot Koningin Elizabeth doet zeggen:
Le Ciel, qui voos forma pour régir des états ,
Vous fait fervir d'exemple á toes, tapt que neus fo,mam11es,
Et i'Europe voos couapte au rang des plus grands hommcs.

En wat de deugd betreft, geen redelyk mensch zal beweeren , dat het vrouwlyke geflagt dar in voer het mant yke wykt.
Ten n infl;en hy, die zulks beweerde, zou de duidlykf}e ondervinding
tegen zig hebben; daar het zeker is, dat de meeste ondeugden
der Vrouwen aan die der Mannen zyn toe te fchryven. De
Mans immers zyn den Iveesten tyd de verleiders , de Vrouwen
de verleidden. En wat zo'n de ondeugden der Vrouwen , in ver
niet die der Mara 'n + Dwaasheden, welken meer be--gelykin
fpotting, dan eerie ernftige befirafling, verdienen. Beleedig eenti
Vrouw, wat hebt gy te wagten ? telabten, trainen . kraafpree•
ken, zie daar de wraak welke wy pleegen te eeffenen. Maar
Y4
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de Mannen! wat bloedlfiortingen zyn uit hunnen toorn niet te
vreezen? Gelukkig zeker ware het n.enschdnm, ind en het door
de Vrouwen geregeerd wierd; welken zekcrlyk te zagtaartig wezcn zouden, om, ter voldoening eener ydele roemzugt, de we rel in bloed te dompelen.
Het gezag der Mannen over de Vrouwen, deeze zo genoemde
enarita(lc snagt,is derhalve niets anders dan eene ufurpatie. Verwonder u niet, myne kleeren, eene Vrouw zulke regtsgeleerde
uitdrukkingen te zien gebruiken. Zo dra ik het plan geformeerd
had, van meer te zyn dan eene ílaavin , tot onderwerping gefcha
pen, heb ik my toegelegd om kundigheden te verkrygen, welken
noodig waren voor een mensch dat gebieden wilde. Indien nu
deeze maritaale magt niet anders dan eene ufurpatie zy, en alleen
op overmagt fieunt, is geene Vrouw, welke in vertlandlyke ver
te boven gaat, verpligt zig aan zyn gebied te-rnogesKaM
onderwerpen. Ieder moet zig dan in 't bezit van dat gezag icllen , 't welk by kans ziet te verwerven. Gebieden zulke Mannen
over hunne Vrouwen, die meer vermogens dan hunne Vrouwen
bezitten, uit hoofde van hunne grootere vermogens; Vrouwen,
welken boven haare Mans zyn, hebben even het zelfde ragt, om
zig van haare meerderheid te bedienen, en over haare Mans te
gebieden. De vastgeftelde burgerlyke wetten geeven den Mannen
zekere magt boven de Vrouwen, om dat die wetten door Mans
gemaakt zyn; en ik zie geene kans om vooreerst nog die wetten
veranderd te krygen; met den tyd zal dit mooglyk nog wel komen; indien de Vrouwen zig maar toeleggen op het verkrygen
van meerdere kundigheden. en voortaan hunnen Dogteren eene
andere opvoeding geeven, dan tot nog toe gedaan is. Wat leerden
de meisjes in de huishoudens voorheen? Breijen, naaijen, de
wasch opdoen en kooken. Dit was goed om dienstmeiden. alleen gefchikt om het huishouden van myn Heer den Man op te
houden, hem tot zyn plaizier en voortplanting van het ge(lagt te
dienen. Dat zulke Vrouwen gehoorzaamen; zy hebben niets anders
geleerd. Maar zo kan het niet gaan met Vrouwen van eene meer
verhevene opvoeding, die zig boven den laagen kring van het burgerlyke beweegen; en zo gaat het ook niet meer, gelyk de onder.
vinding reeds hecvyst. Wat eene omwenteling, niyne Heeren, in
de leevenswyze onzer aanzienlyke Dames, ja, zelf; in die der min
aanzienlyken! In plaats van Speelpoppen haarer Heeres Mannen te
zyn, doen zy zig gelden; houden haar byzonder gevolg, zien
haar byzonder gezelfchap, en hebben, in weerwil van 't kwaad.
aartig gefnap van 't onkundige gemeen, en de haatlyke verdenkingen haarer van jaloersheid woedende Mannen, haare byzondere
Vrienden, die meer of min in haare gunstbekvyzen deden; naar
maate dat haare onafhanglyke goedwilligheid meer of min door hun
verdiend wordt.

Uit deze leevenswyze voorfpel ik een., gebeele omwenteling
ia
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in de wereld, welke, indien zy al niet ten beste der maatfchap
py ftrekt , ten minf}en de eigenliefde van alle Vrouwen van eenen
hoogen geest vleit, en wel byzonderlyk die van,
MYNE HEEREN,
UWE LEEZERES,

ARMIDA AMAZONE.
O. O.

DE GESTRAFTE GEMAAI THEID.

Eerie Gefchiedenis.
H.... verkondt weinig of geen Fransch; doch hier
D eenHeer
daar hadt hy eene en andere fpreekwys opgedaan, wel-

ker betekenis hy kende, en die by, zo veel mogelyk, te pas
bragt. Op een Dorp woonende, boezemde zulks de lieden, met
welken by verkeerde, in, dat hy dier Taaie magtig was; en hy
liet ook geenzins na,hun in dien waan te bevestigen,en diets te
naaken dat by 'er zeer veel van hieldt. Geviel het eene
enkele maal in een gezelfchap dat iemand iets in 't Fransch uitdrukte, by lachte en knikte den Spreeker toe, fchoon hy 'er
geen enkel woord van verftondt; dus hieldt by zyne eer , van
Fransch te kennen , ífaande. Doch , op zekeren maaltod,
waar op de Predikant van het Dorp was, zei deeze, ten zynen
gevalle , 'er een Franfche fpreekwys ondermengende: Monfleur,
9e trouve ce pudding extressement bon! Deeze fpreekwys ftondt
niet in het Woordenboek van den Heer H.... en hy vatte de
meening in geenen deele. Nogthans knikte by den Domfine toe,
op zyne gewoone wyze, wanneer hy Fransch hoorde. Maar ie
naast hem zittende, getroffen door den toon, op welke-mand,
die fpreekwyze in 't Fransch geuit was, en geen Fransch in 't
iiel eel verftaande, verzogt heng, dit zeggen te willen verduit.
fchen. De Heer H.... ftondt bedremmeld; en, na eene wyl be.
denkens, verklaardeby,dat de wyze van uitdrukking zo kiesch,
en zo wonder naar het Franfche Taaleigen gefchikt , was ,dat dezel v e niet in 't Neerduitscl: kon overgebragt worden, zonder
een groot gedeelte van de oorfpronglyke fraaiheid en geestigheid
te verliezévï.
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Gascon vol heldenmoed, en die zoo vaak' liet blyken,
Dat by niet viste van bezwyken;
Waardoor? door heldendacn? 8neen! ílegts door zyn' mond,

Wyl al zyn dapperheid in fnoeven flegts beftond.
Gascon zwetst wat te íierk: iiraks komt men hem uitdaagen
Wat zou by doen? by moest het kansje waagen,
En beevend, door zyn heldenmoed,
Ging by ter plaatfe aan hem belcheiden;
Een Vriend alleen kwam hem geleiden.
Op 't zien . van zyn party verileef bykans zyn bloed:
Dees trok teriond van leetr; Gascon gezwind aan 't loepen;
Zyn Vriend , die niet, dan wondren, kon verhoopen
Van zyne dapperheid, riep ftraks: Verdedig U,
Jeer om!.., Gy vlagt... D Schand! keer om 1 waar wilt gy
heenen?
waar is uw heldenmoed en dapperheid dan nu?
liet antwoord was terftond : Die sleek t thans in myn beerven.
J. D. K. Ph. z.
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IN INSULAM ST. EUSTATIUM.
---

IN
INSULAM ST. EUSTATIUM,

A R OD NEO
CAPTAM ET DIAEPTAM.

Quam durae cadis ; atri qux nuncia belli
Pertulit ad nostros turbida fama lares !
Infula deitruéta est, pule captique coloni,
Omnia Rodneji perfida dextra rapit;
Crullius occubuit , Batavae virtutis imago,
Pro rostro pugnens occidit I11e fuo.
Magne vir at gaude! Heros lxtare fepulte!
Placabit manes ira Batava tuos 1
jam nunc perjuram fervet contundere gentem,
1Jt fugiat turpi in fua lustra pede.
Át. V. T.
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DPL GODSDIENST, LEN VOORWERP VAN HET ALGEMEENE MENSCHENVERSTAND:

Zalig zyn de armen van geest, want hunner is het Ko+
9zingryk der Hemelen.
MATTfl. V: g.

at vermogen der Ziel, waardoor zy haare denkbeelden
D
van elkanderen kan oncerfcheiden, of zig onderfch,eiden voordellingen van de aar voorkomende dingen kan

inaaken, wordt het VERSTAND genoemd. Dit vermogen is
vatbaar voor beoeffening ; die bovenal daarin beflaat, dat
men zyne eigene denkbeelden dikwyls tot een voorwer p zyher befcliotiwmgen fielt, waardoor men de hebbelykheid
Verkrygt van afgetrokken te denken; en hierin is dat voornaamlyk gelegen, het geen men een' j t,ysgeerigen geest
noemt. Veele menfchen . zien zulk een' wysgeerigen geest
aan, als iets gantsch verfchillends, , van liet geen EEN NATUURLYK VERSTAND geheeten wordt, doch geheel ten onregte . Het natuurlyke verll•aiid is niets anders dan het vermogen, allen menfchen van gezonde harsfenen eigen, out
't waare van het valfche te onderfcheidenn, zonder dat het
door het licht der Wysbegeerte of der Geleerdheid geoeffend zy. Dit natuurlyke verland (*) leidt den mensch in
het gemeenti leeven, en is de gronddag van de Wysbegeerte; die, zonder hetzelve, niets anders is dan een ydel
raaskallen. Sommige Wysgeeren , inderdaad al te feherp^
zinnig om met het overige van 't menschdom te denken i
hebben het itatuurlyke verpand uit het oog verloren rs en
niets willende aànneemen dan het geen zy volgens htihnè
tegels betoogen konden , zyn zy daartoe gekomen, dat ;ty
niets geloofden ; waarvan ook het gevolg is geweest 5 dat
2y van 't Volk voor gekken, en van de overige Wysgeereii
vuof
(*) Senfus eommunis.
III. DEEL.. MUNGELW. NO .
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voor dwaazcn gehouden zyn geworden. Het natuurlyke
verfland oeffent zig omtrent alle die waarheden, die uit
zulke denkbeelden bedaan, wclken de mensch alleen in
het gemeene leeven verkrygen kan. Ook is het genoeg.
zaam voor de daaglykfche bezigheden, waartoe wy geroepen worden; en, hetwelk tegenwoordig verfcheiden' Wysgeeren (*) hebben beginnen aan te merken, ook ter ver
kundigheden, die voor 's menfchen geluk-kryginvade
volstrekt noo<lzaaklyk zyn ; ik meen die beginfels van
Godsdienst en Zedekunde, zonder welken wy , noch in
dit ,noch in het toekomende , leeven gelukkig kunnen worden. In die gedagten vertrouwen wy aan een groot getal
van Leezers , en aan den Godsdienst zelven, nuttig te
zullen weezen; wanneer wy dit eens kortlyk aanwyzen.
Met dit oogmerk zullen wy de grondlagen en hoofdwaarheden, zo van den Natuurlyken als van den Christlyken
Godsdienst, in zulk een licht traa^ten voor te Hellen , dat elk
mensch, begaafd niet zyne natuurlyke vermogens, fchoon
onvoorzien van eenige wysgcerige kundigheid, naar onze
gedagte , zyne toeflemming aan dezelven zal neoeten geeven. Hierin toch is het kenmerk van die waarheden gelegen, dat elk mensch, zyner vermogens magtig, dezelven, zodra zy hem niet behoorlyke klaarheid worden voor
zonder de minfle zwarigheid aanneemt.
-geftld,
Wy beítaan, yeele wezens beflaan nevens ons; wy befchouwen Bene geheele wereld, die ons omringt. Waarvan daan zyn wy, zyn alle die dingen ? Zyn zy van eeuwigheid
zo geweest, gelyk zy nu zyn? Dit is , ten minften , met
veelera, en byzonderlyk met ons en niet de dieren , zo
niet. Wy zyn van onze Ouders, en die hebben 't leeven
weder van de hunnen ontvangen. Wy zien byna niets in
de wereld ten voorfchyn komen, zonder te gelyk eene oorzaak te ontdekken , waaruit het voortkomt. Hebben dan
de menfchen eel de dieren zig van alle eeuwigheid voortgeplant? Maar is het mooglyk zig cone reeks van voort teelingen voor te fellen, aan dewelke een begin ontbreekt? Dit zal men niet ligt doen kunnen. Veel waar Ièhynlyker is het dan, het welk ook door eerre algemeene
over-

(*) Vooral de Heeren inrin in vn Inquiry into the human
Mind, on the principles of common fenfe; OSWALD in zyn Appeal
to common fenfe in behalf of Religion; er, BEATTIE in zync
Verhandeling over de natuur en anveranderlykheid der Waarheid.
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overlevering, het geloof van 't gantfche menschdom geworden is , dat 'er een Wezen zy, het welk de wereld ,
niet al wat 'er in is, heeft voortgebragt. Wanneer men 't
oog met oplettendheid gaan laat door de wereld ,en let op dé
beweegingen van zon, maan en ftarren, vindt men overal
bewyzen van inzigten: Alles is aaneen vcrknogt; het eene
fiaat ten dienfle, om zo te fpreeken, van het andere: Alle
de deelen fchynen één geheel uit te maaken. Alles kondigt
ook de hoogife wysheid aan; Zo alles van zig zelf was,
dan zou 'er in 't geheel eene wysheid en inzigten zyn, die
'er niet zou zyn in de deelen; en alles zou eene t'andvastige orde onderhouden, zonder dat 'er iets ware, dat die orde had vastgefleld en ze bewaarde: Daar is dan een We
zen, dat dit alles heeft gefchapen. Maar dit Wezen moet
van zig zelf zyn; anders zou de vraag weer gedaan moe
worden, waar liet van daan is. Dat Wezen, van zig-ten
zelf zynde, moet dan eeuwig, zonder begin en einde ;
moet onafhanglyk; moet onveranderlyk; moet oneindig;
moet volnaakt zyn. Was dat Wezen niet eeuwig, za
moest het zig zelf 't heflaan gegeven hebben; maar hoe kon
het zig zelf het bef'taan geeven, vóór dat het was? Heeft
dat Wezen het beícaan van zig zelf, zonder het beftaan ooit
ontvangen te hebben, dat is te zeggen, beflaat het nood
heeft het alles voortgebragt; zo kan het ner--zakly,en
gens van afhangen, maar alles hangt van het zelve aff
Hangt het van niets af, is het noodzaaklyk, zo ian'er niets
by- of afgedaan worden ; het blyft dan noodwendig zo als het
is ; het is dan onveranderlyk. En is dat Wezen noodzaak
hangt alles van het zelve af, zo moet-lyk,onafhg
dat Wezen werklyk alle die eigenfchappen hebben, die liet
hebben kan; want het bevat den grond van alles wat 'er is;
derhalve dat Wezen is oneindig, en gevolglyk volmaakt.
Maar dat Wezen is een leevend Wezen; een leevenloos
Wezen kan niets voortbrengen. Ook is het een Wezen dat
kragt heeft; een Wezen dat geene kragt heeft kan niets werken. Dat Wezen heeft ook verf{ and. Het verfland is eene ei
dat men niet wel van de volmaaktheid-genfchap,di'ty
eens oneindiger) Wezens kan affcheiden. Daarenboven, de
wereld draagt zo menigvuldige blyken van de wysheid baars
Maakers, dat een geest, aandagtig op de fchoonheid vaii
het Wereldgebouw lettende, als gedwongen wordt, verlukt te ifaan op het gezigt van de Wysheid Van 't Oppers
wezen, dat hetzelve voortgebragt heeft.
Maar fchryven wy het Opperwezen verfland toe, dare
Z
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moeten wy het ook eenen wil toekennen, waardoor het ziX
bepaale tot het geen zyn verfland zig als het beste voorfielt.
De wil is , ten minoen naar het menschlyke begrip , onaf
Opperwezen een lee--ichedbarvn'tf.Eishe
vendig Wezen, werkzaam, gelyk dit het kenmerk is van
een leevendig Wezen, uit een innerlyk beginfel, wat kun
een ander innerlyk beginfel veronderfcellen, dan ee--'newy
ne vrywillige bepaaling, en gevolglyk eenen wil in 't Opperwezen? Nu dat verfhand moet oneindig zyn, alles kennen, wat gekend kan worden; en als het oneindige ver!'and alles kent, dan moet zig de wil van 't Opperwezen,
zonder ooit mis te (laan, voor 't beste bepaalen; ook is die
wii een volmaakte wil, en bygevolg onveranderlyk. Nu
zulk een Wezen noemt men GOD; dan 'er is een God.
Maar zo 'er een God is, die God is een Geest, en
gantsch ontloflyk. Een Wezen, met verfland en wil begaafd, wordt, in onderfcheid van 't loilyke, een Geest genoemnd; om dat wy in de ffof niets zien, dat overeenkomst
hebbe met denken , en vrywillig handelen. Daarenboven,
had God een lichaam; dat lichaam zou in zig zelf, gelyk
alle lichaamen , uitgebreid en deelbaar zyn. Was nu God
deelbaar, zo was het in zig zelf inooglyk, dat 'er een ffuk
van 't geheel wierd afgenomen ; doch dit fhydt regelregt
tegens de onveranderlykheid van 't Opperwezen. is
God dan een onflofl'elyl: Wezen, zo is 't geen wonder,
dat by niet onder onze zinnen valt. Evenwel is hierin geene zwaariglaeid gelegen. Wy gevoelen , dat 'er in ons iets
is dat denkt, en dat de oorzaak is van onze handelingen.
Autaar dit iets, het geen wy onze Ziel noemen , valt niet
onder onze zinnen, en nogthans geldoven wy deszclfs beflaan. Waarom zouden wy dan het bef aan van een oni oflyk en onzigtbaar Opperwezen niet gelooven?
Maar zo God oneindig is, zo by alles werkt, moet by
alomtegenwoordig zyn, ten minffen niet zyne invloeden.
Te werken, vooronderstelt op die plaats te zyn, daar men
werkt. Hoe nu God, zonder uitgebreid te zyn, overal tegenwoordig is , gaat onze begrippen te boven ; doch , daar
het onze begrippen te boven gaat, kan men 'er ook de oninooglykheid niet van aantoonen. Om de onmooglykheid
van eene felling te doen zien, moet neen eene ílrydigheid
aantoonen , tuslchen de denkbeelden, die de felling uitmaaken; dit nu is onmooglyk, ingevalle die felling uit zulke deelen be_f'aat , waarvan wy geen klaare denkbeelden hebben. Integendeel, daar zou Bene tegenflrydi.gheid zyn tusichen
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fchen deze twee denkbeelden, God werkt, en, daar God
werkt, is by niet tegenwoordig.
Doch zo 'er een God is, die God is een éénig God.
Een éénig God te veronderftellen, voldoet om reden te
geeven van 't beftaan van al het gefchapene; en men heeft
geen den minoen grond om meer dan éénen God te vooronderIlellen. Hoe veele Goden toch zal men dan onderftellen? Voorwaar, daar is zo veel reden om 'er duizend, om
'er tien duizend, te veronderflellen, als twee.
Maar, dat meer is, daar ligt Bene tegenitrydigheid in het
denkbeeld van meer dan ééne Godheid. Vooronderftel,
dat 'er twee Goden zyn. Ene Godheid voldoet om de
wereld te fcheppen en te onderhouden. Heeft nu de tweede God invloed op de wereld of niet? Zo neen, dan is de
wereld onafhanglyk van hem, en gevolglyk is by dat wezen niet, waarvan alles afhangt; dat is te zeggen, by is
geen God. Heeft hy invloed op de wereld, dan doet hy
een noodloon werk • want de Godheid, in de eerfee plaatfe
voorondersteld , voldoet om de wereld te doen zyn het
geen zy is. Maar het Ilrydt tegens liet denkbeeld van eene
volmaakte wysheid, een noodloog werk te doen. Dan
zoude in dat geval de tweede Godheid geen volmaakt Wezen, geen God zyn. Gevolglyk, daar is maar één God.
Is 'er nu maar één God, en hangt alles van hem af, is
de geheele wereld zyn gewrogt, zo is alles, wat 'er gebeurt, een gevolg van zyne fchikking. Hy is het dan, die
ons geluk en rampen toezendt. Van hem dan alleen moe
alles goeds verwagteu. En daar wy over 't ge--tenwy
heel zo veele en zo groote vermaaken genieten ; daar de
wereld ons van alle kanten zo verruklyke fchoonheden
vertoont, die ons zo zoetlyk ftreelen ; daar wy in onzen
boezem zelven, in de fchatkamer onzer eigene gedagten,
zo ryke bronwellen vinden van geluk, besluiten wy, dat
de Godheid het geluk van zyne Schepfelen bedoelt. Zeker, zo groote vermaaken zyn niet vol trekt noodzaaklyk
voor ons bef'aan : zy zyn dan bewyzen van Gods goed
Maar is God goed, is hy de oorzaak van al ons-licd.
,geluk; is by te gelyk oneindig in wysheid en in matt;
zo dryft onze natuur ons om hem te beminnen boven alles, en om verrukt te ítaan in bewondering over zyne
oneindige volmaaktheden.
Indien de alwyzc goedheid het geluk des menfcheu bedoelt, zal zy zekerlyk gezorgd hebben, dat wy die kundiglieden niet misten, welken tot ons geluk volflrekt noodZ3
zaak-
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zaaklyk zyn. Nu zyn 'er twee dingen , waaromtrent het
van groot belang voor ons is onderrigt te wezen , naamlyk
van onzen pligt, en van 't lot_, dat wy te wagten hebben,
Nopens het eerlie , onzen pligt naamlyk, heeft zekerlyk de
wyze Schepper in ons hart zulke beginfels gelegd , wel
ons in ons gedrag beulieren konden. Fly heeft ons-ken
gene medegevoeligheid omtrent onzen naasten, eene neiging tot denzelven, en gevolglyk eene liefde tot het zeedlyke goed, gelyk als genen afkeer van het zeedlyke kwaad,
ingefchapen. Daarby heeft by ons dc reden gegeeven, om
die beginsels , naar den eisch der omflandigheden , werk
te doen zyn. Maar wy zyn als bepaalde wezens aan-zam
dwaaling onderhevig, en than bloot, om door het geweld onzer driftei vervoerd te worden , tegens dewelken
wy genen kragtdaadigercn teugel noodig hebben, dan alleen het koele vermogen der reden, welke dikwyls door
de i^artstogten belet wordt op verafgelegene gevolgen te
zien. Uit dien hoofde zoude God voor den mensch op
gene voortreflyke wyze gezorgd hebben, indien by hem,
door middel eener onmiddelyke openbaaring, als tot eenen eigenlyk gezegden Wetgeever wilde veríirekken ; en ,
door tusfchenkomst van beloofde belooningen en bedreig
dc firaffen, op de kragtdaadigfle wyze, tot een geregeld,
en tot het algemeene welzyn firekkend, gedrag dryven wil,
de , zonder het alleen te laaten aankomen op een goed of
kwaad gebruik van zyne reden. En wat het tweede aan
-gat,'smenfchtokmilgt,namlyk;hetisn
van 't hoogfte belang, te weeten, wat hem na den dood
te wagten (haat; of by op een leevcn na dit leeven te
hoopen hebbe, dan of met het lighaam alles dood is. Een
fink noodzaaklyk, niet alleen ter voldoening dier natuur"
lyke bekommerdheid, welke de mensch heeft omtrent het
toekomende, maar ook om daar naar zyn gedrag in te
rigten. Een fink, evenwel, waaromtrent hem de reden
niets niet zekerheid kan leeren, en by volfarekt een godlvk onderwys noodig heeft; dewyl het van Gods wil en
fchikking afhangt, of de mensch eeuwig zal blyven bethan dan niet.
Dewyl nu de mensch omtrent deze flukkc zo zeer cene Godlyke openbaaring noodig heeft; en het niet anders
kan zyn', of God begeert ten f'erkften liet welzyn van 't
mnenschdoin, is 'er alle grond om te veronderfléllen, ten
minflen om het voor zeer waarfchynlyk te houden, dat
Qod wezenlyk den mensch gene Qpenbaaripg hiervan zal
ge chonken hebben, Maar
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Maar heeft God den mensch eene openbaaring gefchonken, zyne wysheid zal dezelve met zodanige bewyzen ver
hebben, dat het bleeke, dat zy van God kwam.-gezld
Zulke bewyzen nu zouden wonderwerken wezen; dat is te
zeggen, zulke verfchynfelen, die van den genieenen loop
der natuur afwyken, en van niemant dan van eenen, die
eene meer dan menschlyke magt bezit, kunnen voortkomen. Wanneer dan eenig mensch voorgeeft, Bene openbaaring van Gods wege zynen natuurgenooten te hebben
mede te deelen, en om dat voorgeeven te bevestigen, een
ontwyffelbaar wonderwerk verrigt, is 'er geen twyffel aan,
of het geen deze man leeraart, is eene openbaaring van
Gods wege, wanneer het, zodanige dingen bevat, welken
het den mensch noodzaaklyk is te weeten.
Zulk eene openbaaring zal deze dingen nu zo duidlyl:
l.eeren, dat het natuurlyke verfland voldoende zy, om dezelven te verflaan, of anders ivas zy te vergeefs gegeven;
fchoon het niet onmooglyk is, dat zy eenige dingen bevat
welken het vernuft niet ten vollen doorzien konne. Ook-te,
kan het gebeuren, dat in de Schriften, welken zulk Bene
openbaaring behelzen, na eenige eeuwen gefchreven te zyn
geweest, by verloop van tyden en verandering van denkensen leevenswyze eenige duisterheid te vinden zy. Het
geen klaar was voor menfchen ,die andere zeden en begrippen
hadden, kan voor ons, na zo veele eeuwen , duigtér zyn.
Maar dit moeten wy niet als eenen grond tegens de openbaaring befchouwen; het geen ons van nut is te verflaan, zuJ.
len wy daar ongetwyffeld duidlyk genoeg vinden.
Dat 'er nu zulk eene openbaaring is_, en dat men die iri
de boeken, die wy, Christenen, de Heilige Schrift noem
men, en als Godlyk Beren, te vinden is, weeten wy
door eene onafgebrokene overlevering, ' Menfchen , die
voor zeventien honderd jaaren leefden, hebben de wonderwerken gezien , die gefchiedden , om de leer, in die boekeif
bevat, te bewyzen; en die wonderwerken hebbén op hun
gemoed eene zo kragtige overtuiging gewrogt, dat zy hun
leeven rustig hebben opgeofferd, veel liever dan niet openlyk die leer te blyven aankleeveii. Sedert zyn die boeken
ons overhandreikt, als behelzende het geen mannen, niet
godlyke openbaaringen beguniligd, geleerd hebben; en alle de eeuwen, tot nu toe verloopen, zyn oplettend geweest, dat die boeken noch verdonkerd, nog vervalscht
wierden. Dus is 'er alle grond om die boeken aan te nee!nen, als behelzende Bene godlyke openbaaring.
Die
Zi
;

351

DR GODSDIENST, EEN VOORWERP

Die boeken nu bevestigen alles wat we van Gods natuur
gezegd hebben. Zy onderrigten ons van onzen pligt, be.
pcelende ons God lief te hebben boven alles, en onzen naas
als ons zelven. Zy leeren ons ook ons toekom(lig lot.-ten
Zy verzekeren ons, dat onze ziel niet alleen by de dood
overblyft, maar dat ook onze lichaamen eens zullen herleem
ven, zonder ooit wederom te fterven, en dat wy dan de
belooning of firaf van onze daaden te wagten hebben. Behalven dit alles, vinden wy in deze boeken een allervol.
maaktst voorfchrift van Zedenkunde , ons gegeven doorjezus
Christus, die niet alleen dat voorfchrift in alle volmaaktbeid volbragt, en ons dus en volmaakt voorbeeld van
deugd gegeeven , maar ons tevens eene onfeilbaare verzekering gebragt heeft, van Gods bereidvaardigheid., om ons,
indien wy een opregt berouw van onze misdaaden hebben,
en met alle jragten arbeiden om ons te verbeteren , onze
overtreedingen te vergeeven; en , in weerwil van onze Reeds
aankleevende zwakheden, ons eene volmaakte zaligheid na
dit leeven te fchenken, Deze Jezus was, volgens die boe
dan alle vroegere Profesten, en dan alle men--ken,grot
fchen. Hy was een Godlyk perióon, één met God, en
droeg met refit den naam van Gods Zoon. Niettegenflaande
deze zyne uitnemendheid , heeft hy zig ten diepfle vernederd, en zigzelven, vrywillig, als een zoenoffer voor de
zonden der menfchen, laaten flagten; door zig te onderwerpen aan het onregtvaardige doodvonnis, 't welk hem de
haat zyner landgenooten deed ondergaan ; aan wier vervolgingen hy duidlyke blyken had gegeeven ,dat by zig, indien
by wilde, gemaklyk had kunnen onttrekken. Na zynen
dood heeft God hem opgewekt, en eindlyk ten hemel doen
opvaaren , tot een onwederzeglyk bewys van de Godlykheid zyner zending, de_ onfeilbaarheid zyner leer, en de
genoegzaamheid zyner verrigtiiigen. Hier door zyn wy
verzekerd, dat wy den dood van Christus gerust yk mogen
befcbouwen als eene volkomene verzoening onzer zonden ;
en zonder hekommering mogen Raat naaken op eens eeuwige zaligheid; mits dat wy ons bevlytigen, oiu Reeds vol
te leeven paar de voorfchriften van dezen Zaligmaa--maktcr
ker, en dus door ons gedrag te betoonen , dat wy aan zyne
leer geloof geeven; waardoor wy aan het eenige vereischte
voldoen, 't welk hy van ons gevorderd heeft, om deel
tç hebben aan zyne verdienden,naamlyk, dat wy, in hem,
zglgovej zouden,
Na
-
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Na zynen dood heeft Jefus, volgens onze heilige Schriften , zynen Geest gegeven aan zyne Apostelen, welke
hen in alle waarheid geleid, en huil zodanige zaaken geopenbaard heeft, als noodzaaklyk waren, dat zy aan het
mcnschdom mededeelden. En gevolglyk behooren ivy
hunne Leer als eene Godlyke Leer, en hunne Schriften
als onfeilbaar, aan te merken en te eerbiedigen.
Zie daar de voornaamfle waarheden, zo van den Natuurlyken als Christlyken Godsdienst, op zulk eene wyze
voorgefteld, dat wy vertrouwen, dat elk mensch van gezonde harsfenen ze begrypen zal; en dat alle Christenen,
van welke gezinte ook, ze als waaragtig toeflaan zullen;
dewyl wy met voordagt alleen dat hebben voorgedraagen,
he geen wy wezenlyk, als tot den Godsdienst behoorende, aanzien; terwyl wy de verdere navorfchingen en nadere bepaalingen aan de Schoolen der Godgeleerdheid
overlaaten.
Wanneer nu het natuurlyk verf'Eand deze waarheden aan
een mensch het geluk heeft van door de God--nemt,
delyke genade in zulke omlfandigheden geplaatst te wezen, dat hy op dezelven aandagtig gemaakt en bepaald
wonde, zo dat zy eene behoorlyke levendigheid in zyne
denkbeelden krygen, kan het niet misfen, of zy moeten
in hem die vereischten voortbrengen , welken onze IIeilige Schryvers opgeeven, als de kenmerken van hem, die
in den f aat van genade zyn, te weeten, liet geloof, de
hoop en de liefde. Daar hy alle deze waarheden toeftemt,
heeft hy het Geloof, het welk een vaste grond is van dingen die enen niet ziet. Daar de zaligheid beloofd wordt
aan die geenen welken gelooven , en naar de heiligmaaking
(laan, heeft by reden om op de zaligheid te hoopen. En
daar hy de oneindiglyk volmaakte Godheid hefchouw t als
den oorfprong van al zyn geluk, dewelke hem reeds in
deze wereld zo groote geneugten doet ondervinden ; die
hem door het vermaak tot zyn geluk wil trekken; die alleen den mensch wetten voorfchryft om hem door dezelven gelukkig te maakes; die hem, niettegenllaande zyne
Tonden en gruwelen, wil redden en verlosten; die ten
dien einde zig op eerre zo wonderbaare wyze aan de wereld
wil openbaaren; is het onmooglyk, of by meet, zyne
aandagt op zo heuglyke voorflellingen vestigende, met eene kragtige vervoering van vreugde worden aangedaan.
T let befchouwen van dien God, in zyne onnafpoorbaare
Wysheid, waardoor by alles weet en alles regelt; in zyne
Z
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onbegtyplyke Almagt, waardoor hy alles doet wat haar
behaagt; en in zyne ondoorgrondlyke Goedheid, waardoor
hy het geluk van 't menschdom op zo wonderbaare wyzen wil uitwerken, moet hem eene allergenoeglykfle bezigheid opleveren, en God van gantfchen harte doen lief
hebben. Inzonderheid moet ook zyn gemoed vol van erkentenis wezen, omtrent zynen Heilland en Verlosfer, die
het allerbitterfte lyden, den finaadlykften dood, om zynen
wil, ten voordeeie van den mensch, wel heeft willen onder gaan. En daar hy de Godlyke Vetten befchouwt als
alleen gegeven tot zyn eigen geluk, moet zyne ziel bereidvaardig zyn, om dezelven met alle mooglyke naauwgezetheid te gehoorzaamen. Zyn evenmensch , dien deel.
genoot zyner natuur, waaraan hy zig, door de zoete banden eener heimiyke overeenflemming, verknogt voelt, moet
hy befchouwen, als zo wel het voorwerp van de liefde van
zynen Schepper als by zelf, en zig, uit hoofde van den
wil van dezen zynen Schepper, verpligt agten denzelven te
beminnen, gelyk hy zigzelven bemint. IIy kan dan niet anders
dan zig verbonden rekenen, om alles, wat maar cenigzins
in zyn vermogen is, toe te brengen tot het genoegen en 't
voordeel van zynen medemensch. Zyne driften, voor zo
ver zy hem in dezen pligt zouden kunnen hinderen , zal hy
dan tragten te bedwingen. Hy zal alle aandoeningen van
haat, van toorn , van wraakzugt uit zyn gemoed zoeken te
verbannen, en ze aanzien als zo veele hinderpaalen van zyiie zaligheid. Dus zal hy alle zyne pogingen aanwenden,
om zig te vol naakcn. Gerust op de beloften van zynen
Godsdienst, zal hy zig aan den wil van zynen grooten,
aiwyzen en goeden Schepper onderwerpen, en dien dag afwagten, wanneer by tot eerre andere en veel volmaaktere
bedteling zal worden toegelaten.
Zie daar, dunkt my, hoe een mensch , alleen met zyn natuur.
lyk verfland begaafd, door middel eener gefchikte onderrigting, door de Godlyke genade, tot dien fiaat van gelukzalig heid hier op de aarde geraaken kan, die hem voor Benen
volmaakter' slaat moet voorbereiden. Ondertusfchen kan mcn
niet afkeuren, dat de Christen, daar laatende de ecrile be.
ginfels der Leer, naar grootere kennis fláat. 1 Iet gebod
van volmaakt te zyn , heeft zyn opzigt zo wel op de kennis
als op de deugd. Hoe duidlyker denkbeelden men heeft
van liet Opperíte Wezen, hoe meer men de volmaaktheden
van de Godheid leert kennen, des te grootere liefde moet
'er in het hart ontftaan. Alleen. behoort men niet 'natighcid.
te
-
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te willen wys zyn. Men moet niet willen weeten boven het
geen ons te weeten gegeven is. Verborgenheden te wil
alles te willen beflisfen, en in een gere--lenuitvorfch,
geld zamenflel brengen, kan den mensch ligtlyk in meer
dan eene dwaling doen vallen. En dit is gemeenlyk
de weg om onzen geest, in plaats van dier} te verlichten,
in eenen doolhof van verwarring te leiden; waaruit ongerustheden, twyfl'elingen , en fomtyds zelfs ongeloof, out(laan; dewyl men veelligt alles voor onzeker begint aan te
zien, wanneer men (tukken, in onze denkbeelden onmiddelyk aan den grond der zaaken verknogt, als vair eenco
onwrikbaaren grond ontbloot begint aan te merken.
S,

NADERE BEDENPINGEN OVER HET LEZEN EN VAN BUITEN

OPZEGGEN DER LEERREDENEN.

Voorgefield in een Brief aan de Schry^'ers der Algemeene
Vaderlandfche Letter- Oefeningen.
INYN IIEEREN.

e aanmerkingen over het lezen en van buiten opzeggen
D
der Leerredenen, in u lieder .Mengelwerk, I. D. bl.
473 geplaatst, vind ik onzydig, verflandig en der opmer-

kinge waardig; ook komen my dc bygebragte redenen ter afkeuringe ten hoogfle bondig voor, Elk die de Godsvrugt bemint, en ware hoogachting heeft voor het dierbare
Woord van God, en deszelfs voortref elvke Bedienaars,
zal wel niet wraken, dat een of ander onder de oude Lieden, mitsgaders onder jongere Perfoonen, dien een ongelukkig toeval getroffen mag hebben, waarlyk, uit gebrek
van geheugen, of anderzins, buiten (laat zynde, lezen;
maar by moet het, dunkt my, grootlyks afkeuren, dat de
zodanigen, die in den bloei hunner jaren en kragten zyn ,
dig daaraan overgeven. Ook leert dc ondervinding ten klaarde, dat het meerend eel der Toehoorderen, 'er geen genoe^dcn in neemt. En egter fchyiit dat gebruik hier en daar
heeds meer (land te grypen. Wat mag toch hier van de
Llorzaak wezen ?
Is de Predikdienst thans lastiger dan voorheen? Immers
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neen. Op verfcheiden plaatzen in ons Vaderland heeft meth
eer minder dan meer Predikbeurten. Men predikt, over 't
algemeen, (dat te pryzen is,) beknopter en korter. De hulp
liet opilellen van weldoorwerkte Predicatien,-midels,to
zvn vooral niet minder, veeleer menigvuldiger, en gereeder
by de hand. Ook zyn de hedendaagíche predikwyzen, van
welken finaak ook, inderdaad niet mocilyker, veelligt eer
gemaklyker uit te voeren. - Zou het ook ontslaan uit
eene zugt, om zo veel meer tyds overig te hebben, ten
einde zyne Leerredenen beter uit te werken ? Behalven dat
ik, uit hoofde van 't opgemelde, niet bevroeden kan, dat
men nu gieriger op zyn tyd behoeft te wezen, dan voor
om zyne Leerredenen op te Rellen; zo moet ik betui--hen,
gen, en velen zullen 't ongetwyfeld met my doen, gemeenlyk niet te kunnen hooren, dat zy, die hunne Predicatien
lezen , in 't fink der uitvoeringe, zo by uitftek uitmunten,
boven hen, die dezelven van buiten opzeggen. En als ze
dit niet doen, dan verliest 'er de Toeheorder grootlyks by;
waarover ik my thans niet breeder zal uitlaten , om dat
zulks, in de voorige aanmerkingen over dit Pluk, genoegzaam aangeduid is.
Hoe meer ik alles nagaa, hoe meer reden ik vinde om te
dugten, dat liet lezen der Predicatien, by velen, uit eene
gansch andere oorzaak ontftaa. ---- Zou het wel geheel
buitenfpoorig wezen te gisfen, dat 'er, (zonder nog iemand hunner te verdenken van voltirckte luiheid, of eene
al te groote zuigt tot gemak,) gevonden worden , die waar
meer moeite hebben, en dus meer tyds behoeven, om-lyk
dat ze hunne Academifche Studien niet behoorlyk in agt
genomen hebben; en dus de vereischte bekwaamheden niet
bezitten ? - Zou het wel zeldzaam zyn 'er onder te
vinden, dien liet waarlyk aan tyd mangelt, om hunne Predikatien van buiten te leeren ? om dat zy zo veel tyds be1;oeven voor hunne Liefhebbery-Studien; oefeningen, die
cp zigzelven aan te pryzen zyn , maar den Predikant in zyn
dienstwerk niet moeten belemmeren. - Of, ('t geen
erger is,) om dat ze zo veel tyds doorbrengen in noodelooze gezelfchappen, niet het afleggen van onnoodige vizites, en dergelyken; waardoor de tyd tot liet menaorizeeren
te kort fchiet. ' In gevallen van die natuur is 'er naauwlyks
een gefchikter middel , om dit verzuim te hulp te komen ,
dan , onder voorwendzel van een verminderd zwak geheugen, zyne Predikatien te lezen; om dan , quanswyze, zo
veel gefchikter en verflandiger te predikel. — Gefchiedde
zulks
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zulks eens in buitengewoone omflandigbeden , by ongemeen e
beleizelen; niemand zeker zou het ten kwaade duiden ; maar
als men 'er eene gewoonte an maakt, is het 'er anders
mede gelegen. En dan heeft het tot een gevolg, dat men
eerlang waarlyk onbekwaam worde, om van buiten te leeren :
't is toch eene heblykheid, die velen, ten miníie, door oefening kunnen verkrygen; en welke zy, die ze bezeten
hebben, by gebrek van oefening, kunnen verliezen. By
dezen voortgang wordt men eindelyk buiten faat; dus
heeft men ten laatfle de wettige rede om te lezen; men kau
niet meer van buiten leeren en opzeggen. Maar hier van is
men zelfs de oorzaak; en deze, is het te dm ten, heeft
veelal haren grond in 't verzuim van Studie, o?noodlooze
Tydtpilling. En zou hier toe, (mag ik my dus uiten!) niet wel eens van ter zyde medewerken, een kwaalyk
beredeneerd begeven van de bekende Beurzen en Prxbendes
aan onbekwame geestlooze jongelingen, die zig maar haasten om het Schoolt{ of af te fchudden, en Eerwaarde Heeren
te worden; die naar liet Predikanipt f aan als een Handwerk;
en dus ook , Predikanten geworden zynde , het als eery
Handwerk behandelei?
't Was te wenfchen, dat myne gistingen , naar de oerzaak van dit kwaad, buitenípoorig waren: doch dit zo
niet zynde, gelyk ik vreeze; getteld, dat ze maar al te
gegrond zyn, om als buitenfpoorig verworpen te wordei ,
is 't niet duister te raamen , wat 'er mand behoore te grypen, om den verleren voortgang van dit lezen, op eerie
gefchikte wyze, voor te komen.
In de eerste plaatze behooren zy, die eenige bePcellin g
hebben in het begeven van Beurzen en Prxbendes , dezelven met een goed geweten, voor Gods aangezigt, te
verlenen aan zulken, van welken zy met grond iets goeds
kunnen verwagten. En 't komt my , (niet eerbiedige goed
alle andere welberaamde maatregelen,) inzon--keuringva
derheid nuttig voor, dat men, (alles gelyk geíleld zynde,)
bovenal het oog hield op Zoons van geagte Predikanten,
die niet wel bemiddeld zyn; welken van der jeugd af gelegenheid gehad hebben, om het gewigt van liet Dienst
te loeren kennen. Doch ook in dit geval, even als-werk
in alle anderen, zou men mogen wenfchen, dat de begeving niet gefchiedlde , dan aan dezulken , die oogenfchynlyk de noodige vermogens en tevens lust hadden, om ire
tyd en wyle aan Gods Kerk nuttig te zyn.
Voorts moeten zy, die, (gelyk betaamt, uit eene zusve-
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were zugt tot het heil van onflervelyke zielen,) begeerte
hebben tot het voortreffelyk Opzienders-Ampt, en mct^
eend genoegzame taalkennis op de Hooge School gekomen
zyn, zig vlytig toeleggen op de kennis der noodige voor
voorts benaartigen tot-beridnVctfhap,ezig
Bene gezette en gegronde beoefening der Godsdieníli ge
Waarheden. Bovenal hebben zy, door eene ernflige en
oordeelkundige lezing en overdenking der Godgewyde Bladeren, uit welken alleen de geopenbaarde Godsdienst recht
te kennen is, zig eend overtuigende Bybelkennis eigen te
maaken. Eene kennis, die hun , behalven de aangeduide
noodzaaklykheid, ook by uitftek te íiade zal komen als
heilige Redenaars, zo in het vaardiger opjtellen als van
buiten leereiz hunner Predikatien. Op die wyze werk maa
beoefening der Godgeleerdheid, hebben zy-kendva
tevens gezetlyk agt te geven op derzelver betragting; de
zonden der Jeugd, verleidende gezelfchappen en plaatzen
van ydelheid te fchuwen ; het hart niet eerbied voor Gold,
en een onuitwischbaar bezef van hunnen pligt , te vervullen
liet welk hun , in hunne voortgaande oefeningen , fteeds
ten fpoor en prikkel zal verftirekken. Dus behooren
zy, onder affineeking van den Godlyken zegen, in erne
hartlyke erkentenis hunner afhangelykheid van hem , den
kostelyken tyd te befteden, om Eig tot het Predikampt bekwaam te maakera; ten einde, afkeerig van alle partyfchappen , die altoos der Kerke nadeelig waren, en alleen afhangelyk van de woorden des levenden Gods , in eene welgegronde overtuiging te omhelzen de Godsdienl}ige waarheden,
wellen , overeenkomftig met Gods «oord, geleerd worden
in die Kerk , in welke men verkiest een Leeraar te worden:
om zo, onder den Godlyken byftand, een arbeider te worden, die niet befchaamd wordt, en het Woord der waarheid, naar zyn geweeten , recht fnydt.
Zyn zulke wel opgeleide jongelingen , eindelyk, tot den
dienst uitgezonden, dan mag men, met het hoogfle regt,
van hun vorderen, dat zy, als getrouwe Herders, hun
hart op de kudde zetten , alle hunne verkregen wetenfchaps
pen , niet ter bejaginge van vuil gewin of verkeerde inzi ;ten, maar, als goede voorbeelden in leer en wandel, befte w
den, tot afbreuk van het Ryk des Duivels , en ter uitbrcidinge van 't Koningryk van Christus: IIun Leeraarampt
inoet nu hun hoofdwerk zyn; waar aan alle By-Studien on
dergefchikt moeten blyven, op dat liet zelve daardoor niet
verhinderd worde. Veel minder behooren zy ooit te dulden,
-
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tien, dat ze, in 't recht handhaven van hunnen Predikdienst,
zigzelven belemmeren , door 't bywoonen van noodelooze
gezelfchappen, het alieggen van onnoodige vizites, en dergelyken. Integendeel behooren zy hunnen tyd uit te koopen, tot eerre aanhoudende beoefening van Gods tiVoord,
en leerzaame Gefchriften, om hun oordeel te befchaven, en
hunne kundigheden te vermeerderen; ten einde zig, terwyl
ze nog in de volle kragt hunner vermogens zyn, (die toch
met den naderenden ouderdom Raat af te nemen,) des te
meer bekwaam te maaleen. Een Leeraar, dus wel
onderleid, en op die wyze werkzaam, onder vuurige en
aanhoudende biddingen en fmekingen voor Gods Throon,
die hnlpe en genade aan zyne gaars getrouwe Knegten kan
en wil geven, zal he gemeenlyk niet veel moeite kosten
eerie weluitgewerkte Redenvoering op te ítellen ; zyne eigen
wel bef{adcerde denkbeelden in derzelver juiste orde te
fcliikken; zyn eigen werk te nzemorizeeren en van Guiten op
te zeggen. Ztg hier aan beflendig houdende, zal by zyne
heblykheid -daar in dermate verfterken , dat het hem, buiten
byzondere ongelukkige toevallen, zelfs in den ouden dag in
Plaat zal (lellen, om zyne Leerredenen van buiten op te zeg
zonder zig genoodzaakt te zien, tot het lezen over te-gen;
gaan; dat in den ouden dag nieuwe bezwaren krygt.
Langs dezen weg zou men, vlei ik my, het lezen van
Predikatien, buiten noodzaak, wel dra doen afnemen; eni
men zou 't alleen overlaten voor zulken, die hunne Academifche Studien verzuimd hebben, of hunnen tyd als Leeraar, tot nadeel van hun Ampt, verfpillen.
Vinden de Schryvers der Letteroefeningen 't goed van deze myne aanmerkingen gebruik te maken, en dezelven in
hun Maandwerk te plaatzen, 't zal my aangenaam wezen.
De Algenoegzame make dezelven voor de Lezers op alle
wyze gezegend !
Ik bly ve , enz.
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WAARNEEMING WEGENS EFNE (EDEMATEUSE ZWELLING
ZYNDE EEN GEVOLG VAN EEN SCHARLAKEN KOORTS'.'

Door JOHN CLARK, M. D. (**
wooD, oud vyf jaarera , wierd den
Augustus
T
in het Godshuis gebragt. Hy had zedert agt dagen aan een Scarlaken Koorts , met eerie zeere Keel , ziele
24
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geweest; de lonfilla: waren nog ontftooken en geulcereerd,
en de geheele nek was cedemateus. Dc Pols was zwak en
íchielyk; de oogleden waren gezwollen, en de opperhuid
begon met dikke fchilfers af te vallen: de floelgang was
natuurlyk.
Ik liet den Lyder alle drie uuren een klein kopje afkookzei van dc Kina gebruiken.
Den negenden dag was het aangezicht, armen, handen,
en het geheele lichaam , gezwollen.
De Lyder hoestte dikwyls, was bezet op de borst,
loosde geen water, en was daarby hardlyvig. Ik liet heen,
van tyd tot tyd, een lepel vol Infz f Sennce met acetu7n
fcilliticum gebruiken, tot dat de floelgang volgde.
Den tienden dag was de ulceratie van de Tonfillx genees
zen , de waterzuchtige zwelling verminderd ; doch de
Lyder was nog zeer zwak, leucophlegmatiek, en loosde
nog zeer weinig water. Ik fcbreef hem de volgende mixtuur voor, om daarvan een lepel vol te nemen.
. Infuf. Peruvian. Unc. vi.
fleet. Squillit. _
Extr. Glyzyrrh. aa dracla. ii. m.

Den dertienden was de Koorts minder, doch de 'Waterzucht meerder; diensvolgende liet ik hem zo veel van het
bovengenoemde Laxeer-aftrekfel gebruiken , als de krachten
wilden toelaaten , en gaf hem dan op de tusfchendagen het af
Kina.
-trekflvand
Den veertienden September, zyndet de agt- en twintig[te
dag van de Ziekte, was by volkomen herfleld.
(*) Zie Obfervations on Fevers. p.
NM
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(Volgens den Heer DE B`UFFON.)

in 't Latyn FiceVygen-eeter,, in 't Grieksch
D edula,
in 't Italiaansch Beccafico, in 't Hoogduitsch
in 't Poolsch Sigoiadka, in 't Fransch Bec-figue
zvway'rs

,

Wustling ,
geheeten, maakt, met den Ortolan, een der Lekkemyctí
van onze Tafela uit. Dit Vogeltje is zo fchoon niet als weIfinaakende : zyne geheele Pluimadie is donker , graauw,,
bruin, en dit zyn alle de kleurvermengingen, by welke de
zwartheid der Staart en Vleugelpennen zich voegt, zonder
dezelve te verheffen; een witte band, dwars over de vleugels, loopt het meest in 't ooge, en de meeste Vogelbefchryveis hebben deezen genomen als een onderfcheidend
kenmerk. De Rug is graauw-bruin, deeze kleur begint aan
den Kop, en íl•rekt zich uit tot den Stuit, de Hals is witagtig, de Borst is eenigzins bruin en de Buik wit, gelyk
ook de buiten veertjes van de twee eerfle Staartpennen; de
Bek, zes linien lang, is fpits. De geheele laagte is vyf duimen, en de vleugels hebben zeven duimen vlugts. De kleuren van het Wyfje zyn droever en flaauwer dan die van het
Mannetje.
Het Zuiden is het eigen Land deezer Vogeltjes , zy
fchynen niet in Frankryk te komen, dan wanneer dc fappie vrugten, waar van zy den naam ontleenen, ryp zyn.
Zeer laat in den Voortyd verfchynen ze, en vertrekken
niet de eerde koude in het Naajaar. In den Zomer doorzwerven ze, nogthans, een groot gedeelte der Noordlyke
Gewesten; want men treft ze aan in Engeland, in Duitsclrland, in Poolen, ja zelfs in Zlveeden; met den Herfst komen zy in Italie en in Griekenland weder, terwyl zy den
Winter waarfchynlyk in nog warmer Lugtilreeken doorbrengen. Met het veranderen van Lugtt}reek fchynen zy
ook van aart te veranderen : want zy komen in benden iii
de Zuidlyke Gewesten, en houden zich, daarentegen, geduurende hun verblyf in de gemaatigder Landen, verfpreid.
Zy hewoonen de bosfchen, eeten Infec'ten, en leeven in
eenzaamheid, of liever in het aangenaam gezelfchap van
liet Wyfje : hunne Nesten zyn zo wel verborgen, dat men
veel moeite heeft om ze te ontdekken. Het Mannetje onthoudt zich, in dat faifoen , in den top van eenigen hoogen
Aa
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gen boom , van welken het een zagte wildzang laat hooi
ren, die niet aangenaam is, en zeer naar dien van den
WTlitflaart (dlotteux) gelykt. De Vygen-eeters vertoonen
zich niet da maand April in Lotliaringen, zy vertrekken
in Augustus, of zomtyds eerder. In dit Landfchap noemt
men ze Muriers en Petits pinfons des bols, dit heeft niet
weinig toegebragt tot verwarring ; terwyl men ook den
naam van Bec-figue, aan den kleinen Bosch-Leeurik geeft,
eene foort, zeer van den Vygen-eeter verfchillende ; dan
dit is de Benige misflag niet, omtrent den naam begaan.
Om dat de Goudvink, in Italie, zich zeer op Vygen gefteld toont, zegt BEZON, dat de Italiaanen hem Beccafigi'noemen, en neemt deezen voor den Vygen-eeter, van
welken MARTIALIS gewaagt. Maar de Goudvink verfchilt
zo veel van den Vygen-eeter, door den fmaak van zyn
vleesch, 't welk zeer bitter is, als door den Bek, de kleuren en de geheele geflalte. In onze Zuidelyke Landfchappen en Italie, geeft men den naam van Vygen-eeter, ver
aan alle onderfcheide foorten van Bastaard - Nagte--ward,
gaalen, en bykans aan alle Vogeltjes die een dunnen en
spitzen Bek hebben : ondertusfchen is 'er de rechte Vygeneeter zeer wel bekend, en men onderfcheidt dien overal,
door de lekkerheid van zyn vleestb.
MARTIALIS , die vraagt waarom dit kleine Vogeltje ,
't geen zo wel Druiven als Vygen eet, eer den naam van
de laatfte dan van de eerstgcmelde vrugt heeft aangenomen, geeft de voorkeus aan den naam van IZinette, waar
mcde men 't zelve in Bourgonje betytelt , om dat het de
Wyngaarden bezoekt en Druiven pikt (*) : nevens de Vygen en Druiven, nazen deeze Vogeltjes ook op Infeéten
en vinden fmaak in Bingelkruid.
Ilet geluid, 't welk de I7ygen-eeters haan, kan best worden uitgedrukt door bzi, bzi. Zy vliegen met fprongen;
zy loopen en huppelen niet, als zy in de Wyngaarden
zich op den grond onthouden; over de diepten en hoogten fpringen zy heen. Schoon deeze Vogeltjes niet dan
omtrent de maand Augustus vertrekken, en niet in benden verfchynen dan omtrent dien td in de meeste onzer
Landfchappen , heeft men ze zo gezien te midden van den
Zomer in Brie, waar eenigc waarfchynlyk hun Nest maaken.
(*) Cum me ficus afat; cum pascar dulcibus uvis,
Cur potius námeu non dedit uva mihi
MAZ2' ZAL I$,
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cen. In hun uittocht gaan ze by vyf of zes te gelyk : en
worden in BoeTgonje en langs de Rkone, waar ze op 't
einde van Augustus, of in 't begin van September, komen,

gevangen.
In Provence voeren ze, met het hoogfle regt, den naam
van IZ gen -eeters: men ziet ze, zonder ophouden ; op de
Vygenboomen, de rypfte vrugten pikkende; zy vetlaaten
ze niet dan om de i^haduw te zoeken in liet i;akbuut en
digtbegrocid kreupelbosch, In de maand September worden
ze in groote menigte in Provence , op veele Eilanden van de
Middellandfche Lee, en boven al op Malta, gevangen. Te
laatstgemelder plaatze vertoonen zy zich , als dan , in een
veruaazend aantal, en neen heeft opgemerkt, dat zy, in hung
nen Naajaars overtocht , in veel grouter menigte zyn dan by
hun wederkomst in 't Voorjaar, even zo is het gefield op
het Eiland Cyprus, waar men 'er eertyds handel in dreef,
ze werden in potten met azyn en riekende kruiden ra Vi.
vetje gezonden; toen het Eiland Cyprus aan de Uenetiaanen
toebehoorde, kreegen zy 's jaarlyks van daar, naar 't getuigenis van DAPPER, duizend of twaalfhonderd potten met
dit Wild gevuld. In Italie flondt ook de Vygen-eeter be.
kend onder den naam van den 'Fogel ran Cyprus, (Cyprius,
Ucelli di Cypro,) een naam dien hy, volgens WIL LUGHBY,
tot nog in Engeland draagt, te «Peetei Cyp: us-L ird.
Langen tyd zyn deeze Vogeltjes beroemd geweest als Be
Lekkerny. APrcius noemt meer dan édns den Vygen--ne
eeter met den kleinen Lyster als twee even lekkere Vogeltjes.
EUSTATmus en ATHENEUS gewaagen van de jagt op hygen-eeters, en HESyciiius noemt het Net, waar snede men
ze, in Griekenland, vangt. En, in de daad, niets is lek
dan de Vygen-eeter op den-kerd,fynmalch
rechten tyd geëeten: zy levereis een fmaaklyk vet beetje
op, 't geen ligt te verteeren valt : het fap der keurlyke
vrugten, waar mede zy zich voeden, zet 'er dien verhee.
ven fileaak aan by.
Voorts kennen wy maar éáne foort van Vygen - ecters,
fchoon men dien naam aan veele .andere gegeeven hebbe.
Maar indien men denzelven wilde toevoegen aan alle Vogeltjes, die, in den Zomertyd , Vygen pikken , zouden de
Bastaard- Nagtegaalen , en bykans alle Vogeltjes met een
dunnen Bek, ja zelfs veele met dikke Bekken, dien naam
moeten draagcn: dit 's de zin van 't Italiaanfche Spreek
]Vel' rnes/e d'anosto ogni ucello e beccafico. Maar-wiord.
dit Volks-zeggen , zeer juist om uit te drukken de malschha.
held,
-

348 NATUURLYHE HISTORIE VAN DEN VYCEN- E1TP.R.

heid, welke de Vygen aan alle Vogeltjes geeft, die zich dxar
mede voeden, moet geenzins Eirekken, om foorten, anderzins zeer van elkander onderfcheiden, by een te voegen,
en dit te gronden op eene leevenswyze, die alleen van de
plaats afhangt, en zeer verwisfclt. Zulks, zou de grootfte
verwarring invoeren, en hier toe zyn niet weinig Vogelbefchryvers vervallen.

GEREED, GEMARLYK EN ONKOSTBAAR MIDDEL,
OM DE MIEREN TE VERDRYVEN.

(Uit liet journal de Paris)
MYN HEEREN!

Ikmaals heb ik myn Perzikboomen door de Mieren aanD
getast gezien. Zy zetten zich voornaamlyk op de uiteinden der Takken en by de Knoppen, waar het lap meest

heen dringt tot den groei des Booms; waarfchynlyk is dit
Sap het geliefde voedzel deezer Diertjes. Weet men ze van
deeze Takken en Knoppen te verdryven, voor den tyd,
van eenige dagen, de Bladeren komen uit, de Takken groeijen ; doch vertoeven zy 'er eenige dagen , de Bladeren kronkelen, worden geel, zwart , en de Boom geraakt zyn tier
geheel kwyt. Ik heb deeze oorzaak en dit uitwerkzel gezien, zonder een redmiddel tegen dit kwaad te weeten.---Het ongenoegen , van myne Perzikboomen in dien kwynenden Raat te aanfchouwen, deedt my te raade worden de
Proef te neemen , om Snuiftabak te flrooijen op 't einde
van een der Takken vol Mieren. Zy betoonden terftond
een Herken wederzin; ik verdubbelde de hoeveelheid, zy
kreegen eene foort van fluiptrekkingen , eenigen vielen op
den grond, anderen namen devlugt. De zelfde bewerking op
andere Takken, mede ryklyk met dit yverig Gedierte bezet,
hadt dezelfde uitkomst. 's Anderen daags bezogt ik myn
Perzikboomen, en vond ze bykans geheel van Mieren gezuiverd: ik deed op eiken Boom nog een of twee neepen
Snuiftabak, en zints dien tyd hebben 'er zich Beene Mieren op vertoond. Drie jaaren agter een heb ik deeze Proeve
met denzelfden uitílag herhaald; en opgemerkt dat de faprykfte Perzikboomen van de Mieren den meesten last lyden;
als mede, dat deeze Diertjes zich byzonder geíteld toonen
op
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op Bladeren door den Luis aangetast: het fchynt dat de
Mieren de Luizen verwoesten; doch zy worden verwoesters op hunne beurt, en ik heb , met veel genoegen, ontdekt, dat Snuiftabak het rechte middel is om ze weg te
moeeren. Het kan zyn dat de groeiende Tabak den Mieren tot een goed voedzel dient, Snuiftabak is
voor hun vergift, en 'er zal niemand gevonden worden,
die niet gaarne, om zyne Boomen en Vrugten tegen de
fchennisfen der Mieren te verdeedigen, 's jaarlyks eenigen
voorraad van Snuiftabak zal willen te koste leggen.

DICHTKUNDIGE BESPIEGELINGEN OVER DE ALPISCHE GEBERGTEN; NAAR HET HOOGDUITSCH VAN HALLER.

Door L, STOPPENDAAL, P.Z.
uwe poogingen den Stervelingen I Verbetert uwett
Wendt
Boet ! Maekt gebruik van 't geen de kunst uitgevon-

den, en de natuur u gefchonken heeft! Verlevendigt het
bloemtapyt met fpringende wateren! Verdeelt gehouwe
Steenen naer de Korinthifche orde! Behangt den marmeren
wand met Perfifche Tapyten! Eet Tonkins nest uit goud!
Drinkt paerlen uit fmaragd! Begeeft u te rust onder het geklank van Speeltuigen! Ontwackt by Trompettengefchal!
Ruimt rotzen uit deer weg! Sluit landen af voor de Jagt I
Offchoon het noodlot uwen wensch mogt verhooren, zult
g y echter in 't geluk arm, in den rykdom ellendig, blyven.
De ziel is de bron van uw geluk; de uiterlyke dingen geevett
u f echts aenleiding tot vermaek of fmart; een welgefteld
gemoed kan gal zoet macken, terwyl een onrustige aert alles veralfemt. Wat heeft een Vorst vooruit, dat eersen
herder ontbreekt? Hy is zo wel den fcepter moede , als de
ander den ítá£: wee hem , wanneer by door de gierigheid,
wanneer by door de eerzucht, gefolterd word ! De bende,
die om hem waekt, -weert de kwelling niet; doch als eerre
bevolene flilte zyne zinnen in.ílaep zoekt te wiegen, is de
geringe, die op heerre pluimen ligt, reeds in acne zagte rust
gedompeld.
Gelukkige gouden tyd! Gefchenk der opperfle goedheid!
Waerom heeft de Hemel u zo vroeg doen vluchten! Niet,
©m ,dat de jonge waereld in eene geftadige lente bloeide, eta
Aa 3
geen
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geen fcherpe noordenwind de bloemen verFcrooide; niet,
wyl van zelfs wasfend koorn de geele velden bedekte , en
honig met de melk in vette tlroomen vloeide, niet, nadien
geen onvertláegde Leeuw de zwakke Schaapskooien deed
hee een, en een afgedwaeld Lam by de Wolven in veilig
rustte; neen , maer wyl de mensch tot het geluk den-heid
overvloed niet behoefde, het noodige hem tot rykdom ver
en by het goud miste, om bevryd van zorgen te-ílrekt,
weezen.
Gy, Leerling der Natuur, gy kent nog gouden tyden!
Doch geen Dichterdom, vol fabelachtige ver; eringen, weet
'er van. Wie derft den uiterlyken glans van fchoonfchynende ydelhe .ïen , als de deugd lust tot den arbeid geeft,
en armoede gelukkig maekt? 1-let noodlot heeft u hier geen
Tempé beioofd; cie wolken, die gy drinkt, zyn met ryp
en blikiem )ezwangerd; de lange winter verkort de lactaenkomnende weekex, der lente, en een eeuwig ys omringt het
koele dal; doch de voortreflykheid uwer zeden heeft dit alles verbeterd, de nyd der hoofdirotlèn heeft uw geluk ver
-grot.
Wat heil geniet gy, vergenoegd Volk! Een weldadig lot
heeft u de ryke bron van euveldaden, den overvloed doen
derven; hem, die met zynen llaet te vreden is, verftrekt
armoede zelfs tot geluk, terwyl de pracht en wellust den
flut der landen doorknagen. Toen Rome, by zyne veldflagen, de overwinningen nog telde, was moes der Helden
fpys, en hout der Goden luis; maer als zyn rykdom overvloeide, vergruisde rascri de zwaktte vyand deszelfs laeghartige trotsheid. Doch gy, wacht u iet grooters te begeeren, zo lang de eenvoudigheid duurt, zal ook de weltland
beftendig blyven.
Schoon de natuur uw hard land met lfeenen bedekt , gaet
uw ploeg 'er echter door, en uw zaed ontfpruit; zy wierp
de Alpen op, om u van de wacreld af te zonderen, nadien
de menfchen zelven zich tot de groottte plaegen verltrekken.
Uw drank is zuiver water, en melk uwe meeste fpyze,
dóch lust en honger maeken die finaekelyk; de diepe myncn
der bergen verfchaffen u fineedbaer yzer: hoe zeer wenscht
Peru niet zo arm als gy te veezen ! Want daer de veyheid
heerscht, werd alle moeite ligter, de Velden zelfs bebloemd,
en Borcas zatter.
Gelukkige derving van nadeelvolle goederen! De rykdom
bezit niets, dat by tiwe armoede heden kan; de eendragt
is by u in vreedzaeme gemoederen gehuisvest, nadien geen
be-
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beglanste waen u den twistappel toereikt; de vreugd word
hier niet door ángflige vrees verzeld, wyl men het leven
heft, en echter den dood niet haet; hier heerscht het ver
natuur geleid, dat het noodige zoekt, en liet-nuft,dore
overtollige voor een' last houd: het geen Epicletus gedaen,
en Seneca gefchreeven heeft, ziet men hier ongeleerd en
ongedwongen verrichten.
Hier heerscht geen onderfcheid , door den geflecpen hoogmoed uitgedacht, 't welk de deugd verlaegt, en de ondeugd
veredelt; geene werkelooze verveeling verlengt hier de lionden; de arbeid vervult den dag, en rust neemt den nacht
in: hier laet geen trotfche geest zich door de eerzucht ver
morgenzorg fielt nimmer de tegenwoordige-blinde,
vreugd uit. De veyheid deelt, niet altoos gelyke macte,
uit milde moederhanden , vergenoegen , rust en arbeid aen
't Volk uit. Geene ontevredene Ziel kwelt zich over haer
lot, men eet, men flaept, meis bemint, en dankt de Voor
-zienghd.
De geleerdheid bied hier zekerlyk geene papieren fchatten te koop; men behoeft de ftraeten van Rome en Athenen niet te betreeden; men bind het vernuft aen geene
Schoolregelen, en niemand leert de Zon in haeren kreits
aen: 6 Geleerdheid ! trots des Wyzen! wanneer hebt gy
hem het vergenoegen gefchonken 2 Hy kent liet Waereldgebouw, en flerft zonder zichzclven te kennen : dc wel.
lust word by hem vergald, en niet overwonnen, zyn ver
doet hem in zynen flaet verdriet krygen ;-fyndemak
doch hier heeft de natuur de leer om wel te Iceven den
menfchen in 't hart, en niet in 't brein , gedrukt.
Hier mackt geen afwisfelend geluk verfchil tusfchen de
tyden; de traenen volgen niet op kortítondige vreugd; liet
leven fnelt heen in ongeftoorden vrede; 't is leden, gel: k
het gisteren was, en morgen zal liet als heden weczcn.
Geen buitengewoon geval tekent hier de dagen ; geen onheil verwt die zwart, geen opgezwollen voorfpoed rond.
De uitfpanning en de bezigheid der jaeren (leen hier íleeds
in evenwigt, de trappen des levens zyn alleen de gboor
en de dood. De vrolykheid doet Hechts foiutvds het-te
vlytig Volk, niet dan met moeite, cenig vermack neemen.
Wanneer door de heete lucht koele windjes fladderen ,
en een driftig bloed in jonge aderen gloeit, verzamelt zich
een Dorp onder de fchaduw van breede eiken, waer de
kunst en bevalligheid zich bevlytigen , om liefde en lof te
verAa4
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verwerven. Hier worffelt een onvertfaegd Paer, mengt
ernst onder het vermaek, vat elkander om het lyf, en
Ilaet heup om heup. Daer vliegt een zwaere leen, van
eeue flerke hand geworpen, door de zich vanéén fcheurende lucht naer den vastgezetten pael. Een ander weder,
gedreeven door de, begeerte om wat edelers aan te vangen, vervoegt zich by een vrolyke fcliaer van jonge HarBerinnen.
Dacr fnort een voortfnellend lood, dat weêrlicht, en lucht
en pael te gelyk doorboort, naer het verafzynde wit; hier
rolt een ronde bal, door het afgeperkte fpoor, in een' uit
liet beftemde merk. Daer danst eene-gef}rktnIopa
bonte Rey hand aen hand, op het vertreeden gras, by Be
Dorpfchalmei; en fchoon de. kunst hen niet leert zich-ne
naer de meet te wenden, bind de blydfchap hun echter
vleugels aen. De gryze ouderdom zelfs zit deerby, in lange reiën gefchaerd, om zich over het vermaek der kinderen
zonder wangunst te verheugen.
Hier toch, waer dc natuur alleen het gebied voert, word
liet bekorelvk Ryk der liefde door geen' wreeden dwang
overweldigd. Het geen beminnenswaerdig is, word onbefchroomd geliefd; verdiende nlackt alles waerdig , en liefde
neemt de ongelykheid weg. De bevalligheid word hier,
ook in armen, 1 hoon gevonden; men deelt de gunst hier
voor geen zwaere kisten uit, de eerzucht verbreekt niet 't
geen door waerdy en gelofte verbonden is , de flaetzucht
flrekt niet tot eene koppelaerffier van onheil, de liefde brandt
hier vry, en ducht geen ouwe rsbui; men bemint voor
zichzelven, en niet voor zyn geflacht.
Zodra een jong Herder dien zachten gloed ontwaer word,
welke een kwynend oog ligtelyk van min doet branden ,
word zyn mond door geene vrees geboeid; een ongeveinsd
woord bekent wat hem roert, zy hoort hem aen, en zo
zyne vlam wacrdig is haer hart ten loon te hebben , zo zegt
zy wat zy ondervind, en doet weer beur verlangen neer
ftreeft; Bene tedere aendoening toch, die uit de bevallig
voortkomt, en door de deugd bezield is, verflrekt der-heid
fchobnen tot geene fchande. Wyk verkeerde fchaemnte, nabootfler der wacre eerbaerheid ! de hoogmoed heeft u flechts
tot onze kwelling voortgebragt.
De verbintenis gaet hier van geene ydele pracht verzeld;
by bemint llaer, zy hem ; dit maekt den huwlyksknoop.
De echt word door niets, dan door beider trouw bevestigd, het jawoord verftrekt tot een' eed, het zegel is een
kust.
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lmsch. De liefelyke Nachtegaal begroet hen van de naast.
gelegen telgen , de wellust ípreid han bed op zagte bolle
mosch, een boom dient tot eene gordyn, de eenzaamheid tot getuigen, dc liefde brengt de bruid in den fchoot
van haeren Herder. 6 Dricmael zalig Paer! Een Vorst
moet ti benyden; want liefde balfemt het gras , en afkeer.
lieerscht op het zyden Bed.
Flier blyft het echtbed rein, men huurt geen' Oppasfer,
nadien kuischheid en vertand daerby dè wacht houden;,
verkeerde lust loert niet op ongeoorloofde goederen, her
geen men bemind heeft, blyft ook fchoon by 't bezit. De
hand der eerbaere liefde ftrooit roozen op den arbeid , die
voor zyne beminde zorgt , vind vermaak in ieder pligt ; en.
fchoon men de kunst niet leert, om naer regels te liefkoozen, zo klinkt het flamelen toch bevallig, als het hart mace
(preekt. De bevallige Itoet der cendragt; vriendelykheid
en fcherts, ontgloeit hunne kusfchen, en haalt den band
der harten toe.
Verwyderd van de ydele nietigheid der zwoegende beziglieden, woont hier de zielerust, en ontwykt den rook der
Stad; het werkzaam leven flerkt de volgroeide lichaenmskragten, de traege vadzigheid doet nimmer den buik z^vellen, de arbeid wekt hen op , en brengt hunne ziel tot kalmte, de lust maakt dien gering, en de gezondheid ligt, in
hunne aderen vloeit een onvervalscht bloed, waarin Teen
ertlyk gif van zieke Voorvaderen kruipt, ''t welk door geen'
kommer vergald , door geen' iiitheemfchen wyn ontiloken ,
door geen' geilen etter bedorven, noch door een'Franfchcu
Kok verzuurd is.
Zo rasch de tlrenge noorderbuiën het luchtgewest verlaeten, en een levendig vocht in alle wezens dringt, als de
fchoot der aerde zich met nieuw fieraad optooit, 't wolk
een liefelyke westewind liner, op zwoele vleugelen , e,cnbrengt, ontwykt liet volk ook acullonds de akelige gronden, waervan de fneeuw nog bezwaerlyk met modderige
ftroomen vloeit, en ylt navr de Alpen, om liet eerde gras
te vinden, tcrwvl de topjes der kruiden pas even door liet
ys komen; het Vee verliet den (tal, en groet den berg met
vreugde, dien de lente en de natuur, tot deszelfs nut, in
een groen gewied fteeken.
Wanneer de Leeuwrihken naeuwleks den vroegen dag
welkom hecten, en het licht der waereld ons zyne cerfIie
blikken toewerpt , ontrukt de Herder zich :yen de lieflkoocingen zyner beminde, die den florid van zyn af cheid wel
Aa 5
liet

S5

DICHTKUNDICE DESPIECELINCL+N

met wederzin befchouwt, doch niet verfchuift; hy drijft den
traegen troep van zwaerlyvige koeiën, terwyl zy vrolyk
bulken over den bedaeuwden weg, zy dwaelen langzaem
om, waer klaver en moederkruid wasfen, en fcheeren het
tedere gras met icherpe tongen af; ondertusfchen zet hy
zich by eeneis waterval neder, en doet den nabaeuwenden
echo door zynen hoorn weêrgalmen.
Als de verafzynde f'raelen de fchaduwen verlengen , en
het moede licht ter koele rust onderduikt, dan fiielt de
verzadigde troep, door den overvloed gezwollen, met ver
geloei naer zyne gewoone ílallen. De Herderin be--ward
groet haeren man, dien zy met genoegen acnfchouwt; het
vrolvk gebaer der kinderen juicht en fpeelt om hem heen.
En als het zoete fchuim uit den uier gedrukt is, dan zit
het matte Pacr neder ons geringe fpyzcn te nuttigen. Trek
en honger doen fmaeklyk weezen, liet geen de eenvoudigheid heeft toebereid; tot dat flaep en liefde hen, in elkanders armen gellrengeld , naer bed geleiden.
Wanneer de weiden door de kragt der zonne.geroost
worden, en de hoop des volks in 't geele gras rypt, ylt
de vrolyke Herder naer de bedaeuwde gronden, eer liet
goud van uuroor den top der bergen bemaclt. Flora word
nu uit haer gunstryk gebied verdreeven; de kromme fikkel
doet den tooi der tierde nedervallen; een liefelykc reuk,
uit duizenden vermengd, flygt op van den veelverwigen
hoop kruiden ; de zwaere tred der Osfen voert hunne winterfpys, en een vrolyk lied geleid hunnen togt.
Zodra de treurige herfst dc geele bladen afplukt, en de
koele lucht zich met graeuwcn nevel bedekt, word de
fchoot der aerde met nieuw fieraed opgefmukt, en, arm in
prael en bloemen, niet nuttige fchatten verrykt; de oogenlust der lente wykt voor grooter genoegen, de vruchten
blinken, waer te voren de bloesfem Pcond, liet rype goud
der appelen, doorvlamd met purperen tlrecpen, buigt den
gefchraegden tak , en bied zich den mond aen. Volfappige
peeren , en honigryl:e, pruimen , lokken de hand van haeren
meester, en verbeiden die aen den boom.
De herfst bekranst hier den heuvel wel niet niet \Vyngacrdranken; men perst hier geen goedblyvend nat uit gekwetlte Beziën. De aerde heeft, tot lesfching van den
dorst, bronnen gegeeven , en geen door kunst gem iclzt zuur
doet ons fpoediger ten grave fnellen. Gelukkigen ! klaegt
niet, gy wint door uw verlies, gy derft geen' noodzacl:elyken drank, maer een gif. De weldaedige natuur onthoud
dien
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dien den .dieren, de mensch alleen drinkt wyn, en word
daer door een dier. Voor u, gelukzaligen! wil de Voorzie
zorg droegen; zy heeft zelfs den weg ten verderve-nighed
voor u verborgen.
Doch de herfst ontbeert hier ook geen fchatten, die list
en waekzaemheid op hooge bergen nafpooren. Eer het
morgenrood verfchynt, en de nevelen verzwinden, klinkt
reeds dc hoorn des Jagers, en wekt den Kliphewooner;
hier ylt eene fchigtige wilde geit, door den íchrik gevleugeld, over liet wyde ruim van gekloofde rotfen; daer {Helt
een kunílig gevormd lood naer zwaergehoornde bokken;
ginds vliegt een gezwind ree, het zwenkt om, en valt ter
aerde. De luidruchtige flryd der honden, het doodelyk
kraeken van 't metacl , klinkt door het bochtige dal, en
doet het woud weêrgalmen.
Opdat de vorst echter hen niet als behoeftig overvalle,
zo maekt de vlyt des volks, uit de vrucht der Alpen , meel.
Hier word, op een Clerk vuur, de afgefcheide wei dik;
dier flremt de melk, en word eene gcronne olie. Hier
perst een zwaer gewigt het lyvig gedeelte der wei; daer
fcheid yder zuur het water en het vet; hier word dc
tweede roof der melk voor het arm volk gekookt; doer
vormt eene rondgefnedene plank dc nieuwe kaes. Het ganfche Huisgezin grypt aen , en fchaemt zich ledig te zyn;
geen tlaevenarbcid is zo zwaer als werkeloos te weezen.
(Het Vervolg en Slot by de eerie gelegenheid.)

ZAMENSPRAAR TUSSCH'EN LUCIANUS EN LORD LYTTLETON,
IN DE ELIZEESCI-IE VELDEN.

e Geleerde THOMAS FRANCKLIN, Hoogleeraar in de
Griekf èhe Taaie op de Hooge Schoole te Cambridge, deezer dage eene f ngelfche Vertaaling van I,IJcIA„ rus in 't licht geeven{le (*), heeft 'er eene Zamenfpraak
„ bcgevoegd tusfchen dien Schryver en Lord LYTTLETON,
„ bekend door zyne Zamenfpraat•en der Dooden; de keurlykheid van dit Stukje , en de Waarneemingen in 't zelve, firekkende tot opheldering der Gefchiedenisfe van
„ den
(*) The Works of Luciaan, II. Vol. in 4to, London, Cadell.
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„ den San io/ater, bewoogen ons liet onzen Leezeren ter
hand te Plellen".

* * * * * **4i
LUCIANUS.

Aan dien langzaamen tred, aan die reusagtige geftalte,
dunkt het my dat ik Lord LYTTLETON zie naderen.
LVTTLETON.

Die doordringende opflag van 't oog, en fchampere lach
op 't gelaad, wezen my aan, dat gy myn Vriend LUCIANUS
moet weezen. ^FONTENELLE fpreekt met my Heeds van u,
en van de verpligtingen, welke wy aan u , onzen ouden
Meester, hebben. Ik kan u verzekeren, dat gy, van alle
Schryvers der Oudheid, dc Man zyt, van my, toen ik op
aarde was, allermeest geagt.
LUCIANUS.

En 'er is geen hedendaagsch Schryver, die by my hooger te boek (iaat dan de beminlyke, de fraaije, de eerlyke,
de deugdzaams Lord LYTTLETON.
LYTTLETON.

Schoon LUCIANUS nimmer de Man geweest hebbe om lof
te maaken, wil ik gelooven dat deeze uwe loffpraa--redn
ke zo opregt is als de myne, en hiervan heb ik blyk gegeeven door myne Zamenfpraakcn der Dooden. Zy, die
de enfchen vleien, kunnen ze bedriegen; zy, die hun hof
zoeken te maaken, ze verraaden; maar men doet de moeite
niet om ze te volgen, zonder agting voor hun te hebben
opgevat. En ik heb my bevlytigd, om u zo naby te komen
als my mogelyk was.
LUCIANUS.

Gy zyt 'er niet ongelukkig in geslaagd; fchoon gy, om
de waarheid te zeggen , (en gy weet dat men in deeze Gewesten de wa^rrheid fpreckt,) al te ernllig waart, om een
goed navolger van LUCIANUS te weezen, al te bcfchaafd tot
liet boertige, en al te verflandig om zeer te bchaagen. Ik
verklaar u rondelyk wat ik over dit auk denk; daarenboven
hangt de naam , welken gy in de Geleerde Wereld verwor.ven hebt, niet alleen af van uwe ZanzenJ'praaken; terwyl
de myne myn geheele ]chat zyn : gevolglyk kruit gy veel
gcreeder dan ik, ten doezen opzi te, oenigen afílag veelen.
LYTTLETON.

Wat liet vrolyke , het fpottende aanbelangt , beken ik
gaarne , dat ik u, niet een zeer ongelykcn tred, volgde.
]gil owe Schriften is een onnitputbaare bron van vervrolykende geestigheid, en ik geloof, dat geen Schryver, oude

of
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of hedendaagfche, in dit opzigt, u na de kroon íleekt.
Intusfchen leest men , althans onder de i ngelfchen, uwe
Schriften zo veel niet als die van veele Schryvers, verre
beneden u; en ik vrees, dat LUCIANUS, in alle Landen,
en door alle tyden heen, enkel bewonderd is door eeii
klein aantal oordeelkundige Leezers, die, vol eerbiedenisfe voor de oudheid, fmaak in uwe Werken vinden. Deezen zullen zeker altoos een onuitfpreeklyk genoegen fcheppen , in uw geestig hekelen en fyne boertcry.
LUCIANUS.

Maar •ik denk, myn Vriend, dat dit geestig hekelen,
die fyne boertery, welke gy de goedheid hebt my toe te
kennen, my zo veel regts geeven op de algemeene goed
als alle andere bekwaamheid, welke een Schryver-keuring,
kan bezitten?
LYTTLETON.

Dat 's waar, en uwe veronderllelling zou desgelyks
doorgaan, indien het even waar was, dat al de Wereld
eene fpotterny zo kiesch als de uwe kan voelen en fmaaken. Maar, gelyk myn Vriend TRISTilAar SHANDY heeft
opgemerkt: het is allen Menfchen niet gegeeven om fmaak
in 't aartige te vinden, hoe gaarne zy 't ook wenfchen; die

(maak is eene gaaf des Hemels.

LUCIANUS.

Recht geestig te weezen, ik erken het, is eene Hemelgave, en zo is ook het vermogen om 'er fmaak in te vinden; doch fl;aa my toe, op te merken, dat de menigte altoos greetig zoekt wat een klein getal bezit. Schoon, onder duizend Menfchen, misfchien, 'er één enkelen gevonden wordt, die gevoelt wat rechtfchaape Boert is; wil
elk ondertusfchen zich voordoen als iemand die des een
recht bezef heeft. Gevolglyk zullen 'er maar weinig Ge
weigeren kennis met niyne-lerdnwz,ioplyk
\Verken te maaken , inzonderheid by uwe Landsgenootcn ,
wier Geestgefleltenis tot het fpotten, gelyk men my ver
heeft, overhelt.
-hald
LYTTLETON.

't Kan zyn: maar die onder ons het meest leezen, heb
geen goed Kngelsch gewaad gezien : en onze-benuogi
Geletterden zyn veelal te traag om u in 't Griekscla Gewaad
te zoeken. Daarenboven befchuldigen zy u van verfcheide mishagen, over welke het my weinig voegen zou te
fprcekcn.
LUCIANUS.

ik bid u maak des geene zwaarigheid. 1k heb de vryheid
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Beid gebruikt om u myn gevoelen over uwe Schriften te
zeggen, gy hebt omtrent de myne een gelyk regt. `Leg
vry op, wat men ten mynen laste heeft.
LYTTLETON.

Om voor u niets te verbergen, mvn Vriend, zy heb
veel tegen de duisterheid in uwe Werken.
-ben
LUCIA NU S.

Niets, Mylord, verduistert Bene zaak neer, dan wanneer men dezelve door eene middenitorfe ziet, welke dezelve misnaakt of de waare kleur beneemt. Werp deeze schuld, bid ik u, op de dwaasheid der Uitfchryveren
zonder kunde, zonder fmaak, die dikwyls door hunne inniengzels de zuiverheid van myn gehalte bedorven, en zich
alle moeite der wereld gegeeven hebben , om my eene barbaarfclie taal te doen fpreeken , en grappen te doen zeggen,
veel minder aartig dan de myne. Ondertusfchen geloof
ik, dat men, ondanks hunne vervalfchingen, gemaklyk
den waaren zin myner uitdrukkingen kan raamen, uit het
algemeen beloop myner Schriften. Doch dit is iiegts de
geringtte der beledigingen my aangedaan. De Overzetters, de Oordeelkundigen, en de Verklaarders hebben z a
om my te misvormen, en agting te doen-negfpa
derven. 't Is niet noodig, Mylord, om u de lafheden aan
te wyzen, welke zy op myne rekening gefield hebben,
en nooit uit myne pen vloeiden, fchoon men ze in alle
Uitgaven myner Werken vindt.
L Y T T LE TON.

Hier over, geloof ik, beklaagt gy u met regt; maar een
Man van vernuft moet altoos v'erwagten, dat men hem
meer letter-misdaaden, dan by begaan heeft, zal ten laste
leggen. Wat hier van ook zyn moge, gy hebt den troost
van te mogen zanmerken, dat de verflandige Leezers, (en
gy ekreunt u, zo ik denk, weinig aan de andere,) zeer
wel aan de zigtbaare kentekens weeten te onderfcheiden,
wat waarlyk uit uwe pen gevloeid is , van 't geen men u
valschlyk heeft opgedischt. Kan een redelyk Mensch ver
dat de oordeelkundige van den Tinion, Toxa--onder(Il,
ris en Hernzotimus, zulk een liegt gebruik zou gemaakt
hebben van zyn tyd en bekwaamheden, om den Vos ftenwoord, den Harmonides en den Ontërfden Zoon te fchryven? Of dat de geflaage vyand van Bygeloof zichzelveu
voluit tegenfpreeke, door in goeden ernst de Starrewichelaary te verdeedigen?
L ti-
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LUCIANUS.

Gy verzwygt nog de laatlle, fchoon geenzins de minfle
hunner bedricgcryen. Gy fprQekt niet van die Ocypus,
door deeze 1-ieeren mede op myn naam gezet. Het is een
opstel van een jammerhartig Sophist, die, aangemoedigd,
door den opgang welken myn Tragopodagra, een myner
beste Werken, maakte, te raade werd my na te volgen
in die weinig gelykeude copy. Maar dit is 't alles
niet, waar over ik my beklaagen moet, deeze verpligtende Heertjes, die my toegefchreeven hebben, 't geen myn
werk niet was, konden ook goedvinden my te ontrooven
't geen my toekwam; en door een haatlyk beginzel gedreeven, maakten zy geene zwaarigheid om Alcyon my te
ontzeggen. 't Is onmogelyk, luidt de taal van een myner
Vyanden, dat LUCIANUS zich zulk een reclatmuatig denkbeeld van de Goden gevormd, en op zulk eene edele tivyze
gefprooken Nebbe.
LYTTLETON.

In de daad, myn waarde Vriend, men heeft u flegt behandeld, maar, gelyk het Spreekwoord zegt: 1?e Hond is
dol, f a hem dood. Men moet ook bekennen dat gy
zeer vry uitgefprooken hebt van de Goden des Heidendoms; en het heeft my altoos verwonderd dat gy niet in
ongelegenheid geraakt zyt door den Godsdienst uws Lands
openlyk te befpotten.
L UC IA N US.

Ik zal 'er u reden van geeven, Mylord. Ten tyde toen
ik fchreef, waren drie vierde , der geenen met welken ik iets
te doen, hadt, van myn gevoelen; niet alleen had ik de
Spotters op myne zyde, maar ook het grootlle gedeelte des
Volks. -- Voeg hier by, dat, fchoon de Ouden, ten
opzigte van den Godsdienst, zo veel yvers niet hadden,
als uwe Wysgeeren van hater dagen, zy Ier meerder
Menfchenliefde bezaten; hoe verfchillend hunne gevoelens
mogten weezcn, zy bragten elkander daarom niet om hals,
gelyk gy, Christenen.
LYTTLETON.

Recht, my,I Vriend, gy bezit nog uwe gewoone fchamperheid. Maar ik moet u voor den Regterfloel der
Oordeelkunde befchuldigen van te veelvuldige herhaalingen.
Lenige onzer Geleerden zeggen dat gy onderhevig waart
an een overloop van geest, en zo zeer met den gal der hekelaarye bezet dat ze uw kleur misvormde. Zo ras gy het
wild hebt opgeflooten, zet gy liet na , tot dat gy geheel buiten
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ten adem zyt; en, ont de waarheid te zeggen, gy gelykt
naar een boom, die eene menigte van waterlooten uitfchiet,
welke noodwendig moeten afgclneeden worden.
LUCIA US.

Myne mislagen, ik vrees het, zyn te veelvuldig, even
als de gelykenislen , door it bygebragt, om ze beter aan te
wyzen. Ondertusfchen komt dit alles hier op neder, dat
ik zomtyds al te vermaaklyk worde , en dat ik eens in een
goede luim zynde, my niet wist te bedwingen. Die overloop van geest, en die overtolligheid van Hekelende vogten, zyn kwaalen, weinig bekend onder de hedendaagfchc
Schryvers; doch gy behoorde, ten minflen, medelyden te
hebben niet die 'er aan onderhevig zyn.
LYTTLETON.

'Er moge geest fleeken in 't geen gy zegt; maar dit geeft
geen reden. Dat wy , ondertusfchcn, ernstig fprceken , myn
Vriend ! Men heeft tegen u veel grooter bezwaaren, en 't zal,
zo ik vermoede, u niet g emaklyk vallen, dezelve uit den weg
te ruimen. Gy wordt beschuldigd van dikwyls de Wetten der
Zedigheid overtreeden te hebben en , gelyk myn Vriend PoPE wel heeft opgemerkt, is gebrek aan Welvoeglykheid,
gebrek aan Jee; fend. Tusfchen Ons gy hebt zekere veylieden genomen , die met allen vernuft der Wereld , of, 't
geen op 't zelfde uitkomt, met al liet vernuft van LUCIArus, niet verfchoond of vergoelykt kunnen worden. Ik zou
een aantal plaatzen, die de Eerbaarheid kwetzen, uit uwe
Werken kunnen aanhaalen ; doch voor tegenwoordig.....
'

,

LU C IA N US.

Zyn 'er zulke plaatzen in, 't kan weezen, ik wenschte wel ze niet geíchreeven te hebben. Ik gis gereedlyk,
waar gy heen wilt, en beken rondborf'ig dat myn Ezel (")
wat ílerk daar mede bezet is: maar, om my te bedienen
van de uitdrukking uws even aangehaalden Vriends: Wanveer men met eene Gekheid zeer is ingenomen; (en dit was ik
met myn Ezel,) kunnen wy bezwaarlyk voorzien, hoe verre
die ons zal vervoeren.
LYTTLETON.

Is waar: doch gy hebt, in dit flak alleen, u niet ver
Wat dunkt gy van het Boek der Liefde, 't geen-grepn.
gy niet zult ontkennen gefchreeven te hebben?
It

L U-

(*) )Ene zeer veyc Vertelling, oorIpronglyk door LU C t A N u s
gefchreeven , en naderhand door A P U!. i: US, onder den tytel van
den Gouden Ezel veranderd, uitgegeeven.
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LUCIANUM.

Ik beken fchuld, gy hebt my overtuigd; maar de losban
zeden der eeuwe, waarin ik leefde , kunnen my--dighevan
ne fchuld verminderen. De Hoofdílof van dat Boek was
liet doorgaande Onderwerp der gefprekken, en men hieldt
het voor zo onfchuldig als het tegenwoordig misfchieu in
Italie zou zyn. Gy zult zeggen, Mylord, dat ik zeer
zwakke verfchooningen voor myne zaak bybreng.
LYTTLET0N.

't Zyn, in de daad, de beste niet. De grove ontugtigheden, welke men niet alleen in mve Schriften, maar
ook in die van meer Schryvers der Oudheid, aantreft ,komen my zo veel te zeldzaamer voor, om dat gy, wellus
denkbeelden willende bedekken, zulks doet op eerre-tige
veel behendiger wyze dan de kuischtfe hedendaagfche
Schryvers; getuigen hiervan veele plaatzen in het evert
aangeroerde Stuk. Hoe dit bykome weet ik niet. Maar
zeker wy zyn veel kieícher hierin dan gy gewoon waart.
LUCIA NiUS.

Dit , in 't voorbygaan , bewyst Beenzins dat gy veel
deugdzaamer zyt dan wy waren; want, gely k uw Vriend
VOLTAIRE zeer juist heeft opgemerkt: De Schaamte is uit
het Hart geweeken, en heeft de lvyk op de Lippen genomen. Hy voegt 'er by, 't geen zeker niet in uw voordeel
pleit. Hoe meer de Zeden bedorven zyn, hoe gepaster erz
kiefcher de uitdrukkingen worden; men gelooft in de Taal
te zullen hervinnen , 't geen men in Deugd verlooren heeft.
,

LYTT LET 0N.

Gy weet 'er u wonderlyk uit te redden. Maar dewyl
wy bezig zyn aan dingen van deezen aart. Zeg my , zyt
gy de Scliryver van de Zamenfpraaken der Hovelingen,
door uwe Vyanden aan u toegekend? «Vat nay betreft,
ik geloof dat ze uit eens anders pen gevloeid zyn.
LUCIANUS.

Geen één derzelven heb ik gefchreeven. Ik kan u ver
dat ze opgefield zyn door een dier gewaande Ge--zekrn
,eerden, op welken ik het in myne hekelfchriften zo zeer
gelaaden had; by wilde, buiten twyfel, myn geest met
den zynen op één peil brengen.
LYTTLETON.

Ik heb 'er altoos zo over gedagt, want ze zyn zo laf
als ontugtig, zo zeer ontbloot van geest als van betaamelykheid, en alle van zo weinig bedam+enis als de gefprekill.1)1,LL. 11L.NGLZ.w. No. 8,
El
ken
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ken moeten weezen , door losbandige Hovelingen, op eer,^ ilegte plaats gehouden.
LUCIANUS.

Gy hebt _gelyk, Mylord, en ik zou my als gevlekt
van Apollo hebben moeten aanmerken, indien ik myn papier met zulke fchaamtloosheden bezoedeld hadt. Niette
ik, met al myn onzedigheid, en al myne ongc--min,be
regeldheid, als gy over my wilt oordeelen uit liet geen ik
gedaan heb, z© flegt niet geweest als veelen zich verbeelden, en uit myne Werken opmaaken. Ik durf my op
myn gedrag beroepen; liet minst bedrieglyk merkteken van
myn waar Character.
LVTTLETON.

Men heeft van uw Leeven en van uwe Werken nooit iets
meer gegeeven, dan in 't wilde fchermende en tegenftrydige
berigten. Ik zou my zeer aan u verpligt agten, wanneer gy my, onder deeze aangenaame wandeling, een berigt
gaaft van uwe Leevensgevallen.
LUCIANUS.

Met al myn hart.
LYTTLI TON.

Wat kort, indien het u gelieft ; want ik heb weinig

tyds.
LUCIANUS.

Gy weet , Mylord, dat myn Gellacht,'t geen ik wel wil
bekennen, dat geenzms onder dc aanzicnlykfle behoorde,
oorfpronglyk Grieksch was, en uit Patrcc in Achaje kwam ;
van waar het zich , om redenen van voorzigtigheid, onnoodig hier op te Naalen, na Samofate begaf, eene Stad.
van Cormmagene in Syrie, op den oever van den Euphraat;
deeze Stad hadt de eer (want dit is eene by u geliefde
fpreekwyze,) om uwen Vriend LUCIANUS ter Geboorte-Stad
te ítrekken.
LYTTLETON.

Zeker is dit eerie eer geweest voor die Stad; want wie
zou, zonder die gelukkige gebeurtenisfe , immer van Sanao fate hebben hooren fpreeken? Ik herinner my niet ooit gelee zen te hebben, dat dezelve een Man van vernuft, behalven
u , voortbragt , en dikwyls verwonderde het my, onder 't
leezeu uwer Schriften , dat gy zo menigmaal van uwe Geboorte -Stad fpreekt , als of gy 'er op roemde.
LUCIANUS.

Ik zal u de rede hier van zeggen, Mylord , ik had voorZieu, dat Inyne Vyanden, die in grooten getale waren, ze ker
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kor die aanmerking zouden maaken, als ik zelve het
niet by voorraad deedt. Zy zouden geduurig gbfprookeii
hebben van Syrie, en my verweeten dat ik geen Griek,
maar een Barbaar, was. ik befloot, derhalten, huil voor
te komen , en te doen weeten , dat iemand, te Samofate
gebooren, zo wel kon fchryven als zy. Maar, om
tot myne Leevensgefchiedenis weder te keeren , naardemaal
myu Vader, een arm Handwerksman, geen geld hadt om
aan myne opvoeding ten koste te leggen, kunt gy ligt
bevroeden, dat deeze weinig betekende, en dat ik , ondanks myne reeds vroegontIuikende zugt tot de Fraaije
Letteren, zeer fchaars gelegenheid vond om dezelve te
voldoen; ik bleef gevolglyk, zeer lang, diep onkundig.
LYTTLLTON.

't Is zeer te bevreemden dat gy, in weerwil van die
ougunf'ige omflandigheden, u een flyl, zo zuiver, zo
fraay, en zo naauwkeurig hebt kunnen eigen maaken, te
trieer, in een eeuw van bastaardy; toen ftnaak en vernuft
:bykans in een hoek verfchooven lagen, en in de geleerde
Wereld nauwlyks een voetflap was overgebleeven van die
volmaaktheid, waartoe Griekenland in vroegere eeuwen
opklom. lIet moet een zonderling verfchynfel geweest
zyn, te zien dat gy heen boorde door de duisternisfen , waarmede de fchoolfche wartaal alles bedekte, en m°t
den zuiverflen glans fchitterde.
LUCIA NUS.

Indien ik als Sclnyver Benige verdienf'cen bezitte, kan ik
dezelve aan niets anders toefchryven dan aan Gene hebbelykheid, my, van myne kindsheid af, eigen, om altoos
de Werken van de beste Schryvers voor oogen te hebben,
als HOMERUS, PLATO, XENOPIION, en twee of drie anderen. 't Gebeurde dikwyls, dat ik, voor myn Vader cone
boodfchap doende , dezelve leende of ontvreemde van lieden in de nabuurfchap; ik doorlas ze met dc grootlie grectigheid , en beken rondborflig, dat ik alle agting, als Schryver, vervolgens verworven, aan hun heb dank te weete,i.
't Is niet noodig u hier-te herinneren liet ongeluk,
't geen my op myne eerfle reize overkwam; noch het ge
welk ik :net myn Oom had. De Droogra, dien gy,-fchil,'t
buiten twyfel, meer dan eens gelezen hebt, vermeldt Ií
deeze lotgevallen. Ik zal u alleen zeggen, dat ik, naa
deeze gedenkwaardige gebeurtenis, in 't huis myner Oude
niets vindende dan een (legt onthaal, de eerfle gelegen--ren
heid de beste waarnam om elders heen te gaan. Deeze dcedt
:-) b 2
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,
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zich op. Ik pakte alles, wat ik bezat, by één, (de Hemel
weet dat het niet veel zaaks was,) en beg volvrolyl: den
weg .op na Antiochie. Daar, door de bezorging myner doorlugtige Befchermfler,gengeg kundigheden , of althans genoeg
onbefchaamdheids gekreegen hebbende, om eene School te
openen, beftond ik het in de Redenkunst lesfen te geeven;
eene kunst toen zeer in de mode, en welker Onderwyzers
doorgaans zeer gezogt en bewonderd werden, op de alge
veronderstelling dat het niet moeilyker was de Wel-men
te leeren, dan het dansfen of het fluitfpeelen.-fpreknhid
LYTTLETON.

Dit denkbeeld, hoe ongerymd ook, heeft, ten uwen tyde, te 4ntioclzie niet alleen geheerscht; maar zich tot onze
dagen uitgefrekt. Mylord CHESTERFIELD, een Man zo
vol geest en finaal: , was 'er mede ingenomen, en beweer
dat ieder een, indien by flegts wilde, een Redenaar-de,
kon worden , mits by de moeite daar toe name. Het voor
Zoon bewyst het tegendeel; doch gaa voort,-beldvanzy
bid ik u.
LUCIANUS.

Welhaastverwierf ik ageing, en myn arbeid om den jon
'ie Welfpi eekenheid in te boezemen , bezorgde-genAdl
my een overvloed van penningen. Door dit middel, en
liet opflellen -van Redenvoeringen, toen eene zeer gezogte
-Vaar, maakte ik myn fortuin. Misfchien zyn 'er, in de
Verzameling myner Werken, nog van de Redenvoeringen
voor handen.
LYTTLETON.

Ik geloof, dat gy ,te .4ntiochie of Macedonie, ik weet niet
net op welk Bene plaats , nog een ander Beroep waargenomen hebt , en Regtsgeleerde geweest zyt.
LUC IAN US.

Ik fchaam het my, te moeten bekennen; maar 't is gelyk
gy zegt. De Schoolfche Redenvoeringen, die ik, door lange hebbelykheid, zeer gemaklyk opbelde, en het gebruik,
om het voor en tegen van een vraagfluk te verdeedigen,
maakten my, eer ik het wist, bekwaam voor de pleitzaal.
In doezen bogtigen doolhof, vol distels en ftruiken, ingetrceden, dwaalde ik langen tyd om, en flaagde niet ongelukkig in de kunst om heledigingen te zeggen, te liegen,
en te hairklooven. In 't einde deedt een inwendig bezef
van regt en onregt, en oenige knaagingen van 't geweeten, die ik niet kon afweeren, my een Beroep verlaaten,
't welk myn beurs zeer fpekte.
LYTT'
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LYTTLETON.

Wy behoeven, myn waarde Vriend, uwe gedagten niet
te veeeten over de Pleitbezorgers; gy hebt ze klaar genoeg
voorgelleld op veele plaatzen in uwe Schriften. Zeg my,
bid ik u, werwaards gy vervaaren zyt, naa uw vertrek
van ,4ntiochie; want myn geheugen bedriegt my zeer, indien gy, geduurende uwe Jeugd, niet veel gezworven
hebt.
LUCIANUS.

FIet bedriegt u niet, Mylord; het geld, in weinig jaaren, verzameld door de beide bovengemelde Beroepen,
íl:elde my in Plaat om mynen Reislust te voldoen. Dus heb
ik, geduurende de Regeering der twee ANTONYNEN, Ionic
en geheele Griekenland, vervolgens Gallie en Italie , doorgereisd, van daar kwam ik, door Macedonie, in tnyn Vader
zeer aangenaame reis, kunt gy ligtlyk begrypen,-land.I)e
gaf my veel voordeels, ik verkreeg veele nutte kundigheden, ik leerde Menfchen kennen, en dit was de grondflag
van myn roem. Eindelyk, moede van zo veel omzwervens,
befloot ik myn verblyf te neemen in de Hoofdílad desRyks;
en hooge jaarera beklommen hebbende, was ik alleen bedagt
om vrede en rust te zoeken in den Schoot der Wysbegeerte.
,

LYTTtETON.

Deeze was, indien wy op uw fchryven afmogen, in
geen bloeienden Plaat, en helde, gelyk gy, na den onder
-gan.
LUCIANU14.

Ik deed, nogthans, alles, om dezelve flaande te houden, en, zo ik geloof, niet geheel zonder vrugt. 't is
waar, myn rang en middelen waren niet toereikende ont
dezelve te verdeedigen en te befchermen; ik had den geest
r tyner beide Beroepen verlooren, en ik zag de behoefte met
den ouden dag my naderen; maar gelukkig boezemde de
Voorzienigheid, welke my bewaakte, eenen , braaven Keizer het denkbeeld in, om my te begunfligen. lle goede
MARCUS AURELIUS ontving my in zyn Paleis, telde my in
den rang zyner Vrienden en Medgezellen, en befchonk my
met de' Landvoogdy van Egypte, een post zo aanzienïyk
als voordeelig.
LYTTLETON.

Ik geloof, dat gy, even als de groote Amptenaars, heden
ten dage, een ander den last liet draagen, aan dit bewind
vast, en u van de voordeelen bediende.
b3
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LUC IAN (SS.
Voorzeker, en ik fleet de rest myner dagen op de vrolyk•
fie wyze.
LYTTLETON.
Gy hebt een hoogen ouderdom beklommen. Zeg my,
hoe hebt gy uwe dagen geëindigd; want de Schryvers, die
van uwen dood gewaagen, stemmen zo weinig overeen,
dat men niet weet, wien te gelooven.
LUCIA NUS.
Dat weet ik. SUIDAS heeft nay van de honden laaten ver
een ander my ter helle doen vaaren, (dit onder-fcheurn,
ziet gy dat bezyden dc waarheid is,) en zulks om-tusfchen
liet opllellen van een klein Vertoog, Philopatris getyteld,
aan 't welk ik nooit eenig deel gehad heb. Maar, by Hercules ! de weezenlyke oorzaak myns doods was die vervloekte ziekte , die zo veele braave Mannen vóór my heeft weg
altoos de Geneeskunst zal braveeren, de Jicht.-gerukt,n
Zints lang had ik 'er eenige aanvallen van gevoeld, en zy
rukte my, in het tachtigíte jaar myns leevens, uit een bedorve \Vereld, en voerde my over in de gezegende Gewesten, waar ik liet geluk heb n aan te treffen.
LYTTLETON.
Ik heb altoos gedagt, uwe Tragopodagra leezende, dat
gy de taal voerde van iemand, die alle de ongemakken
gevoeld hadt, waar van gy eene zo aandoenlyke en oor
geeft. Doch het lange tydperk-1'pronglykebfchvi
uws leeveiis in aanmerking neemende, licht gy geen reden
van te klaagen , dat Atropos uw leevensdraad te vroeg
heeft afgefneeden ; fclhoon het een trek van de filoodule
ondankbaarheid was in eene Dame, door u tot den rang
van eene Godin verheeven , haares Vergooder te dooden.
LU C IAN U S.
Zulk eerie belooning had ik niet verwagt; had ik het
kunnen voorzien, zy bath die eer niet genooten.
LYTTLET ON.
Ik wil het gaarne gelooven. ik bedaak u voor uw onderhoud, en de gegeeven Leevensfchets.
LUC IA NU S.
't Wordt myn tyd. Ik moet SWIFT en FABELAIS opzoeken; ik zou deezen morgen met hun eene wandeling
doen.
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bekender en ontegenfpreeklyker, dan dat alle menfcherr,
^ v vooral Jongelingen, naar uittekende eer en glorie haken, en
zelden, zonder afgunst, kunnen verdragen, dat dte aan hunne
tydgenoten worden toegefchreven. Maar, hoe is met deze fterke
en algemene zugt overeen te brengen , de luiheid en vadzigheid
der meeste menfchen, en de weinige moeite, welke zy aanwen.
den, om het pad van eer en glorie te kunnen inftreven?
De roem van eenen onverfchrokkenen Held, of eenen beroemden Schryver te wezen, is zeker de grootfie, en daarom de meest
begeerde, eer. Maar hoe komt het nogtans, dat elke Eeuw zo
weinig uititekende Helden en beroemde Schryvers, (in vergelyking van het fchier oneindig getal van menfchen op de Wereld,)
heeft voortgebragt?
Men zou, naar 't my toefchynt, niet geheel buiten het fpoor
dwalen, wanneer men ftelde, dat het een en ander daar uit ontflaat , dat 'er, om waarlyk uit te munten, eene grootheid van Ziel
vereischt wordt, waar van het gros der menfchen de onweerftaanbare kragt niet gevoelt. 'Er niet door gedreven wordende, kun
ze zig geen begrip vormen, van die alles overwinnende drift,-ne
welke 'er noodig is, om alle de zwarigheden , die zig aan een hekrompen vernuft opdoen, te boven te komen , ten einde een uit
te worden.
-muntedMa
De aandoening, die groote Zielen voelen, over alles, wat eenigzins eene verden'.:irng van haare opregtheid in(luit, of dat ten
hunnen opzigte het voorkomen van hoon of veragting heeft , is
zo treffende, dat hier door gemaklyk reden te geven zy van de
buitenfporigheden , welken zy daartegen dikwils begaan. Sterke
driften en heftige gemoeds-aandoeningen , in allerhande opzigten,
behooren veelal onder de kenmerken der doorlugtigfle Mannen.
't Is een ongeluk, zegt Montesquieu,'t welk met de menschlyke
natuur verbonden is , dat groote Zielen zelden gematigd zyn.
Eu dewyl het altoos ligter valt zyne kragt te volgen , dan die
in te binden, zo vindt men, in de clasfe van uitmunrende Menfchen, eerder luiden, die buitengewoon braaf en deugdzaam, dan
die ongemeen voorzigtig en gematigd zvn. ------, Van daar zoo
veele voorbeelden van de buitenfporigile geneigdheid van groote
Mannen rot de Sexe ; waardoor meermaals het lot van Steden
en Gewesten, ja zomtyds vara een gansch Volk of van het gehee!e Ryk , door het enkel woord van ééne Schoone, heflist is;
zelfs dan, wanneer de Held, in den loop zyner overwinningen,
door geen wederffand te fluiten, en door geen geweld meer te
bedwingen ware.
Ouders , die in hunne Kinderen uitfiekerde garen ontdekken,
•îs7 rets is

waardoor zy welhaast boven hunne tydgenoten ifaau uit te munBb4
ten ,
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ten, moeten daarom voorzigtig zyn, in het leiden hunner driften;
en vooral in die, welken levendige Zielen fchi lyker, dan logge
en f} ;gge Jongelingen , voor het beminnelyk Geflagte gevoelen :
want hunne geneigdheid eens aangeftoken, of hunne liefde eens
tntvlamd, is zeden te dempen of te verdooven; ze eindigt ge.
meenlyk niet, dan riet eene volkomene voldoening. Gelukkig zou het zyn voor het geheele Menschdotn, indien aan alle
groote Mannen eene Vrouw te beurt viel, als onze Landsgenoot,
de onftervelyke Huig de Groet, heeft mogen erlangen.
Niets heeft meer mvloeds op het gedrag der overige Kinderen
van een Huisgezin, dan het braaf gedrag van het Oudllc , vo®ral
wanneer dat een Zoon is; om dat by dagelyks door de Ouders,
als een voorbeeld, aan do anderen kan worden aangeprezen , en
het den Kinderen zeer eigen is , by navolging te leven. Een
deugdzame Zoon is daarom de eer en het geluk van zyn geflagt;
en het betaamt den Ouderen hem op een zeer hoogen prys te flellen. In zulk een geval is 'er geen zwarigheid in een uitte •
kend betoon van agting voor hem. Maar in de gewoone omftandigheden is het eene gansch onverantwoordelyke zaak voor Ouderen, een doorftralend onderfcheid tusfchen hunne Kinderen te
maken, en den eenen meer blyken van liefde dan den anderen te
toonen. Dit verwekt een haat in de Kinderen jegens hunne Ouders, waarin ook die meest geliefde Kinderen betrokken worden;
een haat, die dikwerf onuitrooibaar is, en gewoonlyk droevige
gevolgen met zig fleept.
Het geluk ee:ner groote menigte van menfchen, van allerleie
(landen , hangt, buiten eenigen twyffel , grootlyks af van het Huwelyk. Dit gelooft„ dit zegt, iedereen. Maar hoe zeer ftrydt
ondeitusfchcn doorgaans hier tegen, de handeling en denkwyze der
Ouderen, in het uithuwelyke, hunner Kinderen ! Is derzelver
waar geluk gemeenlyk in dezen de daadlyke dryfceer? Zou niet
integendeel veeltyds het Geld, of uiterlyk Aanzien in de WVereld,
her eenige beweegrad van den raad der Ouderen zyn ?

Ieder mensch fchynt eene natuurlyke geneigdheid te hebben,

om zig by anderen hervind en aangenaam te maken. Dan. hoe
is hier mede overeen te brengen , veeler onhebbelyke en ftugge
manier van onder de menfchen te verkeeren? Hoe weinig is hun
gedrag meerendeels gefchikt, om aan anderen te behagen; daar 't
veelal aan de ware vereischten mangelt. Hier toe naamlyk wordt
vereischt , eene bevallige houding, een aangename toon, eene
ongedwongene wyze van zig uit te drukken, gepaard niet wezen.
.Tyke kennis van zaken, heuschheid, opregtheid en ongemaakte
tneegaanbaarheid. Deze zyn, althans naar myn inzien, de eenige
gefchikte middelen, om op den duur aangenaam en bevallig te

wezen.
't Ontbreekt niet aan eene menigte van voorbeelden, in de WY.

de gefehiedenisfew van het Menschdom , waardoor de nauwkeurige

onderfcheiding der characters, of de juiste itdeeling van loon en
straf,
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íiraf, In de gebeurtenisfen duidelyk gezien kan worden: zelfs zyn
zommigen van die dermate treffend , dat ze vry algemeen aan eene
onmiddelyke tusfchenkomst der Godlyke Voorzienigheid toegefchreven worden. Maar , wanneer men het gedrag der menfchen
in 't algemeen gade (laat, dan fchynt het, dat ze, of geheel onkundig zyn van deze zo zigtbare onderfcheidiugen, of roekloos
daar henen leven, zonder dezelve eenigzins in opmerking te nemen.
'Er zyn veelligt geen menschlyke ondeugden, die in dit leven
uitfxekender geihraft worden , dan ontrouw, valschheid , onregtvaardigheid en hoogmoed; niet alleen door de natuurlyke ftrafgevolgen, noch de innerlyke overtuigde bewustheid van 't kwaad,
die de fcherpfte verwytinpen van 't Geweten ten finertlyken gevolge heeft; maar ook, door by uitnemendheid treffende vertooningen van 's Hemels ongenoegen , zelfs voor let oog van andere
menfchen.
Indien zy, die, buiten alle verpligting, na de regering van een
Land than ,zig voor den geest bragten den last, dien zy daar door
op hunne fchouders laden , zouden zy niets meer noodig hebben , om
hen van deze roeklooze onderneming te doen afzien. Veel meer
nog zouden zy fchroomagdig zyn om dien last te aanvaarden, indien zy eenmaal regt ernflig indagren , welke hier namaals de
strafe der zulken zal zyn, die hun Vaderland, ik zal niet zeggen
moedwillig verraden , maar door onkunde of onoplettendheid ten
val brengen, en daardoor duizenden ongelukkig maken.
De Christelyke Godsdienst is buimen eenigen twyfel de fchooníte van allen. Maar in welke vergelyking met deszelfs uitmuntendheid kan het dagelyksch nut, dat door denzelven onder de
menfchen te wege gebragt wordt, komen? Het Euangelie leert zagtmoedigheid, verdraagzaamheid, harmhartigheid, eensgezindheid,
en nederigheid des harten. Intusfehen hoot men onder de Christenen, niet minder dan onder de Jooden en Turken, van toorn,
grimmigheid, wraakzugt, tweedragt en trotsheid des gemoeds.
't Is altyd onvoorzigtig, en een bewys, dat men geen genoegzame kennis van het menschlyk hart heeft, iemand iets te zeggen,
dat hein , zonder van eenige nuttigheid voor hem te zyn , niet anders dan onaangenaam kan wezen. 't Is daarom altoos geen blyk
van vriendfchap, zynen Vriend te verhalen, wat 'er van hem cif
zyne daden gezegd wordt, wanneer de kennisgeeving daar van hem
geen het minfte voordeel doet, of hein geene gelegenheid geven
kan, om 'er zig na te fchikken: want de kwaadfprekendheid is
ééne der algemeenfle ondeugden onder de menfchen.
De drift , om zig te wreeken over dezulken , die ons eenig
kwaad deeden, ons kwalyk bejegenden, of, met ons gelyk filaande, een middel gevonden hebben, om zig Loven ons te verheffen,
is, wanneer zy recht post gevat heeft, de vuurigile in onzen boezem. Zy kent dan dikwils geen palen, en bekreunt zig niet aara
de middelen, welken zy ter hand (laat, om aan haar zelve te vol gieeu..
-- De te leur zel}el ie hoep van e:ne Minnares vooral
fchaauu
---.
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tchaamt zig niet allerleie middelen te beproeven , om hared vori
gen Lieveling te drukken, en zo geheel te vernederen, dat hl
voor altoos buiten de mogelykheid gerake , om zyne hand aar
eene andere te kunnen geven. Haar wraaklust eindigt zelden an
ders, dan met haren dood. Deeze heftige togt, die den boezen
van zo menig @ene der fchoone Kunne verflonden heeft, is minder
fterk , en korter van duur by de Mannen.
Als men de waarde van den Christelyken Godsdienst nagaat en
bedenkt, kan. men, hoe vyar]dig men ook tegen denzelven zy,

niet nalaten te erkennen, dat dezelve de wezenlykf}e lesfen bevat,
die gefchikt zyn, om den mensch door zigzelven gelukkig te maken, en het heil der Maatfchappy te bevorderen. Alle dingen die
gy wilt, dat u de menfchen zouden doen, doet gy hun ook alzo,
zegt de Zaligmaker; en zynen naasten lief te hebben als zig zelven, is één der voornaamt e bevelen, die by zynen aanhangeren
gegeven heeft. Grondlfellingen, waarin , ('t geen alle verftandige
Wysgeeren moeten toeftemmep,) de eenige ware grond van ge.
luk op deze wereld gelegen is. Wanneer men dien fchoo•
ren en beminnelyken Godsdienst altoos van deze zyde voordroeg,
zo als dezelve, uit eigen aart, des menfchen wezenlyk geluk met
zig brengt, zou men 't met rede hykans onmogelyk mogen oor.
deelen , dat men deszelfs heilzame vrugten en uitwerkzelen niet
onder de Christenen oogfchynlyk gewaar zou worden; wy zouden
'er ongetwyfeld de vrugtbaarfe gevolgen van befpeuren. Doch
zins men ongelukkig den Godsdienst van de zedelyke Deugd,-zo voor elk mensch in 't byzonder als voor de burgerlyke zamen
algemeen ,
heeft afgezonderd, of het verband-leving't
tusfchen den Hemel e❑ de Aarde geheel los gemaakt heeft, is do
Godsdienst over 't geheel van weinig nut of invloed voor de menfchen op Aarde, en de Deugd heeft, om die rede, by her gros des
Christendoms, weinig of geen hekoorlykhcid.
Behalven de wyze van den Godsdienst voor te dragen, om denzelven van meer invloed te doen zyn, op het leven of de zeden
der menfehen , is 'er geene zaak, die, althans bier te Lande,
meer verbetering noodig heeft, dan de opvoeding der Jeugd.
De meusch befchouwd, gelyk by doorgaans op zyn twintig a
dertig jaren voorkomt, wanneer hy alle de Scholen der onder
heeft, is veelal niets anders dan een-wyzingedorftl
famenílel van vooroordeelen, of wel eerre opeenf'apeling van zaken , waarvan hy 'er geen één anders, dan op liet gezag van
ouders, Vrienden, -- (om niet te fpreken van Knegts en
Meiden ,) —van Leermeesters en de Wereld aangenomen heeft,
zonder eenig eigen onderzoek van wezenlyk aanbelang. Hoe

tog wordt hem de Godsdienst veelal geleerd ? Hoe wordt i;y op.
geleid zig voor het kwaad te wagten, en het goed te doen?
1Joe wordt by in alle kunften en wetenfcliappen onderwezen?
Hoe worden hem de belangen val) zyn Vaderland ingeboezemd
Welke gevoelens van eer en deugd worden hem ter regelingo
vary
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gedrag aan de hand gegeven? Hoe wordt zyn hart ge -

vormd, om naderhand Bene Egtg.enoote gelukkig te maken? —
Omtrent deze en foortgelyke ftukken heeft de opvoeding onzer
3eugd, (eene zaak van het uiterfte gewigt,) buiten tegenfpra^,;c
eeue groote verbetering noodig.

OORLOGSZANG VAN DE BEZETTING TE ISSRLYN, TOEN DEZELVE
DEN 10 APRIL 1778, TE VELDE TROT{.

(Naar 't Hoogduitsch van den Heer RAMMLER .)
wapen, dappere Krygshelden! — Ten wapen! Trekt ten
T enVelde
! Onze Oorlog is regtmaatig. De grootfte Held van
Duitschland voert ons aan. De Eer en de Overwinning volgen ons.
Beeft Vyanden ! Dapperheid en Krygskunde onderfteunen ons.

Het Bloed onzer Voorvaderen fpeelt ons in de aderen.

Wy zullen altoos met dezelfde Kloekmoedigheid ftryden. Geen
aantal van Vyanden zal ons verfchrikken. Wy vraagen niet hoe
Berk zyn ze; maar waar zy zich bevinden?
Trekt op Krygsgenooten ! Vernedert den Trots des Vyands.
Dat de Overwinning onze Wederkomst verhaastte! Over de Ge.
fncuvelden zullen wy de verfchuldigde Traanen ftorten. Geluk
en Roem wagten de Overwinnaaren!
Onze Kinderen zullen wenfchen in hunne plaats geweest te
zyn. Onze jeugdige Schoonheden houden 't oog op hun geflaagen. Soldaaten, gy zult ons Vaderland hefchermen! Mannen,
gy zult uwe Vrouwen verdeedigen!
Hoort gy het bulderen des G fchuts? Vergezelt het met uwen
Zang. Deeze Dag zal u een' h-fi:Lndigen Vrede verfchaffen.
Dat by die wykt , dat by die zich kromt voor den aanfnorrenden Kogel, eerst daar door getroffen worde ! Dat by, die laf har.
tig de vlugt kiest, door 't Zwaard des Vyands omkome!
Neen eer ik vlugt, zal ik met de wapenen in de vuist fneeven.
i God ! 6 Koning! d Vaderland! wreek u op my, indien ik u
verraade!

N A R I G T.
De Les aan Narcisfa gegeeven voldoet ons niet; haar geval

eischt , zo wel van de eene als van de andere zyde, eene

juister beredeneering; de bepaalende omftandigheden dgen in zulk
een geval zeer veel ter zaake: en wy zouden de
Zsiarcisfa, vooral, zo fterk niet durven bepaalen.
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ONBESCHROOMD ONDERZOEK IN DEN GODSDIENST.

van den Geest in het nafpeuren, aankleeven
DD cenveyheid
belyden der waarheid , hooger te waarde eren, dan

de veyheid van liet lighaan, in het inrigten onzer geoorlofde bedryven, word dikwils belemmerd, niet alleen door
oorzaaken, die van buiten aankomen, maar ook door zul
binnen in ons ontílaan. En onder deeze is zeker -kendi
de (chroom voor een volkomen onder--lykBendrti,
zoek in den Godsdienst.
We zyn natuurlyk geneigd, om elke reeds verkreegene
kundigheid, niet eenig voorkomend nieuw Voorfiel, in geval van eene fcllynbaare betrekking, te vergelyken; over
beider overeenkomst te oordeelen; en dus onze kennisfe uit
te breiden. Maar by aldien onze eerdere kundigheid ons
genoegen baart , en het nieuw voorflel met dezelve niet
íchynt te ftrooken , alsdan valt ons de gemelde vergelyking
onaangenaam, en we zyn zelfs fchroomagtig om die voort
te zetten.

Dit heeft, ten aanzien van een volkomen onderzoek in
den Godsdienst wel inzonderheid plaats , eer(elyk , by
vraagen, die op 't gezag van 't gemeen natuurlyk begrip
konnen beantwoord worden; en ten theeden, by vraagen,
nopens welker beantwoording vrye lieden van verfland en
deugd, by aanhoudenheid, bevonden worden wrfchillend
te denken.
I. "TIMIDUS en CONFIDENS belyden den Christelyketz
Godsdienst. Ze zyn niet gemeenzaam niet de hedendaagfehe nieuwe Wysgeerte van den Geest; nochte met die
Overnatuurkunde, in welker diepte het algemeen Menfchenverlland geen gronden gewaar kan worden. Zy hooren,
of verneemen, by gelegenheid, eenige (tellingen en inwerpingen uit die Wysgeerte, of uit die Overnatuurkunde,
ontleend, firekkende, ten deele ter ondermyning, ten deele ter openlyke vernieling, der gronden van den Natuur
Godsdienst, of der bewyzen voor het Evangelie.-lyken

III. DEEL

.

JNGEL W. Nv.
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Zulke fiellingen en inwerpingen ontrusten hen. Zy zoeken. de kalmte van hunnen Geest te vernieuwen : naar op
verfchillcnde wyze.
TIMIDUS bemerkt geene overtuigende redenen of bewyzen der tegenleere; nochte zulken, die de redenen en bewyzen van zyn voorig geloof als kragteloos of ongegrond
doen voorkomen. Maar hy ziet voorstellen, die hem ver
redenen, die hens niet overtuigen, doch die hy-bystern;
tevens niet weet op te losfen. Hy mistrouwt zyne kun
in-dighe,('tzynkosvaredln,'tzy
deezen of geenen anderen tak der Wetenfchappen,) om
de nieuwe voorlcellen juist te konnen toetfen., Hy is bedagt , of mogelyk een opzetlyk onderzoek hem geheel in
verwarring zoude brengen; en zyne overtuigdheicl , van
eene hein dierbaare, en door hein tot dus verre omhelsde
waarheid, zoude doen wankelen? Hy befluit des, zodanig
een onderzoek ter zyde te (lellen; de tegenleere en inwerpingen te vergeeten, en in het aankleeven aan zyne bevoorens verkreegene gevoelens te berusten.
CONFIDENS bezeft, dat by, in allen gevallc, moet toef eenmen 't geen by voor waaragtig houd: en dat, in geenen gevalie, noch zyn geloof, noch zyn belang, noch zyne neiging, de dingen konnen doen zyn, 't geen zy mogten niet zyn. Hy behoud dc tegenleere levendig in ge
ontleed dezelve. Hy vergelykt de redenen,-dagten.Fly
bewyzcn, waarfchynlyklleden , en gevolgen der oude,,
niet die der nieuwe, leere. Icy raadpleegt, des Hoods,
tenen kundigen, die grootere duisterliedeni voor hem in
zo verre opheldert, dat (Ie geheele zaak binoen den kring
van zyn eigen begrip geraake. Hy doet zyn belang en
neiging werkeloos zyn. Hy oordeelt zelve. Hy bedenkt
of andere perfoonen , van welker verfland en deugd by
overreed is, mogen gehouden worden niet zyn oordeel in
te Remmen.
I1. Onze feilbaarhéid in zaaken , die tot geene genoeg
zaame zekerheid gebragt konnen worden, doet ons in veele derzelven , als zy van veel gewigt zyn , ons eigen oordeel, alleen flaande , mistrouwen. Wy verlangen als dan
de inflemming van anderen, van agtingwaardige perfoonen.
TIMIDUS en CONFIDIINs, niet zeer gemecnzaani niet de
gefchillen tusfchen de .Gezintheden, waarin de Christenen veelal verdeeld zyn , bekomen een ruimer inzigt in
eenig Leenhuk, dat algemeen by de gezintheid, aan welke zy toegedaan zyn , anders , dan by anderen , word
voor,
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voorgedragen en bepaald. Deeze en gee:le bcwysrcden
der laatften komen hun , voor het tegenwoordige, niet ongegrond voor. Dit belemmert hen; als natuurlyk geneegen tot een gevoelen, dat zy, van jongs af, .al regt gekoesterd hebben. 7.y poogen deze belemmering op te rui
maar op verfchillende weze.
-men:
TIMIDDus bevind zig zeer flerk aangedaan , door de agting der beroemdflc Naamen in zyne Gezintheid. Hy
weet, (lat zyne Voorgangeren hem onderzoek en eigen
oordeel aanpryzen : maar by weet ook hoe gevaarlyk men
het, nopens veele leerllukken , en misfchien ook nopens
liet tegenwoordig , pleeg te houden, als iemand, na onderzoek, van hun mogte verfchillen. Hy weet, dat zyne
Voorgangeren geen eigen gezag hebben, tot eene algemeene bepaaling. van een L 'eerhuk , dat men door oenige veye
vcrflandige en deugdzaame Mannen , by aanhoudenheid ,
anders dan door hen, ziet begrypeii. Maar hy is te zwak,
om den fchroom voor eene gebeurlyke en gevaarlyke dwaaling te konnen wederf'aan , indien hy zig , by opzetlyk
onderzoek, geperst mogte vinden, om een ander begrip
van 't Leerftuk geheellyk toe te vallen. Misfchien ook
overlegt hy, hoe eene verandering zyner •denkwyze, in
één lecrftuk, invloed zonde koenen hebben op eenig ander, met het voorige in verwantfchap flaande : waar door
zyne belemmering dan verdubbeld word. In deze ver
bedenkingen , befluit by zyn nieuw in--fcheidnva
zigt te vergeeten, en de bepaaling, waar aan by gewoon
is, zonder verder onderzoek, te blyven erkennen.
CONFIDENS hangt onvergelykelyk minder gewigts aan 't
verfdril van begrippen in dit tweede, dan wel in het eer
geval. De aandoening van perfoonlyke agting, die-fle,
als nu zyn oordeel verzelt, is veel minder dan de aandoening van TIMIDUS uit den zelven hoofde. Hy voelt,
dat zyne toeflemming in dit tweede geval niet op zo vaste gronden f}cunt, als wel in het eerile. By bemerkt,
slat by in dit tweede, anders dan in het eerfle, moet misfen eene algemeene inftemming van vryc, verilandige en
deugdzaame lieden; 't zy by zyn eerder gevoelen bleef
aankleeven, 't zy hy een ander, dat hem thans niet ongegrond voorkomt, by eindelyk oordeel, gcheellyk omhelsde. Hy befluit dein gereeder tot een volkomen onderzoek.
Deze twee perfoonen verfchillen onderling, nopens ver
onderzoek, op dezelve wyze, ook by vreetpdere b@--der
denCe2
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denkingen over den Godsdient, die in hun eigen gemoed
opryzen.
De meerdere en mindere volmaaktheid van de verftandelyke vermogens der Menfchen doet hun gedrag, in ge
voorvallen, zeer dikwils, en met reden, verfchillen.-lyke
De handelwyze van TIMIDUS, in het eerie geval, fchynt
onberispelyk. Het is de pligt van zulken, die zig niet
gefchikt bevoelen tot diepzinniger befpiegelingen, en afgetrokkener redeneringen, deeze beiden daar te laates;
zig over dezelven niet te bekommeren; en op die kundig
waar van men door gemeenzaamer en nooit ont--hedn,
zenuwde redenen of bewyzen overtuigd is, in geloof en
handel te blyven bouwen.
De fchroom , om zynen tegenllreever onder de oogen te
zien, zou, in dit zelve geval, door CONFIDENS niet onberispelyk ingevolgd worden. 't Is waar, zyne grootfile
belangen, verknogt aan de waarheid der Leere, die by
tot nog toe omhelsde, zouden afhangen van het flot van
dit nieuwe onderzoek; terwyl zyne winst flegts in fcháavergoeding beflaan konde. Maar dit onderzoek is evenwel ook, van ter zyde, verzelt van menigerlei voordeel.
Allerleie duisterheid is hinderlyk aan eene volkomene berusting. Het veymoedig onderzoek van CONFIDENS kan
het afgelegener onderwerp misfchien mede onder het bereik
van TIMIDUS brengen, en hem eene aangenaame bevestiging van zyn voorig oordeel veroorzaaken. Daarbenevens
doet zulk eene onderneeming den Tegenítreever zien , dat
men zig niet onttrekt op tenen gelyken voet niet hein te
redenkavelen: niets van hem vorderende, dan 't geen men
zig zelven ten wet fielt, namentlyk onzydigheid, ernst,
en toetfing aan elks eigen verítand.
De handelwyze van TIMIDUS, in het tweede geval, fchynt
verfchoonlyk. Natuurlyke zwakheid van geest, en daar
uit geboorne kleinmoedigheid , is, niet ' zonder zeer veele
en zeer moeilyke pogingen , gedeeltelyk te verbeteren ;
en, misfchien nooit, zonder buitengewoone hulp, geheellyk te geneezen. Ook in de zaakeii deezer Wereld, verkiest een zwakke geest dikwils eerder het oordeel van een
anderen , dan zyn eigen , op te volgen. Een zwakke
geest erkent dikwils de ydelheid van zekere vreeze, die
by by elke gelegenheid op nieuws voelt, cn veel -al op
nieuws involgt, om de nadeelen zyner hartstogtelyke onrroeringen voor te komen. De opregte TIMIDUS kleeft, in
't algemeen, deeze handelwyze aan, flegts uit aanmerking
van,
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van zynen toellanei in 't byzonder, welks gebrcklykhcid
hem bedroeft, voor zo verre by dien mogte konnen ver
hebben; en hy erkent tevens de gebreklykheid van-Fetrd
dit zyn kleinmoedig gedrag.
CONFIDENS handhaaft, in dit tweede geval, even als in
liet eerfte, de waardigheid van den Godsdienst, en van
de menschlyke natuur, beide. Belang en neiging mogen
cn moeten ons dikwils, natuurlyk, tot eenige Leere doen
overhellen, of ons van dezelve afkeerig maaken; welke
onverfchilligheid de hedendaagfche nieuwe Wysgeerte, en
de verbysterende Overnatuurkunde, ook van ons zouden
mogen vorderen. Maar dit moet egter (tand houden, dat
ons oog altoos voor duidlyke waarheid, en duidlyke waar
dat ons harte bereid zy,-fchynlkeid,opbv;
om dezelve, des hoods, ongelet belang en neiging, in zig
toe te laaten. De waarheid, de waarheid alleen, de gehecle waarheid, is het doelwit, en tevens het rustpunt,
van eenen redelyken en verhevenen geest.
Niet, dat CONFIDENS allerleie tegenleeren en inwerpin,gen van anderen, ofte allerleie maaleryen van zynen eigenen geest, zonde onderneemen te ontleeden. De duid
liet algemeen natuurlyk begrip, ver -lykeinfprav
gevolgen eener nieuwe tegen -gelknmtdvrfye
ofte met de blykbaare wuftheid en ongerymdheid-ler,
van fommige eigene invallen, zyn genoeg, om de wraak
te beweeren , en dezelven te ver-barheidzltf'n
vooral na eene en andere proeven, in foortgelyke-agten:
gevallen, genomen. Maar hy onderneemt, onbefchroomd,
liet onderzoek van alle zulke tegenbedenkingen, die aan
hem toe(chynen dit eenigzins te verdienen : agtende zelfs
dc dwaaling, na een behoorlyk onderzoek, in 't algemeen,
cerlyker dan de blinde omhelzing der waarheid.
Eerre volkomene en Manlyke berusting, eene alleraangcnaamffe kalmte in den geest, een geloof naderende aan
Iiet aanfchouwen , na den gewenschten uittag van een
vrymoedig onderzoek van betwiste hoofdwaarheden in den
Crodsdienst ; — vergeleeken niet de dubbingen eenei
zwakke en vreesagtige ziele, nopens die waarheden,
kan ons leeren het gewigt der lesfe:
J OGPT DZ WAARHEID, EN VERKOOPT ZE NIET!
C. B. Z.
CC3
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HET NUT VAN DE MERCURIUS

WAARNEEMING WEGENS HET NUT VAN DE MLRC UPJCS
IN DE HYDROCEPHALUS INTERNUS.

(Medical and Philofopizical Commentaries, Vol. VI. p.

220.)

February
vierdik by den eenigen Zoon van
D eneen13Heer
te Leverpool geroepen: het Kind , tusfchen
1775,

de drie en vier jaaren oud zynde, was zeden agt dagen
niet regt wel geweest, en klaagde beílendig over pyn en
zwaarte in het hoofd, en in de boenen : liet had intusi'ch ^e Ii
gebraakt, was koortfig, en konde het licht niet vcrdraageh:
Ik was niet weinig by dit verhaal aangedaan, vermits ik
reeds drie Kinderen in deeze familie onder myne bchande1i.ng gehad had , die alle drie , zo als uit de Toevallen , en uit
de opening van de ligcflaamen, bleek, aan dc Hydrocephalus
Internus geítorven waren; dan myuic ongerustheid wierd
flerk vermeerderd, toen ik liet Kind nader onderzogt. Ik
vond de pols zeer fchielyk en ongeregeld; het hoofd was
heet; de wangen opgezet; de beide pupillen verwyderd, en
daar bleef geen twyfcl omtrent den aart der Ziekte meer
overig.
Men had reeds een Braakmiddel, eenige pocjers van Calomel, en een Purgeer-middei, dog zonder de nlin[te beter
heit Kind toegediend. Ik liet het Pind een voetbad-fchap,
gebruiken, en den Tartarus Emeticus in zulke kleine Gif
dat het eenige neigingen tot braakgin ver -tenim,
-wekt.
„ Den I4 Febr. De Toevallen waren dezelfde, met
menigvuldige opvliegendheid, ongeruste slaap ,en geduurig
(laan op het hoofdkusfen, dan met de eene, dan met de
andere zyde , van het hoofd. Ik liet een Spaanfche-vliegen
pleister tusfchen de fchouderbladen leggen; het voetbad
herhaalcn, en niet het gebruik van de Tartarus Enzeticus aan-

-

houden.

Den 15 Febr. Het hind was flaperig, onrustig, en
fchreeuwde by tusfchenpoozen flerk; de pols was langzaamer dan natuurlyk , en de pupillen waren voor de (1erldíic
licht{Iraalen ongevoelig.
„ Ik had weinig hoope tot het herftel van den T yder,
en dus waren myne raadgeevingen en voorfchriften altoos
gepaard met een onaangenaam vooruitzigt. Hoe meer ik
de Ziekte in alle haare verfchillende gezigtspunten befchouwde,
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cie, hoe meer ik overtuigd wierd , dat de gewoone Genees
dit geval vruchteloos zoude zyn ; en dus viel ik op-wyzein
het denkbeeld, of niet misfchien de Mercurius door den
omloop der vogten opgenomen, en vervolgens de glandu1ce Saliveles aangedaan hebbende, tot aan liet Systeem der
opflurpende vaten van de Ventriculi Cerebri zouden kunnen doordringen, en op deeze wyze de opslurping van het
aiitgeílort vogt helpen bevorderen.
„De kortheid van de Ziekte, en de fchynbaare ílerkte
van het Kind , waren zeer gunftig om deeze Gelieeswyze in
t werk te Rellen".
Daar was echter geen tyd te verzuimen, en dus ílelde ik
liet aan de Ouderen voor, die zeer fchielyk haare toeftemming daartoe gaven; als zynde zeer wel overtuigd, dat,
niettegenílaande de reeds aangewende hulpmiddelen, dit
haar eenig Kind, even als de drie andere Kinderen, een
flagtolfer van de Ziekte zoude worden.
Men maakte dierhalven een begin met de Mercuriale middelen, en vermeerderde dezelve met de mogelyklle omziclztigheid.
In 48 uuren begon de adem te Hinken, het tandvleesch
wierd rood en gezwollen, en de Toevallen van de Ziekte,
zo verre men ontdekken koude, wierden cenigfints minder.
Naa verloop van nog 4$ uuren begon dc Salivatie, en de
Ziekte wierd oogenfchynlyk minder. Tuslchen den vyf
twintigtien February, gebruikte het-tiend,w
Kind twintig grein Calomel, en daarenboven wierd 'er
een dragma van de flerl tle mercuriaal zelve ingevreeven.
De gifte van de Calomel was een grein , met een weinig
Suiker; en men liet dezelve naa verloop van zulk een tusfch ntyd herhaalen, als de omilandigheden toelieten. Naa
den twice-en-twintigften wierden geen mercuriale middelen
sneer gebruikt: eene gemaatigde Salivatie hield nog vyf of
zes dagen aan; vervolgens hield dezelve op, en de Ziekte
asas volkoomen geneezen. Ik liet hierop het Kind de Nina
geeven, als zynde het beste verflerkendle middel naa het
gebruik der Mercuriale middelen, maar ook het beste behoedmiddel tegens een recidiv. 'Ik heb opgemerkt dat liet
fchcelen het laatíle Sympton was ,'t welk verdween.
Van den vyftienden February zyn 'er geen ander Genees.
middelen gegeeven dan de Mercuriale.
Ik had dezelfde goede verwachting van de Spaanfche Vliegen als Dr. szanuorrs, dan de ondervinding heeft my geleerd dat dezelve niets afdoen. De drie Zusters van dit
Cc .
Kind,
-
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Kind, die alle drie aan deeze Ziekte zyn gefforven, warere
Spaanfche Vliegen pleisters gelegd, en eerre van hun, behalven tusfchen de fchouderbladen, zelfs nog eene agter
de beide ooren.

NIEUWE PROLFNEEMINGEN VAN HET POOTEN DER TARWT:.
MYN HEEREN!

;,
„

In een tyd, dat onze Landaert aengemoedigt, zoo door

den huyshoudelyken tak te Haerlem , als door de
Maetfchappy ter bevordering van den Landbouw te Am„ fteldam opgeregt, meer en meer ffinaek begint te kry„ gen, in het betragten en beoeffenen derallernuttigfte Wee„ tenfchap , de Landbouwkunde , dunkt my den inhoud
„ van den brief, 'dien ik, uyt het Engelsch vertaeld heb
, bende, de vryheyd neeme U Ed. toe te zenden, een on--,
„ derwerp van groot belang te behelzen ; en ik durve uyt
„ dien hoofde UEd. verzoeken denzelven, hoe eerder hoe
„ liever, eerre plaets in uw geagt Maendwerk te gunnen.
Mooglyk zou het, daer nu, zoo veele honderde morgen
„ lands, in de kortelings drooggemaakte polders onder het
Heemraedfchap van Schieland of elders , op nieuw ten
„ landbouw worden ingeflooken en aengelegt, veele van
„ derzelver eygenaeren kunnen opwekken, om, in het
„ aenílaende najaar, deeze in Engeland zoo wel geflaegde
„ handelwyze, tot voordeel van hun zelve en het alge„ meen , nae te volgen."
Iek Nebbe de Eere met alle agtingh te zyn
I%IYN HEEREN!

UE. D. W. Dienaer,
Een Lid van den Oeconomifchen Tak.

Rotterdam, den 19 Mey 1781.
(Gentleman's Magazine, November 1780.)
MYN HEER S URBAN!

1J Ed. kunt geen weezentlyker dienst aen den Landbouw

doen, dan door het verfpreyden der zeer voordcelige handel-

NIEUWE PROEFLA, VAN HET POOTEN DER TARWE.

38z

slelwys, kortelings in de Provincie van Norfolk ingevoerd,
van de Tarwe te pooten; zoo als dezelve vernielt is in de
,Tieren en gefclrriften over den Landbouw, het planten, &c. ,
uytgezogt uyt liet Correspondentieboek van liet Genood
te Bath.
-1chapogert
MYN HEEREN!

Het is met veel vermaek dat ik uw onderzoek, betrekke.
lyk tot de handelwys in deeze landkreek van de Tarwe te
pooten, beantwoorde; het is, naer myn gevoelen, eene
der grootfle verbeteringen in den Landbouw, die, geduurende deeze Eeuw, heeft plaets gehad; en was dezelve algemeen door het Koningryk aengenomen, zoo zoude zulks
tot zeer groot voordeel van het algemeen verlirekken.
Het pooten van Tarwe fchynt het eerfile in de gedagten
gekoomen te zyn, door het planten van graenen in turynen
uyt enkele lievhebbery, door menfchen die geen gedagten
of gelegentheyd hadden, om zulks tot een oogmerk van
voordeelgeeving uyt te breyden. En ik kan my niet herinneren, dat het zelve ir. Benige ruymer macte is ondernomen
geworden, tot dat een geringe landbouwer naer by Norwich, (de hoofdstad van Norfolk,) zulks begon; omtrent
twaelf jaeren geleeden , op minder dan een halven morgen
lands. In de eerste twee of drie jacren daer aen, volgden
maer eenige weynige deszelvs voorbeeld; en deeze waeren
gemeenlyk het voorwerp van befpotting hunner gebuuren ,
door het navolgen van zulk eene byzondere handelwys: zy
hadden egter aenmerkelyk beter en grooter gewasfen, dan
hunne nabuuren. Dit, zoo wel als liet bcí'paeren van Zaeykoorn, deed meer anderen dezelve naervolgen, onderwylen dat zommige kundige perfoonen , het groot voordeel
hiervan opmerkende, 'er de nuttigheyd van in de Nieuws
Norwich gemeen maekten, en deeze handel -paiernv
waren van goede uyt -lvyzeanpr.Dibvelgn
de nieuwsgierigheyd en de onderzoekingslust der-werking;
Norfolkfche Landbouwers, (byzonder in den omtrek van
Nortvich,) wierd opgewekt, en zy vonden genoegzacme reden, om algemeene proefneemingen te doen. Onder alten
was 'er een der grootífe landhuurders in dit Graeffchap,
die ,7 acres (omtrent 2S morgen) in een jaer bepootte.
Zyn goede uytflag , door het zigtbaere voorzegt van zyn
gewas , zoo in deugt, als menigte , was zoo groot, dat by
liet volgende najaer dricliondert Acres (omtrent 150 rnorCc5
gen)
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den) bepootte; en die handelwys altoos zedert heeft aen.
gehouden. Zulk Bene treffelyke proeve heeft deeze handel_
wys volkoomen fiend doen grypen; en ze was het middel,
om dezelve algemeen in te voeren, by de verfiandige landbouwers, in eerre zeer uitgeftrekte Landffreek; alwaer'er
nu zeer weynige gevonden worden, die Benige Tarwe zaeijen, wanneer zy handen genoeg bekoomen kunnen, om
dezelve te pooten. Men heeft algemeen opgemerkt, dat,
alfchoon de gepoote gewasfen zeer dun of fchrael fchynen
te ftaen, geduurende den herfst en den winter, de planten
egter in de lente , ongemeen uytftoelen , en zig uytfprey.
den. De Airen zyn ontegenzeggelyk grooter, zonder eenige agterblyvende of magere gracukorrelen in zig te bevat
zelve is kloeker van fink, en zoortelyk-ten,hgr
zwaerder voor ieder Schepel, dan wanneer het gezaeyd is.
De landen, op welke deeze manier van beteelen, byzonDerlyk, voorfpoedig gehikt, zyn die, welke , met klaver
bezacyt geweest zynde, afgemaeyt zyn geworden; of zul1 e, welke, in de voorigc lente met drieblad of graszaeden
bezaeyt waren, en op welke, van tyd tot tyd, geduurende
den zomer, eenig vee geweyt was geworden.
Deeze gronden worden, na de gewoone bemesting, eens
net den ploeg omgezet, in vooren, welke tien duymen
van een {Iaen; langs welke een Man , dien men den delver noemt, niet twee poot-yzers, eenigzints dikker als
laeditokken, meer veel dikker aen het beneden-eynde, en
niet Bene fpitfe punt voorzien, rugwaerts biet, en gaten
2naekt, omtrent ter affland een alle zyden van vier duy3nen, en ter diepte van één duym. In deeze gaten laeten
de vullers, (Vrouwen, Jongens en Meysjes ,) twee graentjes
vallen, 't geen volkoomen genoeg is, hier na word 'er,
door een paerd, Bene Egge met doornen gewapend, over
liet land gefleept; 't geen de gaten dijt maekt.
Op deeze wyze is omtrent drie vierde van een Schepel
genoeg, om een halven morgen te bezacijen; en dewyl
liet zelve oogenblikkelyk onder de aerde word begraeven,
is liet gelykelyk bevryd voor ongedierte of de aenvallen
van vorst; de geregelde manier in welke het zelve opkomt ,
geeft de beste gelegentheyd, om het vry van onkruyt te
houden , 't zy door wieden of fchoflèlen.
In één woord , deeze handelwyze is van veel grooter nut,
dan eenige, die tot nog toe in de Landbouwkunst is bezogt geworden. Wanneer men dezelve befchouwt, met
betrekking tot de Parochien, zoo verdient ze ook van die
zy-
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zyde alle oplettendheid; dewyl zy groote'yks ílrekt, om
de uytdeelingen aen de armen te verminderen , door liet
in 't werk Hellen van de oude lieden en de kinderen ., in
een jaergetyde , wanneer zy weynig anders .te doen heb
Dezelve befpaert den landbouwer en het aig emeen-ben.
twee derde van het graen, 't geen anders, door het zaeijen, op iedere halve morgen gebruikt word; 't geen, wailneer zy door de geheele Natie wierd aengenoinen, (zon
meerderen op breng in aenmerking te neemen ,)-dern
voor meer dan een half millien menfchen brood zoude
verfchaf en.
De onkosten van het met de hand pooten zyn nu ge
omtrent zes Schellingen , (hollandsch drie gul--bragto
dens tien ftuyvers,) den halven morgen. Hier benevens
is 'er onlangs een zeer volmaakte boorploeg onder ons ingevoerd , die meen bevonden heeft ongemeen wel te beantwoorden ; door welke de moeijelykheyd om handen genoeg
te bekoomen, weggenomen, en dc onkosten verminderd
worden ; dewyl één Man niet dcezeu ploeg een halven
morgen., in één dag, kan bepooten : de Maeker van denzelven is Mr. TAMES BLANCIIER, van /Ltleborough in liet
Graeffchap Norfolk.
-

NATUURLIRE IlI$TORIE VAN HET ROODBORSTJE EN HaT
P,LAUWBORSTJE.

(Volgens den IIeer xiE Burrow.)
in 't Latyn
Roodborstje , in 't Grieksch
H etRubecula,
in 't Italiaansch Pettirosfo, in 't Lngelsch
EpIAez ,

Red-breast, in 't Fransch Rouge-Gorge, in 't Hoogduitscll
Rothbretustlein, in 't Zweedsch Rot-,'el, in 't Portug;eesch
Piliroxo geheeten, brengt den gebeden Zomer door in on-

ze Bosfchen, en komt niet omtrent onze \Vooningen dan
by zyn vertrek in den Herfst, en zyne wederkomst in de
Lente : deeze laatfle keer laat liet zich maar enkel zien, en
haast zich , om in de Bosfchen onder het uitbottend ge
eenzaamheid en liefde te zoeken. Het vervaar -bomted
grond op de wortels van jonge-digtzynNesb
íboomen, of op planten fierh genoeg olm 't zelve te draagen: liet beflaat uit mosch niet hair gemengd ,en met acne
bedding van veeren binnen in. Dikwyls , fcllry it w I LL U011-

334

NATUURLYKE HISTORIE

L U e, II B Y , bedekt liet Roodborstje zyn Nest onder een
hoop bladeren, niets nalaatende dan een fchuinfchen ingang , die het, uitgaande, met een blad fluit. Doorgaans
vinLit men in het Nest van het Roodborstje vyf ja zeven
Eitjes van eene donkere kleur. Den gebeden Broedtyd
doet het Mannetje in het bosch eersen lugtigen en tederen zang hopren; een aanhoudenden wildzang, doormengd
met Benig : toonveranderingen, en afgebrooken door beval
treffende klanken, ctie de uitdrukkingen van Lief--ligen
de fchynen: het zoet gezelfchap van liet Wyfje neemt liet
Mannetje niet alleen geheel in, maar maakt liet als afkeerig van allen ander gezelfehap: liet vervolgt met drift alle
Vogels van zyne foort, en verwydert ze van den kleinen
plek gronds door hem verkooren : een zelfde boschje huis
nimmer twee panren deezer Vogeltjes, zo getrouw-vest
ILIs minziek,
Digtbefchaduwde en vogtige plaatzen zyn de meestgeliefde en gezogtf'e by de Roodborstjes: zy Beten , in den
Voortyd, Wormpjes en Infeéten, waar op zy jagt manken
met vaart en behendigheid: zy vliegen als een Kapelletje
rondsom een blad waar op zy een vlieg bemerken : langs
den grond gaan zy huppelende voort , en werpen zich
klapwickende op hunnen prooy. In liet Naajaar nazen zv
ook op Vrugten. Dikwyls gaan zy na de fonteinen, 't zy
om zich te beaden , 't zy onl te drinken, doch allermeest
doen zy dit in den I Ierfst, wanneer zy vetst zyn, en de
meeste verfrisfing noodig hebben.
Geen Vogel is vroeger op, dan het Roodborstje. Met
liet krieken van den dag laat het zich hooren, en is ook
van de laattce die 's avonds zingen, zy vliegen dan in
menigte. Weinig wantrouwen vertoont dit Vogeltje , en
liet laat zich op allerlei wyzen vangen. De Heer T r.
COURT merkt op, dat, van alle Vogeltjes , die in 't wilde loeven , het Roodkorstje misfcbien minst wild is: het
laat menigmaal toe , dat men 't zo digt by nadert ,dat men
zou denken het met dc hand te kunnen grypen; doch zo
ras men naby komt, gaat liet voort, en laat de nadering
op nieuw toe , om op dezelfde wyze te wyken. Zomtyds
fchynt dit Vogeltje vermaak te fcheppen, om de Reizigers,
die de bosfchen doortrekken, te vergezellen; hun een geruimen tyd voorgaande en volgende. Om ze te lokken is
't genoeg, dat de Vogelaar zyn kort gefchreeuw rijp uip
nabootst , of eenigen Vogel doet hooren ; alle dc Roodborstjes daar omftreeks komen in beweeging, en aanvliegen,
-
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gen, van verre zich ontdekkende door de klanken tirit,
tirititit , tirititit, hun gewoone avond- en morgenzang, e i
dien zy aanhellen, telkens, wanneer eenig nieuw vuor^v er,>
hun gaande maakt, en zy worden de 1lachtoffers hunner
nieuwsgierigheid.
Overal, waar wyduitgeflrekte bosfchen zyn, treft men
veele Roodborstjes aan; in Bourgogne en Lotharingen maakt
men veel jagts op deeze kleine Vogeltjes, lekkere beetjes
in de daad: in grooten getale worden ze gevangen onifireeks de kleine Steden Bourmont, Mirecourt en IVeufclidteau , men zendt ze van Nanci na Parys. In deeze Landtereek, digt met houtgewas bezet, en ryklyk voorzien van
boomen en beeken, onthoudt zich eene groote verfcheidenheid van Gevogelte: daarenboven maakt de ligging tusfchen
liet woud van Ardenne aan den eenen en de bosfchen van
Suntgau aan den anderen kant, dezelve tot den wag , langs
welken zy ten tyde hunner verhuizingen voorttrekken. De
Roodborstjes ,in 't byzonder, komen in menigte uit het woud
van Ardenne. Voorts zyn deeze Vogeltjes door geheel Europa, van Spanje en Italie, tot in Poolen en in Zweeden
verfpreid. Allerwegen zoeken deeze Vogeltjes het Geberte en de Bosfchen, om 'er Nesten te maaken en den Zomer
door te brengen.
De Jongen hebben , voor het eerife ruijen, dat fchoon
hoog oranje , van waar dit Vogeltje den naam ontleent,
niet aan den hals en borst. Op 't einde van Augustus
ziet men 'er eenige beginzeis van, en op 't laatst van September hebben Ouden en Jongen dezelfde Pluimadie, en
zyn niet meer te onderfcheiden. Als dan beginnen zy in
beweeging te geraaken tot hun vertrek; doch zy doen het
niet by benden: zy gaan één voor één, en in dat tydperk , wanneer alle andere Vogels zich by een verzamelen
en party maaken, behoudt liet Roodborstje zyn eenzaam
aart. Zy vliegen de een na den ander heen,-heidmn
over dag , van boschje tot boselfje; doch ,naar allen fchyn ,
neemen zy 's nagts honger vlagt , en leggen meerder wegs af.
Het vertrek onder de Roodborstjes niet aangekundigd ,
en , om zo te fpreeken , niet omgeklonken zynde, gelyk onder
andere Trekvogelen, blyven 'er veele ngter, 't zy Jongen,
door de ervaarenis nog niet geleerd, hoe noodig het is van
Lugtílreek te veranderen, 't z y3 de zodanigen, die zich vergenoegen met liet weinige , t geen zy in 't midden van
den Winter by ons kunnen vinden. Als dan naderen zy
onze Huizen, en zoeken de warmtle plaatzen, Is 'er een

en-
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enkele, die, geduurende dat barre jaargetyde, in 't boscm
blyft, by wordt een Gezel van den Houthakker, nadert by
't vuur om zich te warmen , pikt aan zyn brood, en vliegt
den gebeden dag rondsom hem heen , geduurig op een konen
toon zinger. de; maar wanneer de koude toeneemt, en digtgevalïe iliectiv„ den grond bedekt, komt liet Roodborstje in
onze Huizen , klopt met den bek aan de glaazen , als 't
ware om huisvesting te verzoeken, 't geen men hem gaarne
geel t, en waar voor by betaalt door cede vriendlyke gelncenzaarnheid, de kruimpjes van tafel pikkende: het fchvnt
de Huisgenooten te kennen , en zingt een Wildzang, miu
fcerk maar niet min aangenaam dan in den Voortyd , en
houdt daar mede aan als 't ware, om eiken dag zyne wel
te begroeten, en dank te zeggen voor het veilig-doenrs
verblyf. fly blyft 'er, tot de Voortyd hem nieunve behoef=
ten infort, en nieuwe vermaaken belooft. Ik heb zelve , by
een myncr Vrienden , een Roodborstje gevonden , 't geen by
in 't midden van den Winter huisvesting verleend bath ,
bet zette zich neder op zyn Inktkooker, terwyl by fchreef,
en zong gel reele huren agter een. De Heer x £ B r: R T berigt my in 't Kat'aauia:er Klooster, te bogey, Roodborstjes
gezien te hebben in dc Cellen der Kloosterlingen , waar zy
ze in genomen badden. Twee of drie dagen waren 'er flegts
noodig om ze te gewennen, tot zo verre dat zy op de
tafel kwamen Beten. Zy konden zich naar de kost der
KIoosterlin fen zeer wei fehikhen, en bragten den Winter
over, voor koude en honger bewaard, zonder den minften
trek tot wc^^;gaan te toonco ; doch net den Voortyd lieten
zy (lien bleken, men gaf hun de begeerde veyueid, en zy
bedienden 'er zich van tot den volgenden Winter.
In deezen tusfchcn beiden invallenden i'uislyken Raat
eet het Roodborstje bykans van alles ; broodkruimpjes, vezeltjes vleesch , kleine graankorrels. 0 LI NA heeft, derhalven , ongelvic , wanneer by fchrvft, dat men ze , jong uit liet
Nest genomen, of oud in de Bosfchen gevangen hebbende,
op dezelfde wyze moet voeden als dc Na;tegaal: zy necmen genoegen in en vaaren wel by veel min toebereid voed
te gefchikter Vogeltjes, om vry in een vertrek-zel.Zyn
om te vliegen , dewyl ze weinig vuiligheids veroorzaaken.
De Seiiryver van de IEdanzologie wil dat liet Roodborstje
praaten leert; dit is een oud vooroordeel; men vindt het
reeds by PR OP HI RI US vermeld : doch het heeft geene
wvaarfchvnlvkhcid altoos , dewyl het R(,odborstje een gefpleete of gevorkte tong heeft. B E L o iv, die dit Vogeltje

=
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niet hadt hooren zingen dan in den Herfst, een tyd, wanneer het alleen zyn korten Wildzang flaat, geheel ontbloot
van die ilerker en aandoenlyker toongin, welke dc Liefde
's Voorjaars inboezemt, fprecl:t eter, niet veel ophcfs , van
den Zang, dien met den zang des Nagtegaals vergelykende.
Op veel plaatzen wordt by den Linter-Nagtegaal geheeten.
De kleuren van het Roodborstje zyn zeer eenvoudig:- eene
donkere Pluimadie dekt het bovenfle des Lyfs en den Kop :
de Buik is wit; het oranjerood van de Borst is zwakker
van kleur by 't Wylie dan by 't Mannetje: zy hebbe groote zwarte oogera, die leevendig ftaan en vriendlyk kyken.
De Bek is zwak en dun, gelyk die van alle Vogelen, wel
meest van Iniè^en leeven. In den Herfst zyn deeze-ke
Vogeltjes zeer vet, en behoeven in lekkerheid voor geene
te wyken.
I Iet BLAU WBORSTJE., in 't Latyn Cyanecula , in 't Hoob
duitsch I'Vegfleckin, of Blau-kehlein, in 't Zweedseh Carls Vogel, in 't Fransch Gorge Bleue genaamd, fchynt, door
zyne grootte en geflalte , cene wedergade van het even beichrecvene Roodborstje, en 'er alleen van onderfcheiden,
door liet fchitterend hemelsch blauw, 't welk den borst bedekt ter plaatze waar de andere het oranje rood heeft: het
fchynt zelfs of de Natuur de overeenkomst tusfchen deeze
beide Vogeltjes heeft willen toonen , tot in hunne verfcheidenheden toe: want beneden deeze blauwe plek, ziet men
een zwarten kring en een roodoranjeverwigen band , die
by den borst oploopt ; deeze oranjek]eur vertoont zich ook
op de eerfee helft der zydpennen van den Staart, een bleeke rosagtige fireep loopt van den hoek des Oogs tot den
Bek: voor het overige zyn de kleuren, fchoon een weinig
fomberder , dezelfde by het Roodborstje als by liet Blauw-

borstje.

In lcevenswyze gelyken dceze twee ook zeer op elkander; doch in de verkiezing van verblyfplaats verfchillen zy.
Het Roodborstje onthoudt zich in liet diepst der Bosfchen;
liet Blauirborstfe bemint den buitenkant ,moerasfen,vogtige
velden: met dezelfde zegt voor de eenzaamheid heeft het
dezelfde gemeenzaamheid met den Mensch: want naa den
geheelen Zomer, op den kant der bosfchen digt by het water en moerasten , omgezworven te hebben , komen deeze Vogeltjes, voor hun vertrek, op de wegen, en in cie tuinen.
Even min als de Roodborstjes gaan zy by benden: zelden
ziet men 'er meer dan twee te gelyk. Op 't einde des Zoiners .
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mers, zegt de Fleer LOT TINGE R, komen de Blauwbo stjes op de velden, niet groote Graan en beplant. F it i s c ii
wil dat zy de voorkeus geeven aan landen waar Erten groei
jen, en beweert dat zy 'er nestelen; doch, over 't alge
vindt men hun Nesten op Boomen aan den waterkant,-men,
zy beflaan uit kruiden, vastgemaakt aan het uitfpruiten der
takken.
In den Paartyd heft zich het Mannetje recht op in de
lugt, vliegt zingende met een korte vlugt, keert zich om,
en valt volvrolyk Weder op den tak neder. Hy zingt 's nagts ,
en zyn Wildzang is zeer aangenaam volgens F it is c Ii: de
heer HE R MA N N beweert, in tegendeel, dat dezelve niets
aangenaams heeft. Eene I'rydighe.id van berigten, die ver
kan worden, door de onderfcheide tyden op welken-efnd
deeze twee Waarneemers ze hebben hooren zingen : het
zelfde verfchil zou plaats kunnen hebben omtrent het Roodborstje, wanneer iemand alleen zyn gewoon gefchreeuw,
en niet zyn welluidenden Zang in den Voortyd, of zyti
korten Wildzang op fchoone Herfstdagen, gehoord hadt.
Het Blauwborstje bemint, zo zeer als liet Roodborstje , zich
te baaden, en woont meer dan dit laatstgemelde aan den waterkant. Wormpjes en andere Infe en dienen daar aan tot
fpyze, en als het vertrekt eet het ook Vlierbesfen. Op
moerasfige plaatzen zoekt het voedzel op den grond , loopt
fnel, en niet opgcheeven ftaart ; eene houding , het Mannetje byzonder eigen , bovenal wanneer 't het geroep van 't
Wyfje hoort , 't zy de waare Item of een nagebootfte.
De kleuren zyn donker bruin, en hebben het blauw niet
aan den hals: by de Mannetjes vertoonen zich alleen eenige
bruine veertjes in het witte van den hals en borst, voor
het eeríle ruilen. Het Wyfje krygt nimmer een geheel blauwen hals. Onder de Mannetjes vindt men 'er die denzelven hebben , en deezen zyn waarfehynlyk Ouden , wier
kleuren over 't geheel zwaarder vallen : de meesten hebben
een vlek, als een halven halsband, fchoon wit, door FR1S c 1t
vergeleeken by den glans van gepolyst Zilver : van hier
draagt het Roodborstje in 't Brandenburgfche den naam van
Spiegel- vogel.
1)eeze rykheid van kleuren gaat in den gevangen ílaat
verlooren : het Blauwborstje, in een Kooytje opgefooten ,
begint ze naa het eerfle ruijen te verliezen. In het Taifoen
dat ze vet zyn leveren zy een lekker beetje op: doch zy
zyn zeldzaam en onbekend in verfcheide Laudfchappen van
rrankryk. In den Elfas vindt men ze meest, en, fchoon
,
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in Duitschland tot in Pruisfen toe verfpreid, zyn ze ner,gens veelvuldig. Deeze foort fchynt veel minder talryk dan
het Roodborstje; hoewel ze wyduitgefirekt gevonden wordt.
De naam van Motacilla Pyrenceica , door B AR P. E R E daar
aan gegeeven, wyst aan dat ons Vogeltje het Pyreneefche
Gebergte bezoekt. Men zou het Blauwborstje veelligt voor
een byzonder Inbooreling van Zweeden houden , om dat
LINNr,US 't zelve Motacilla Suecica noemt; doch deeze
kwaalyk toegepaste naam bewyst alleen , dat dit Vogeltje
in de Noordfche Gewesten komt : het verlaat dezelve in den
Herfst, om te trekken, en zyn voedzel onder milder Lugt11reeken te zoeken : deeze hebbelykheid , of liever noodzaak
heeft het Blauwborstje gemeen, met alle Vo--lykheid,
geltjes , die van Info ten en zagte vrugten leeven.

VRAAG,
TEN OPZIGTE DER GENEGENHEID VAN EENIGEN, EN DES AFKEERS VAN ANDEREN, OMTRENT ZOMMIGE HUISDIEREN.
MYNE HEEREN!

heb eene Vraag voor te ílellen , doch geen Prys uit te
Ikboven;
maar ik hoop zulks zal geen beletzel weezen
dat men dit beantwoordde. De oplosfing, welke ik ver
geen diepzinnige nafpeuringen, geen breed-lang,eischt
vertoog, fchoon het onderwerp misfchien gelegenheid konne
geeven tot eene gewigtige Verhandeling. — De zaak, door
my bedoeld , is deeze : — ik heb Metifchen gezien , en ze zyn
u, myne IIecren, ongetwyfeld mede meermaalen voorgekomen , die zo groote Liefhebbers waren van Beesten, dat zy,
zonder dezelve, het niet konden i}ellen; die liever allen ander gezelfchap zouden hebben laaten vaaren, dan dat.hunner
Honden, latten , Vogeltjes, enz. die gaarne in hun huis zo
veele foorten van Dieren, om zo tefpreeken, zouden verzamelen als NOACH in den Ark bragt; die van hunne Kamers
Vogelvlugten en Menagerien maaken; die hun Aap oppasfen, hunne Katten en Honden bezorgen, hun Goudvink,
in de Zang- , en hun Papegaai , in de Spraakkunst onder
niet één woord, alles in deeze geliefde Huis -wyzen;di,
Hellen, hun, ten dage van Gezondheid, ver -genot
Ziekte bezorgen, en naa hun Dood beweenen. -tnal.e,i
.III. DEEL. MIt:VWELW. NO.9.
Van
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Van den anderen kant, myne Heeren, ontdekt gy Menfchen, die een gevestigden afkeer hebben van alle Beesten;
die , op het zien van een Kat, Ichrikken ; die liet liefkoozen
van een Hond verveelt; die liet dwinglandy noemen, wanneer zy genoodzaakt zyn een pootje van Petit te neemen , om
ingang by zyn Meestres te maaken; die met allen. wier
zinlykheid z#ch zo verre tot dc Beesten uitfirekt, lachen,
en het heiligfchenn s rekenen, wanneer zy iemand over
den dood van een Hond of Papegaai zien huilen.
Gaarne zou ik zien dat iemand zich verledigde, om de
oorzaaken deezer Genegenheid en deezes Afkeers te ontvouwen. Is liet eene overmaat van Aandoenlykheid in deezen ,
en mangel aan Aandoenlykheid in geenen? Verfcheide waarneemingen, door my in 't eene en andere geval gedaan, doen my befluiten , dat dit fluit min beflist is, dart
men, in den eerften opflage, zou denken. Ik heb Menfchen gekend, die traaneis Hortten over den dood van een'
Kanarie-vogel, en niet drooge oogen liet overlyden hunner
Vrienden en Naastbeftaanden hoorden ; en ik kan niet denken, dat hy, die een Kat of Hond met zyn voet fchopt,
daar door alleen betoont onaandoenlyk te weezen voor
Vriendfchapsblyken. Ik geloof, dat het ontvouwen hiervan
gelegenheid zou geeven tot gewigtige aanmerkingen, die
geen oneere zouden aandoen aan uw Tydfchrift, en ik bid
u myne oogmerken te onderfteunen door het plaatzen van
mynen Brief.
Ik heb de eer van te zyn, en te blyven, enz.

DICHTEUNDIGE BESPIEGELINGEN OVER DE ALPISCHE GEBERGTEN; NAAR HET HOOGDUITSCH VAN HALLER.

Door L. STOPPENDA:\L, P. Z.

(Vervolg en Slot van Bladz. 355.)
zich in harde vorst heeft begraeven,
Maeren alshetdeys waereld
de dalen, en de fneeuw de kruinen der berom weder nieuwe

gen bedekt, als het uitgeputte veld rust
gefchenken voort te brenge,i , en een kristallei dans den loop
der vloeden Itremt, dan neemt dc Herder ooit de wyk naer
de befneeuwde hulpen, waer de vetgel tige damp der Pynboo-
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booroen de drooge balken zwart maekt ; hier worden de
moeilykheden, die by verduurd heeft, door de liefelyke
rust verzagt; de zorgelooze dag word niet vrolyk geíchersch
doorgebragt, en als dc beuren by zynen haerd komen zitten, kan hun verfiandig onderhoud ook wyzen vermaeken.
De een leert de kunst, om, 't geen de wolken aanvoeren, in den fpiegel der natuur' geestig voor uit te zien,
hy kan de ílreek der winden, de richting der orkeenen
aenwyzen , en hy ziet , in de heldere lucht, den ítorm
van verre opkomen; by kent de kr igt der macn , de werking van haer fchynzel, hy weet wat een vroege nevel
beduid; hy telt, in Lentemaend, reeds de toekomende
hoornfehooven, en houd, terwyl alles aen 't maeien is,
by eenen naderenden regen op; hy is de Raedstnan van 't
Dorp, zyne uiti'praek felt het gerust, en de ervarenheid
ílrekt hem voor duizend boeken.
Een jong Herder ;tenet intusfchen zyne lier, terwyl by,
gansch verrukt, een nieuw deuntje zingt; natuur en liefde Borten in hem een heimlyk vuur, dat in de aderen
gloeit, en nimmer den lust dwingt; de kunst heeft geen
deel aen zyne Herdersliederen; hy maelt, in een' onopgefmukten zang, zync veye hartstocht af; wanneer by
ook iets dichten zal, bepaelt hy zich tot zyne hidden; en
zyne zanggodes uit zich even als zytie herderin : zyn hart
verilrekt lhctn tot leermeester, zyne fchoone voor rebus;
de aandoening, en geene getelde toonen, brengt het vers
voort.
Dan vat een grysaert weder het woord 01), van wiens
zilveren hairen een acngenaem gefprek een nieuw gewigt
erlangt; de voorige geílachten aeníchouwden hem reeds,
de last van honderd aeren heeft zynen geest geíierkt, en
het lyf slechts gekromd ; hy is nog een afbeeldzel van onze h aldihaftige \roorouderen , die den blikfem in de hand ,
en God in 't harte, hadden; by maalt de veldffagen, telt
dc veroverde vaenen , bebolwerkt der vvanden wal, en
noemt elke bende. De jeugd luistert met vervoering toe,
en toont, in naere gebaerden, liet edel ongeduld, om nog
nier roem te verw'erven.
Een ander , wiens hoofd insgelyks met Sneeuw bedekt ,
eerre leevende Wet en 's Volks richtfnoer is !eert, hoe de
lafhartige Waereld den tick onder 't ;sik buist; hoe de
ydele praai d .r V orIten liet merg der Landen verteert; by
toont de waarde der veyheid, hoe de geivvkheid der goederen en 't ontzach voor de wetten , 't geluk des Volks doen
be.
Dd 2
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behendig zyn; hoe alles om ons heen in de grootfile behoefte gedompeld is, in de ketenen honger lyd, en Italiëns Paradys flechts naekte bedelaers voed: hoe eendragt,
trouw en moed, niet onverdeelde kragten, aen eerre kleine
raagt de vleugels van 't geluk binden.
Dan vormt zich weder een kring om eenen wakkeren
grysaert, die de natuur nafpeurt, en haere fchoonheid kent;
zyne fchranderheid heeft lang de wondere kragt der kruiden
en hunne verfchillendc gedaenten onderzogt, en elk mosch
een' naem gegeeven ; by werpt zynr fcherpziend gezicht iii
onderaerdfche groeven, de aerde bedekt voor hem te ver
geelachtig goud: by dringt door de lucht., en-gefschar
ziet de Zwaveldampen ,. in wier vochtiger fchoot beílooten
de Donder rolt: by kent zyn- Vaderland, en weet zyn altoosnavoríchend oog in deszelfs fchatten nuttig te verlusti.
gen.
Hier toch , wier Gottbards hoofd boven de wolken
zweeft, en de verhevene Waereld de Zon nader fchynt te
weezen, heeft de fpeelende natuur, 't geen anders de aerde als iet zeldzaams vertoont , in weinig lands vereent: 't is
waer, dat Lybiën ons nog meerder nieuws verfchaft, en
zyn zand, elken dag, een floutmoedig ondier aenfchouwt :de Hemel echter heeft dit Land nog meêr beweldadigd,
waer niets, dat noodig is, ontbreekt, en flechts het nuttige bloeit: het groeiend ys der bergen , de fleile kruinen
der rotfen , verftrckken daer zelfs tot voordeel, en bevochtigen de Landen.
Wanneer de eeríle tlraelen van Titan de fpitfen der rotjen vergulden , en zyn glansryk aenfchyn de nevels doet
verzwinden, dan word van eerren berg, met een' altoosvernieuwden lust, befchouwd't geen de natuur op 't prachtigst ten toon fpreid; door den voortfnellenden damp eener
dunne wolke opent zich , eensklaps, het fchouwtooneel eener Waereld ; een afgelegener verblyf van mcêr dan één
Volk laet alles op éénmael zien, wat zyn, omtrek bevat:.
Bene zachte fuizeling fluit de al te zwakka oogen, die niet
beftand zyn om den al te wyden kreits door te waeren.
Eene aengenaeme mengeling van bergen , rotfen en zeeën.
word, van aftland tot affland, llaeuwer, fchoon zy zich
duidelyk aen 't gezicht vertoont ; liet blaeuwende verfchiet
bellnit eerre kring van blinkende hoogten , waar op eert
donker woud de laetile flraelen breekt: dan doet een naestgelegen gebergte den zacht ryzenden heuvel aenfchouwen,
waer van een luidruchtig geloei in liet dal weêrgalmt : dan
fchynt
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Ichynt eene wyduitgeflrckte Zee een Spiegel van eenige mylen lengte, op wellis gladden vloed een tintelend vuur speelt :
dan doet zich een ftreek van groene dalen op, die, ginds
en herwaerds in bochten loopende, zich allengskens uit het
gezicht verliezen.
Daer Hort een dorre berg zyne glibberige kanten neder,
gvaer op een verouderd ys den Hemel als beíformt; zyn bevroozen kristal, 't welk door de gloeiende hitte van den
Kreeft te vergeefsch beftormd word, kaetst alle ftraelen te
rug. Niet verre van daer llrekt een vruchtbaer gebergte,
vol klaverryke weiden, den Breeden rug naer deezen kant
uit; eene zachte helling glanst van rypend koorn, en de
heuvels zyn niet honderd kudden bedekt. Een naeuw dal,
waer de koele fchaduwen woonen, davert door de weéromkaetzing der onderfcheiden toonen.
Hier laet een íteil gebergte zyne kruinen gelyk muuren
zien, een woudstroom fileli 'er over, en fort zich, van af
afgrond, neder. De dikbefchuimde vloed dringt-grondt
door de klooven der rotfen, en fchiet, met bruisfchend geweld, buiten derzelver paden: liet dunne water scheid zich
van een in zyn' voortgefluwden diepen val; een dryvend
graeuw zweeft in de verdikte lucht ; een regenboog lchiet
zyne ílraelen door die nevelachtige deden, en liet verafgelegen dal word door een' geduurigen daeuw bevochtigd.
Een wandelaer ziet, met verbaesdheid, flroomen in den
Hensel vloeien, die uit de wolken ínellen, en zich in wol
-ken
uitgieten.
Doch wie het edel denkvermogen, 't welk de kunst en
-wysheid opfcherpen , door het ryk der Schepping' naer
waerheid doet fireeven, die zal in geen oord een verftandig
oog vestigen, waer in niet een wonder het zelve tot flilftaen en navorfelien zal dwingen. Hy verlicht, door de
fakkel der wysheid, de onderaerdfche holen, die zilveren
bloemen draegen, en goud aen de beeken fchenken; en onderzoekt den hcilzaemen groei der veelverwige kruiden ,
welke een verliefde Zefier Aurora's traenen doet drinken.
Gy zult alles fchoon, en echter verfcheiden vinden, en in
den al te ryken fchat feeds graeven, doch dien niet doorgronden.
Wanneer het Zonnelicht aldaer door vluchtige nevels
ílraelt, en de traenen der wolken van het natte land droogt,
word de luister van alle wezens door een licht bemaelt, dat
op de bladen zweeft, en de natuur verfrischt: de lucht ver
zich met zwoele amberdarnpen, die liet veelverwig ge--vult
(lacht
I) cl 3
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(lacht van Flora den liefelyke Westewinden toevoert; het
prachtig heir der bloemen íchynt om den voorrang te kam pen ; een licht hemelsblaeuw belchaemt het dier n e vens
Ihiende goud; een gansch gebergte, door den regen glan
zig gemaekt, vertoont zich als een groen tapyt, met regen
-bogendrwv.
Daer (leekt het hooge hoofd der edele Genziana ver bo.
ven de nederige menigte der laege kruiden uit; een groote
menigte van bloemen dient onder haere vamen, haer blaeuwe broeder zelf buigt zich neder, en verëert haer. Het
helder goud der bloemen , in ílraelen omgeboogen , bedekt
den geheelen flengel, en kroont zyn graeuw bekleedzel; het
gladde wit der bladen • niet donker groen doormengeld,
blinkt met den veelkleurigen fchyn van vochtige diamanten
regtvaerdig Albethuur! dat krag:t zich met tooi vereenige,
en in een fchoon ligchaem eene fchooner ziel huisveste !
IHler kruipt een nederig kruid, neer een' gracuwen nevel
gelykende , welks bladen de natuur als kruizen heeft toegefteld; de heilzaeme bloem toont de twee vergulde nebben,
die een van Amathist gevormde Vogel draegt. Dier werpt
een blinkend blad, als vingers gekorven, den groenen wederí'chyn op Bene heldere beek; het teder fiieeuwit der bloemen, door een flacuw purper gekleurd , fluit Bene gcflreepte flar in witte flraelen in : fmaragd en roozen bloeien, zelfs
op vertreeden heivelden, en rotfen bedekken zich met een
purperen kleed.
Doch dacr de all oesterende Zon nimmer Naere liefelyke
blikken werpt , daer de ongelloorde vorst het eenzaem dal
van loof ontbloot, worden de holen der rotfen met eene
pracht getooid, die door den tyd niet vergeet, noch door
den winter geroofd word. Op den nooit verlichten grond
van onderaerdfche moerasten word de vochtige klei met
fchitterend kristal gewelfd ; eene rots van cdelgef eenton,
deer duizend verwen in fpeelen, fchittert door de duistere
lucht, en fchiet alom Nacre firaelen. f Rykdom der natuur'! verbergt u, Italiaenfche dwergen; Europa's diamant
groeit hier, en wast tot berghoogtens.
In 't midden eens dais van hemelhoog ys, wacr het bulderend Noorden zyn' killen zetel heeft gevest , ont{I)ringt
Bene ryke bron met ziedend gebruisch , rookt door 't verwelkte gras, en zengt wat zy bevochtigt; haer helder water flroomt met vloeiende bergtloffen, een heilzacm yzererts vergult haeren loop: de onderaerdfchc groeven naeken
hacr warm, en harre vloeden doen, doer inwendige hooking,
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king, gemengde zouten opwellen; wind en f eeuw woeden
te vergeefsch om haer heen, haer wezen zelf is vuur, en
Iiaere ftroomen zyn vlammen.
Daer echter, waer de toomelooze Avanfon, in 't fchuim
van dwarrelende vloeden, omvergeworpen wouden voort
holen der bergen met onderaerdfche-rolt,mend
bronnen, wier fcherpe damp het zout der rotfee fmelt.
De holle buik der bergen, met marmer gewelfd, fluit dit
kleene weir in diepe mynen op; doch zyn ontbindend vocht
verbryzelt het albasten bekleedzel , dringt door de klooven
der rotten, en fiielt heen om gebruikt te worden: de krui
natuur', de rykf'e zegen der Landen, bied zich-dery
zelve den Volke aen, en vloeit ons tegen.
Uit Schrekhorns kouden hoofd, waer de vvaterfchat van
Europa zich, met flcrke Itroomen, in de beide zeeën verdeelt, fort zich Uchtlands Aer, welke , met een vervaerIyk gebruisch en fnelle vallen , heen ylt; de ryke bergmyn
^ergult derzelver takken, en verft den witten vloed met
Koninglyken erts; de fftroom vloeit zwaer van goud , en
werpt zuivere korrels op , gelyk anders het graeuwe zand
den genieenen oever zwart maekt; de Herder aenfchouwt
doezen fchat, by rolt voor zyne voeten, 6 voorbeeld voor
de waercld ! by ziet dien, en Liet hem dryven.
Verblinde Sterveling! dien gierigheid, eerzucht en wel=
-lust, tot aen den rand des grafs, in ydele Ilrikken verward
houden, welke de bekrompen uitgedeelde gaven van den
kortflondigen tyd niet altoos nieuwe zorgen en nietige kwel
vergalt, die het (til geluk van den middelfland ver--linge
finned, en_n:eer van 't noodlot, dan de natuur van u vordert, welke n dat geen tot Bene behoefte maekt, waeronm
de dwaesheid IIechts fineekt, - 8, geloof liet ! geen toegenegen geilarnte verwekt vrolykheid, geen tooi van paerlen
geeft rykdom. Zie een veracht Volk by vermoeienden arbeid en armoede lagchen; de maetige natuur alleen kan
iemand gelukkig marken.
Ellendigen ! roemt nu den rook der groote Steden, waer
boosheid en verraed met het gewaed der deugd zyn bekleed, die prael, welke u omringt, boeit u in gouden ketenen, knellend voor hun, die dezelve draegen , en aen an,

deren Hechts fchoonfchynende. Reeds voor 't ryzen der

tonne, sleept de eerzucht Naere knechten naer de geflootene
deuren van aenzienlyke burgers, en de zo zeer verlangde
rust van in zuchten gefeeten nachten beneemt u de aenhoudende dorst naer nietig gewin. Het hemelsch vuur
Dd4
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der vriendfchap kan by u niet ontgloeien, waer nyd en eigenbelang zelfs de harten der broederen verfcheuren.
Aldaer (peelt een dolle Vorst met de rampen zyner dienaeren; zyn purper verft zich met laeuw burgerbloed;
kwaedfpreekendheid , haet en verachting overlaeden de
deugdzaemen met (chimp; de van gif gezwollen nyd knaegt
aen 's naestens goed; de geile wellust, om wiens roozenbed een nakende donder zynen blikfem fchiet, verkort de
nog naeuwlyks genooten dagen; de gierigaert flapelt, tot
zyne en's anders plaeg, goud op, dat niemand minder, dan
die het heeft, bezit; de eene wensch volgt op den anderen , de kommer baert kommer, en hun leven is niet anders
dan eene angflige fluimering.
By u, vergenoegd Volk! heeft het zwart gebroed der ondeugd nimmer den eerílen zetel in de gemoederen gevest,
de natuur verzadigt u met ongezochte goederen, die de
grilligheid niet moeilyk te verkrygen , noch het genot
walglyk maekt; geen inwendige vyand knaegt onder uwe
borden, waer nimmer het te fpade berouw de vreugd met
bloed betaelt; geen orkaen van woedende driften betformt
v, daer het vernuft zich met ydele lesfen tegen verzet.
Niets is 'er, dat u vernedert , niets, dat u verheft, gy leeft
altoos op eene zelfde wyze, en fterfr, als gy leeft.
8 Gelukkige! die , als gy, niet zelfsopgevoede Stieren
den eengeërfden grond van eigen akkeren ploegt: welken
reine wol dekt, loofiyke kransfen verfieren, en ongekruide fpys, uit zoete melk bereid, vergenoegt; die zich by
Zefiers adem en koele watervallen , . in een' kommerloozen
flaep, op het mollig veldtapyt, uitfirekt: welken het geIoei van de onfluimige golven eenex hemelhooge zee, noch
bet trompettengefchal in fchrikbaerende tenten opwekt;
die zynen (land bemint, en nooit wenscht een' beteren te
erlangen , gewislyk de Hemel, kan zyn heil niet ver
-groten.
•
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(Ontleend uit de Esfays on Poetry and Mufic as they alle
the mind, by JAnJEs BEATTIE, L. L. II., P; ofesjor
of Moral Philofophy and Logic, in the Marechat
College and Univerfity of Aberdeen.)
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oor eenigen tvd hebben wy de Aanmerkingen des
Hoogleeraars sEATTIE, over het Doel der Dichtkunde , medegedeeld (*). Ike goede graagte, waar mede liet
gedeelte onzer Leezeren, 't welk deeze vermaakende en
„ ítigtende Kunst beoefent of daarin behaagen fchept , dc„ zelve ontvangen heeft, doet ons hoopen dat zy niet min
voldaan zullen weezen met de bondige Aanmerkingen
diens keurigen Kunstkenners , zo vey van diepafgetrok„ ke en hoogzweevende bovennatuurkundige gcdagten , als
„ van Schooliche uitdrukkingen, over de Regelmaat der
Dichterlyke Minding, in ons Mengelwerk geplaatst te
„ zien,"

HOMERUS belluit zyne fchoone befchryving van Hemel en
Aarde, gelyk dezelve zich in een ƒtillen avond. by Maan en
Starrelicht vertoonen, niet deeze uitdrukking: En het hart des
Herders is blyde (t). Mejuffrouw DACIER fchynt uit den draai,
welken zy aan deeze plaats geeft, in haare Overzetting,
te denken, en POPE geeft, mtsfchien om zyn vers vol te
maaleen, te verflaan, dat de Blydfchap des Herders ontí{ aat
uit het bezef van den nuttigen dienst deezer Hemellichten.
Dit moge voor een gedeelte liet geval weezen; doch liet
fiaat niet by HOMERUS, en 't is geen noodige bedenking.
WWTy erkennen , dat zy , die liet floilvk Heelal befchouwende ,
de oorzaaken en uitwerkzelen der dingen nauwkeurig gade
haan en onderfcheiden, daar over neer verrukt worden,
dan lieden die niets anders dan grootte en gedaante, kleur
en beweeging opmerken. Nogthans is 'er in de buitenfile
omtrekken van de werken der Natuure, (indien ik my dus
mag
(*) Zie ons Mengelwerk hier boven, bl. 473, enz.
(t) Iliad, lib. VIII. vs. 55i•
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mag uitdrukken,) een luister en grootsheid, die de minsi;
onderweezenen niet zonder groot genoegen kunnen befchou-wen.
Ik wil hier mede geenzins zeggen, dat alle Landlieden,
alle Wysgceren, even vatbaar zyn voor deeze verrukkende
indrukzels. Verbaazend groot is de onaandoenlykheid van
zommigen, die al de heerlykheid van Hemel en Aarde dagelyks zien, zonder dat dezelve hun hart treft, hunne verbeelding opheft, of eenigen duurzaamen invloed te wege
brengt. Hoe veelen zelfs worden 'er niet gevonden, onder
Mcnfchen, die zich haten voorftaan gevoelige zielen om te
draages, by welken de opkomende of ondergaande Zon;
het 'fchitterend halfrond der flarlichten middernagts; het
Bosch op 't hoog gebergte door een geweldigen flormwind
Ichuddende, of ruiichende door een zagt koeltje op een zornerfchen avond; de aartige afwisfeling van heuvels en valeien; de fchaduw en de zonnefchyn; de boschjes, de
open plaatzen , de watervallen, en firoomen , welke een
uitgeflrekt Landfchapsgezigt den oogen biedt; het tooneel
des Oceaans zo groots, zo ontzaglyk; de behaaglyke ver
fcheidenheden van het Ryk der Dieren en der Planten , nooit
zo veel voldoenings fchenken, als de damp en het geraas
cener Danszaale, of het fpeelen en zingen in ecne Opera,
of de laf en lastigheden der Speeltafel.
Dan eenige Zielen zyn van een geheel ander maakzel; zy
f peppen, zelfs zeer vroeg in 't leeven, vermaak in de befchouwing der Natuure, Bene foort van vermaak, 't geen
zy bezwaarlylk voor eenig ander zouden willen verwisfelen;
dewy! Gierigheid noch Eerzugt de zwakheden zyn van dat
,

tydperk des leevens.

Zodanige Zielen hebben altoos in zich de zaaden van den
regten Smaak, en dikwyis van een navolgend Vernuft. Ten
mninílen , fchoon hun geestdryvende of verbeeldingryke
Zielsgefreltenis, (gelyk lieden van de groote Wereld dezelve noemen ,) hun niet altoos tot de Dicht- of Schilderkunst
aanzette, fchroomen wy geenzins te verzekeren, dat, zon
oenig gedeelte van deeze geestdrift, niemand ooit een-der
rechtfchaape Dichter of Schilder wierd. \Vaat by , die de
Werken der Natuure wil naavolgen, mbet ze eerst nauw
gade (laan; en nauwkeurige waarneeming is alleen-keurig
ver^vagten
by Menfchen , die 'er lust in hebben.
te
Voor ecne Ziel, dus ge{Ield, is geen gedeelte der Schepping e onverfchillig. In de volkryke Stad en de huilende
L'ildernis, in het welbebouwde Veld en op liet eenzaam
Ei-
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Eiland; in het bloemvol Perk, en het ruw Gebergte; in
liet ruifchend Beekje en de ongefluime Zee; in den lachenden Zomer en ílunrfchen \Vinter; in den ratelenden Donder°ilag, en het zagt zwoegen van een Lenteluchtje, vindt
die Mensch iets 't welk zyne Verbeeldingskragt opwekt en
verleevendigt, zyne Aandoeningen gaande maakt, zyn Ver
werk verfehaft. Uit elke zieiswerkzaamheid, welke-fland
met geen finert vergezeld gaat, en zelfs uit eenige daarvan
niet ontbloot, als ícthrik en medelyden , die de maat niet
overfchreeden, ontleen: eerre welgeilelde Ziel voldoening.
Oefening is voor de Ziel even noodig als voor het Lichaam,
deeze vcrfchaft Gezondheid en Vermaak.
Deeze gelukkige aandoenlyklieid voor de fchoonheden der
Natuure moet in jonge Lieden opgekweekt worden. Dezelve haalt hun over, om den Schepper in zyne verbaazeude
wcrkflukken te befchouwen; zy zuivert de Ziel, en maakt
die gefchikt tot liet ontvangen van verllandig en redelyk on
derwys; zy verfchaft een nooit opgedroogde bron van ver
werkt zelfs mede tot de gezondheid des li-lustign,e
'er eerre zeer nauwe overeenkomst plaats-clhanms;edwy!
heeft tusfchen floflyke en zedelvke Schoonheid, wordt liet
hart zeer gemaklyk van de cent na de andere opgeleid; de
Deugd pryst zich by 't zelve aan door haare allesovertreffende beminnelykheid, en de Ondeugd is een voorwerp van
veragting en verfoeijing. Eenc bedrecvcnheid in de beste
Dichters, die ons de Natuur afbeelden, gepaard niet eenige
kunde in het tekenen, zal deeze pryswaardige aandoenlykheid in de jeugdige jaaren bevorderen; want dan heeft het
gelaad der Natuure by de andere bekoorelykheden ook liet
treffende der nieuwigheid; de driften zyn niet vooringenomen, het hart is kommerloos, en de verbeelding leevendig
en vuurig.
Maar, om niet langer flil te (laan op deeze hevige beweegenisfen, byzonder eigen aan ílerke geestdrift van den
Kweekeling der Natuure, mogen wy niet beweeren dat
alle Menfchen, zonder onderfcheid, of ten minfle het gebede verlichte gedeelte des Menschdoms , ftnaak vindt in
de befchouwing van 't Natuurlyke, als overgefleld tegen
het Onnatuurlyke ? Gedrogtivke vertooningen bchaagen
flegts voor een oogenblik, indien zy in 't geheel behaagen ; want zy ontleenen Naare behaaglykheid alleen van
de verbaazing des Aanfchouwers, die fchielyk bedaart. De
Fleer BRYDONE gewaagt van een aanzienlyk IIeer op Siciïien, die vermaak fchiep in zyn Landgoed op te eieren
niet
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met Schilderyen en Standbeelden van de onnatuurlykfte
wanfchaapenheid; doch dit is een zeer zonderling voor
iemand zou zich niet meer verwonderen, als-beld;n
by hoorde van een Man, die zonder voedzel leefde, of glad
en vet werd door het dagelyks gebruiken van vergift.
Van oenig ding te zeggen, (lat het tegen de Natuur is,
geeft den wanli laak en afkeuring des Spreekers te kennen , en liet tocvoegely k woord Natuurlyk, duidt eene
aangenaame hoedanigheid aan, en fchynt meest altoos in
te fluiten dat iets zodanig is als liet zelve behoort te zyn,
overeenkomflig niet onzen fmaak, en ilrookende met onze gefleltenisfean.
Bedenkt eens niet welke aandoeningen wy een Dichtftuk
zouden leezen, waar alles tegen Natuurlyk was afgebeeld;
waar in men veronderflei.de, dat 'er beginzels van denken en
werken plaats hadden, ftrydig mei alles wat wy immer
zagen of hoorden, — waar in, by voorbeeld, Gierigheid
en Koelzinnigheid aan de Jeugd, Verkwisting en Vuurigheid
tan den Ouderdom , werden toegefchreeven , -- waar in de
Menfchen in 't wilde handelden, nu eens volgens, dan eens
íirydig, met hun charaéter, — waar in Nyd en Wreedheid
Liefde kweekten , en Goedgunftighcid 1 laat baarde, —
waar in Schoonheid altoos het voorwerp van Afkeuring, en
Leelykheid dat van Genegenheid was , — waar in de Maatfchappy gelukkig werd door liet omhelzen van Godlochenende begrippen en liet ploegen van allerlei misdryf, en men
Regtvaardigheid met Deugd in 't algemeen veragtte. —
Overweegt, welk een finaak wy zouden vinden in eene Schil.dery waar in men geen agt floeg op dc evenredigheden , de
(landen, de verfèhieten , de kleuren of oenige der regelen
door de Natuur voorgefchreeven ? waar in de ooggin en ooreu der Dieren op de fchoudcrs flonden, — waar in dc
Lugt groen, liet Gras rood, gefchilderd was, — waar in
de l^oomen met dc takken in den grond , en foet de wortels
in de lugt groeiden, — waar in de Menfchen vogten, naa
rat hun 't hoofd was afgehouwen, de Schepen op 't Land
zeilden , de Leeuwen in Spinnewebben verward geraakten ,
de Schaapen op Krengen aasden , (Ie Visfchen in 't Geboom.
te fprongen en de Olyphauten op Zee wandelden. Zouden
zulke afbeeldingen en zamenvoegingen , vermaak verfdraf
fen, of de benaaming van verheeven en fchoon verdienen?
Zouden wy een oogenblik in twyfel hangen om den Dichter,
of Schilder, die ons zulke (tukken leverde, onder de Gekken te tellen? en kunnen de ongerymd -en onzinnigheden
val]
-
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an Dwaazen de gefchikte voorwerpen zyn, of van vermaak, of van navolging, voor redelyke Weezens ?
Men merke hier ook op, dat, fchoon wy onze inwendige Vermogens door verfchillendc naamen onderfcheiden, dewyl wy anderzins over dezelve niet verfiaanbaar kunnen
fpreeken, deeze alle werkzaamheden zyn en blyven van dezelfde onverdeelde Ziel: en, over zulks, kunnen wy niet
veronderflellen, dat, het geen ftrydig is met ééne hoofdhoedanigheid, aan de overige een beftendig genoegen kan opleveren. 't Geen het Geweeten wraakt, kan niet aangenaam weezen voor de Rede; de Verbceldingskragt kan geen
welgevallen fcheppen in 't geen tegen de Rede ftrydt.
Daarenboven is zyn geloof en berusting aangenaam, ongeloof en wantrouwen onaangenaam : ex hier om kan enkel 't
geen iets aanneemelyks in zich heeft, beftendig en algemeen
genoegen geeven : het moet gelooflyk weezen voor een redelyk fchepzel : dit kan niet berusten in iets, 't welk recht
tegen de Natuur firydt, of eerie liandtastlyke onge--dras
rymdheid influit.
De Dichtkunst, derhalven-, en in de daad elke Kunst,
die ten oogmerke heeft te behaagen, moet Natuurlyk weezen: en, ten dien einde, eené weezenlyke Gebeurtenis, of
iets daar op gelykende, behelzen: dat is, met andere woorden, dezelve moet met de Waarheid of met de Waarfchynlykheid overeenkomen.
En, fchoon elk deel des floflyken Heelals een ruimen
voorraad van voorwerpen, ter verlustigende befpiegelinge
oplevere, toetst niets in de natuur onze harten fterkcr, of
fchenkt eene grootere verfcheidenheid van werkzaamheid aan
onze Verftandlyke en Zedelyke Bekwaamheden, dan de
Mensch, — Menschlyke bedryven en Menschlyke aandoeningen zyn in 't algemeen inneemend. Veele worden 'er
gevonden, die weinig finaaks hebben in Dichtflukken, welke ons enkel redelooze en onbezielde dingen verbeelden : dan
nauwlyks treft men iemand aan, of by luistert met vermaak
en deelneeming als 'er gehandeld wordt van de lotgevallen,
de charaéters, en de bedryven der Menfchen. Flier om
merkt ARISTOTELES liet navolgen der Menschlyke bedryven
aan, als weezenlyk tot de Dichtkunst behoorende; en voorwaar zv maaken het weezenlykfte gedeelte uit, van het vermaaklykst en leerzaamst gedeelte, het 1-leiden- en Tooneeldicht. --- Enkele befchryvingen, boe fchoon ook, zedelvke bedenkingen, hoe rechtmaatig, worden droog en verz Belend, wanneer men onze Driften tusfchen beide niet roert
en
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en opwekt door cone gebeurtenis, onze Natunrgenootenn be_
treffende. Scheppen alle Leezers van finaak geen byzontler
-genoegen in de kleine vertellingen, liet welke TxoMSo
zyne Jaaríaifoenen heeft verleevendigd? Bemerken zy niet,
dat de befchryvinng van het Onweér niet half zo treffend zou
geweest zvn, zonder het verhaal der twee Gelieven; dat
liet tafereel van den Oogsi veel zou verliezen, door de Ge
PALEMov en LAVINIA te viisícn, en de-fchiednsva
Sneeuwvlaag, als 'er de Schildery van een Man daar by otnkomende ontbrak? 't is jammer dat YOUNG dezelfde kunst
niet gebruikte , om zyne Nagt-gedagten te bezielen.-grep
Gedagten en beíchryvingen mogen te regt aangemerkt worden als de pilasters , liet beekwerk, het verguldzel en andere cieraaden van liet Dichtwerk: doch Menschlyke bedryven zyn de Pylaaren en Binten ,welke 'er ftevighcid en
grootsheid aan byzetten. Of, om een andere Leenfpreuk
te bezigen, zy bezielen het lichaam, terwyl de andere
weinig meer nitrigten, dan de klecáeren om het te dehkci.
Of het Vermaak, 't geen wy fcheppen in 't Natuurlyke,
en de Afkeer, dien wy van het Onnatuurlyke gevoelen, ont1hat uit hebbelykhcid dan uit onze gefleltenisfe, behoeft
hier niet onderzogt te worden. Niets ongerymds ligt 'er in
ele veronderftelling, dat tusfchen de Ziel, by Naare eerfee
vorming, en de rest der Natuore, eerre onderlinge overeen en zamenflemming is vastgefeld, die de ondervinding kan
ver[lerken; doch door geene verkeerde hebbelykheden geheel kan te onder gebragt worden. Gelyk geene Opvoeding,
hoe genaamd, iemand het tegendeel kan doen gelooven cenet van zelfs fprcekende eerffe Waarheid, of hens een vol
rekt eenzaam leeven doen verkiezen: zo verbeeld ik my ,-í't
dat onze zugt tot liet Natuurlyke en Geregelde ons , in zekere maate, zon byblyven, fchoon wy gebooren en opgevoed waren, op de braks gemelde Sicilinanfclze Landhoeve ; en nimmer iets hadden hooren toejuichen , dan 't geen
veragting verdiende , of hooren veragten 't geen toejuiching
waardig was. Gewoonte en flebbelykheid moeten Wy, i,o thans , toeílemmen , hebben eersen herken invloed op dc
gevoelens en aandoeningen des Menschdoms. Op voorwerpen,
aan welke wy langen tyd gewoon zyn, worden wy gefield: wy bevatten ze gereedlyk, en befehouwen ze met genoegen;en wy verlaaten niet dan met wederzin en moeite dc
oud betreden paden van befpiegeling of bedryf. hier uit
ontftaat, voor een gedeelte , onze gel:egtheid aan ons eigen
Beroep, aan onze oude Kennisfen, aan ons Geboorte land,
aan
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,Mn ons Huis , aan onze Goederen , zelfs aan de bergen,
bosfchen, ffroomen, enz. in onze rabuurfehap. Het zon,
over zulks , vreemd zyn , indien de Mensc;k , van de vroeg 11e dagen zyner Jeugd af gewoon, gelyk by is, aan de eregeldheid der Natuure, geene genegenheid kreeg tot harre
voortbrengzelen, en Naare wyze van werken.
Wy verwagten en begeeren , egter niet , dat elke menschlyke vinding, welker oogmerk aileen is te behaagen, eerre
naauwkeurige beíchryving behelsde van een weezenlyk beftaan. 't is genoeg dat de Ziel daar in bcruste, als waar.
fchynlyk, of als iets 't geen wy denken dat plaats kan hebben, zonder tegen cenige wet der Natuur aan te loopes,
-- of, om nauwkeuriger te fpreeken, 't is genoeg, dat
het beflaanbaar zy ,of, in de eerie plaats, met de al.gemecne ondervinding: — of, in de tweede plaats, met het heer
Volks: egrin, of , in de derde plbrats , dat liet he--fchend
f:aanbaar zy niet zichzelve, en gepaard niet waarfchynlyke
omliandigheden.
Wanneer, in de eerfte plaats, Bene Vinding beftaanbaar
is, met de algemeene Ervaarenis, berusten wy daar in als
waarfcliynlyk genoeg. Byzondere ondervindingen, egter,
kunnen 'er zyn, zo ongemeen en zo weinig verwagt, dat
W derzelver waarichynlylheid niet zouden erkennen , indien wy ze niet voorwaar kenden. Geen mensen van gezond verfland gelooft, dat ley grooten kans (laat, om ryk
te worden, door het ontdekken van een verborgen fcbat; of
oordeelt het waarfchynigyk ,dat by , een lot in de lotery koopende, den hoog %en prys zal trekken, en nogthans zyn 'er
lieden, die, langs den eenen en den anderen weg, groote
middelen verl ree gen. Doch wy zullen dergeiyke gevallen
in een Spel, of in een Roman , aanzien, als atrnmhartigc middelen om liet [luk te ontknoopen, en aan een einde te brengen. Wy verwagten dat de Verciering meer zal lirookeiz
met het algemeen beloop der Menschlylte zaakes: met één
woord, dat niet de nogelyl lzeid , maar de waarfehyinlykheid,
de regelmaat zy der Dichterlyke Vinding.
Ten tweeden , kan men de Vinding als bef'taanbaar met
deeze regelmaat aanmerken, wanneer dezelve zamenilemt
met de aangenomene denkbeelden. Decze mogen dwaalende weezen ; doel zyn niet dikmaals bl,y.kbaer íiryydig met de
Natuur. Om deeze rede, ei: om dat zy ons gemeenzaam
zyn van onze vroege Jeugd af, berust de ziel daar in gereedlyk, of geeft 'er ten minfte die maate van geloof aan ,
welke noodig is out ze behaaglyk te doen worden. Van
hier
,
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hier worden aan de Tovergodinnen, dc Geesten en Spookerg
van SHAKESPEARE, als aan waarfchynivizc weezens, toegang
vergund ; van hier hebben de Engelen plaats in de Schil
zich-derynvaGwfchiedns,ozy
thans op het tooneel des leevens niet vertoonen. Zeus,
wanneer een Volksbegrip reeds voorlang verworpen, en
ltrydig geworden is niet het algemeen geloof, laat men de
Vercieringen, daar op gebouwd , toe, als natuurlyk, om dat
ze zodanig gerekend werden by het Volk, wien men ze
eerst voorhieldt, welks gevoelens en inzigten wy gaarne
aanneemen, wanneer wy, door de kragt eenex aanvallige
befchryving, ons overgevoerd vinden in hun land , en ge_
incenzaam gemaakt niet hunne Zeden. Hierom is het,
dat wy de Godgeleerdheid der oude Dichteren toelaaten,
van hunne Elizee/Ue helden en Tartarus, SCYLLA en CHARVBD1S, C)CL0n5 en CIRCE, en de rest dierSchoone lemon.
deren, gelyk IJORATIUS ze noemt, zonder wederzin booren; dewyl deeze denkbeelden aangenomen waren in de
Helden-eeuwen. -- IIierom is het, dat wy de Geesten
en Betoveringen van TASSO kunnen dulden: wy mogeli
veronderflellen , dat deeze niet weinig geloofs vonden by
de Italiaanen van de zestiende Eeuwe , en genoeg ftrookten met de denkbeelden , niet lang voor dien tyd vry algemeen in Europa heerfclhende (*).
In de daad, wanneer een Dichtíluk in andere opzigten
waarheid is , wanneer het eerre nauwkeurige befchryving
geeft van die deden der Natuure, ten opzigte van welke
wy wceten, dat de Menfchen, door alle eeuwen heen,
het zelfde denkbeeld gekoesterd hebben; ik bedoel die verfchyn(*) In de veertiende Eeuw geloofde het Gemeene Volk in Italie
dat de Dichter DArvrt: met de daad in de [iel geweest, en zynIn.
ferno een egt verhaal w,.s van 't geen by daar wezenlyk gezien hadt
dat zyn ongedaane kleur en hoekige baard, (die door de ong, lvkheld en kleur te na by 't vuur fcheen geweest te zyn,) de gevolgen waren van yn t: lang verblyf in dat heet en rookerg
Gewest. Zie T/icende defile Literatura del fig. C. Denini, Cap. 4.
Sir JOHN MANIEVILLES Rei .-en, niet lang daar naa gefchreeven,
werden niet alleen goedgekeurd door den Paus , naa dat het Boek
vergeleeken was, met, de Wereldkaart van dien tyd; maar, 't geen
nog zeldzaamer voorkomt, die doolende Ridder, fehoon een Man
van geene geringe geleerdheici en geen veragtiyken finaak, fchynt
geloof aan zyne eigene vertellingen gefaagen te hebben. Zie het
fiet des Werks.
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fchynzels in de zigtbaare fcliepping, die gevoelens en werkingen van 't menschlyk hart, welke allen in 't oog loopen
--- wanneer, zeg ik, een Dichthuk in zo verre ni et de
Natuur overeenf temt, zyn wy gereed om toe te geeven aait
't geen 'er in vercierd mag weeen, en voor een tyd onzes
toeflemming te verleenen aan eenig Stelzel of Fabel, door dei s
Schryver omhelsd : mits by liet Tooneel in een afgelegen Lanct
plaatze, en de dagtekening tot vroeger eeuwe brenge. Dit is
Beene onredelyke bewilliging: wy zyn die aan den Dichter,
wy zyn die aan ons zelven, verfehuldigd : want, zonder zulks,
zouden wy zyn Vernuft niet op den rechten prys waardeeren, of uit zyn werk dat vermaak onticenen, 't geen by
'er ons door bedoelt te fchenken. fly draagt, nogthans
zorge, dat zyn SteIzel of Fabel van dien aart zy, dat zytz
Land- en Tydgenooten, (voor wienhy zyn werk onmidde11k f'chikt,) veronderfteld mogen worden in (laat te zyn om•
'er hunne toeftemming aan te verleenen: want anderzins zou
niet gelooven, dat het hem ernst was: en by ver--denwy
bindt het zo veel als hem mogëlyk is niet waart hynlyke
omfiandigheden, en maake eene aan^Cnfchakeling van met
elkander be(1:aanbaare gebcurtenisfen.
WVant, in de derde plaats, zullen wy, indien dit het geval
is, zyne Gefchiedenis als waarfchynlyk laaten gelden, of
ten mmften als natuurlyk , en 'er, by gevolge, deel in neemen, zelfs fchoon ze niet gehaagd wierd door de algemcenee
ervaarenisfe , en maar weinig gezags ontleende van liet volks
denkbeeld. De Lilliputiaanen van SWIFT mogen digs voor
mogelyke weezens doorgaan; niet zo zeer, dewvyl wy weeten dat het geloof in 't beftaan der Pignneen ten cenigcn tydeingang vondt by het Menschdom , (want de kleiníie der Figineen van ouden tyd was ten minften driemaal zo groot als
die GULLivErt bezogt,) maar om dat wy bevinden, dat elke
omilandigheid,met betrekking tot hun, met zich zelve overeentiemt, en niet hun voorverondetíleld cliara &er. De gehalte des Volks alleen is niet verkleind; maar hun- land,
hunne zeeën ,hunne fchepen, hunne heden, zyn alle juist iet
dezelfde evenredigheid: hunne Godgeleerde en freatkundige
begrippen, hunne driften, zeden en gewoonten, en alle
hunne bedryven frooken wonder met deeze kleinheid : liet
geheele verhaal is zo eenvoudig en zo blykbaar kunstloos eu
opregt, dat ik my niet zeer verwonder, dat (gelyk mets
my verhaald heeft) eenigen, niet van de onkundigflen,
daar door misleid zyn, en het voor goeden ernst hebben opgenomen. Aan zyne heulen heeft by dezelfde maate valt
geloofwaardigheid, om dezelfde oorzaal:en, bygezet. Maar,
1II. DEF.L . AIENGIUW . NO. 9.
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wanneer die zelfde Schryver zyn verhaal doet rusten op eetje
ftrydigheid met de Natuur, wanneer by ons redelyke Dieren, en onredclyke Men{chen voor oogen fchildert : wansneer by ons vertelt van Paarden, die huizen bouwen , koeijen melken, in wagens ryden, en gefprekken houden over
tje Wetten en Staatszaaken van Europa, kan al zyn ver
laat het hier zo zeer als mogelyk werken) ons-linft(ehy
mct eetje zo gedrogtlyke verciering niet vereenigen : wy mogen lachen om Benige zyner ongerymde vergrootingen : wy
mogen genoegen feheppen in de kragt van zyn ílyl, en de
1eurigheid der befchryvinge op zonimige plaatzen; een kwalyk geplaatst hart moge zich verlustigen om de fcherpte van
het hekelagtige: doch wy kunnen noit fmaak vinden in de
Fabel, om dat dezelve onnatuurlyk en tegenzeggelyk is.
SwIF•rs oordeel fchynt , in dit geval , bezweeken te zyn (*) ,
by wentelt zich in vuiligheid en beestagtigheid, en het alge
beloop zyns Ilekelfchrifts is regtllreekfche eerrooving.-men

In-

(*) Daar zyn oneigenlykheden in dit Verhaal, welke iemand zou
denken , dat, door de natuur eenigzins in 't oog te houden, kouden ver myd weezen ,en die , zonder het Hekelfchrift fterker te tnaake'i , alleen
dienen om de ongerymdheid der Fabel te vermeerderen. De Flsuyhn•
hams zyn volkomen Paarden , aan welken Rede en Deugd is toegevoegd. Alles wat, derhalven, hun de volmaaktheid als Paarden
beneemt, zonder iets aan hunne redelyl.e en zedelyke bekwaam heden by te zetten, flrydt niet 's Schryvers oogmerk ,en behoorde
geen plaats in het verhaal gevonden te hebben. Nogthans laat
iiy zync geliefde Paarden woongin in huizen van hun eigen maak 2e1, warm voedzel en de ko'melk, als eene lekkerny, gebruiken;
fchoon deeze gemakken der weelde, veronderfreld zynde, dat zy
door ecn Volk, uit Paarden beftaande, verkreegen konden wor
den, niet meer tot hunne volmaaktheid doen, dan 't gebruik van
Brandewyn , en het zitten in eetje gevangenis tot de volmaakt heid van een Mensch. --- Ten anderen geloofde SWIFT, dat
Godsdienilige begrippen natuurlyk waren voor een redelyk weezen, en noodzaaklyk tot het geluk van een zedelyk weezen?
Ik hoop, hy geloofde zulks. En egter heeft by zyn Houyhnhnzns
verbeeld als voorbeelden van zedelyke Deugd als de beste Re^ienkavelers, en als volkomen gelukkig, zonder eenige Godsdienftige begrippen, of denkbeelden verder dan dit leeven ftrek.
kende. — Met één woord, hy wil de domheid beflaanbaar
inaaken met zielsvoortreflykheid, en onnatuurlyke neigingen met
dierlyke volkomenheid. Dit nogthans is weinig in vergelyking
met de andere ongerymdheden in dit verfoeienswaardig vertelzet.
-

— Doch, wanjacer een Christen GQdgeleerdr , zich met voordagt
kan
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Indien wy dit Onderwerp volledig behandelden, zou bet
voegen hier in 't breede aan te merken, hoe , in eenige foorten van Dicllterlyke Vinding, een firikter gehegtheid aan 't
waarfchynlyke vercischt wordt dan in andere ---- dat, by
voorbeeld, het Blyfpel, 't zy voor het Tooneel gcfchikt
of een enkel Verhaal, zelden mag afwyken van den gewoonen loop der menschlyke bedryven : dewyl het de zeden
van liet daadlyk, en zelfs van 't gemeenzaam , leeven vertoont.
--- Dat de Treurfpel- dichter., dewyl by de verheevener
Chara&ers fchetst,en doorgaans gebeurtenisfen verhandelt,
die weinig bekend of lang geleden zyn , zich grooter veydom mag veroorloven; doch het nimmer moet waagen d^
hooge vlagt te neemen van den Helden- dichter : vermids by
zyn werk niet alleen voor de driften en verbeelding der Menfchen fchryft; maar het ook hun' oogen en ooren aanbiedt,
welke zich niet gemaklyk laaten bedriegen, en weigeren vol
te worden, door iets, 't welk de waarheid niet zeer-dan
naby komt. Dat het Heldendicht nog uitgeftrekter
veyhedeh mag eifchen , naardemaal de vercieringen van 't
zelve niet onderworpen zyn aan de natpeusing van eenig
zintuig ; en om dat het ons berigt geeft van de verheevenfte
Characters onder liet Menschdom , van de gewigtigfle en
wonderbaartle gebeurtenisfen, en zelfs gewaagt van ongeziene werelden , en Wezens van een hooger rang, dan ivy
Menfchen.
Het zou dan niet oneigen zyn op te tekenen, dat de onderfclieiden forten van Blyfpel, TreurfpeI, en Heldendicht, gcenzins bepaald zyn aan deszelfs maate van waarfchynlykheid. Een Iilugt mag min waarfchvnlyk weezen
dan een geregeld Blyfpel; een Masque (*) dan een geregeld Treurfpel . en het vermengde Heldendicht dan het zuivere.
,

k.^n nederzetten , om veragtfyk te fpreeken van die Natuur, welke
her weet dat flegts een weinig minder dan de Engelen gema kt
is, en aangenomen door Eenen verte boven de Engelen verncceven , moet het ons niet bevreemden, dat dezelfde verkeor_ie
w;ze van denken, die zyn hart verhardde, ook zyn oo;dccl
verned.rde.
(*) Een woord, voor 'c welke nog , misfchien tot ons geluk, geen
Nederduitsch woord is , en da rori hebben wy't r,nvertaald ,gelaat
ten. Iiet duidt aan, een 'f'ooi.eellftuk, in den S v1 eens 'I'rerurf 'els gefchreeven, zofLi.r agt te geeven o6 de rcge!en van
Waarfchynlykheid.
-
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vere. — Doch dit tuk vereischt een breeder overweeging ,
waar toe ik my thans niet kan inlaaten. Genoeg heb ik
gezegd , om te toonen , dat niets Ounatuurlyks kan behaagen, en dat, overzulks, de Dichtkunst, welker oogmerk is
te behaagen, met de NATUUR MOET OVEREENSTEMMEN,
en ten dien einde de Natuur vertooncn, zo als dezelve met
de daad is , of zich overeenkomllig met dezelve van het
weezenlyke ecnigzins verwydere.
SENTIMENTELE WANDELING.

H

oe fchoon blinken de gefpreide tralen der dalende Zon
door deze bewelvde dreev : vrolyk fpelen hier en daar
de ruisfchende grasjes in het licht der Zon, dat door de
buigende takken blinkt. Langfaam valt de avond:
niet dan liet einde dezer wandel -dreev, verre van my af,
is verlicht door den roo;len glans der zonne, die zig nog
even uit het íchemerende westen verheft. --- Flauwer
ícliynen zyne zwakke ítralen op de witte f ammen der beu
ontstaat eene verfrisfchende koelte, die my-ken.Er
dc hitte van dezen dag doet vergeten, en my zagtjes tot de
rust voorbereid. Hoe rusten thans myne vermoeide
oo en, die door de flralen der Zon fchemerden, op het
jonge groen. Weldadige avond! Heilige dreven ! die my
in de gouden eeuw der oude wereld overvoeren! — Gene
verdorde bladeren ritfelen om nay; een beekje, dat over
kleine wite fleentjes murmelt, en 't zangryk gevogelte,
dat een dankend avond -lied zynen Schepper opzingt, doen
nnvn gevoelige ziel in verrukking wegzinken, en my der
ft rvelykheid verweten. —
In deze betoverende d:rcek wil ik woonen! Dit priëel wil
ik my toebereiden. — Geen dertele voet kome lier --in dit oord , waar het verderf nog gene voettiappen gedrukt heeft, de bloemen vertreden. Hier — waar alles
groeit , noch versch ontloken is , even als het uit de hand van
den Schepper voortkwam, Maar — ach! hoe treurig word
my aiïes. Waarom legt gy. uw betoverenden tluier zoo
ichiely af—! waar zyt gy bekoorlyke dreven ? Helaas!
langs het water ja hier heeft de dood ook reeds hare
treden heen gerigt. Hoe verdord is hier het gras -- welke
verzengde plaatfen ! En daar ter zyde , Hemel ... ! waar is
twe reuk — waar uwe fchoonheid, bevallig roosje... !
hoe treurig hangt gy aan liet gele takje --.' uwe roodr.
bladeren zyn :eels brain e,1 geel geworden! daar, op den
grond
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grond leggen al vogtige en verdorde blaadjes.
Hoe
liefelyk en geurig stond gy nog dezen ochtend, een bytje
vloog gonzend na u, terwyl gy u zwetende ontfoot', en
de dauw - druppeltjes van u op de rillende grasjes neder
kletílen. Treurig roosje.. ! zugtende grasjes...! gy maakt
my indagtig, dat ik een mensch --- dat ik verganglyk ben.
Haast zal zig de bloeiende verve der gezondheid af'wisfelen. Haast nadert my liet verderf met fchuivende fchredeta
van agier eene vale fchaduw bedekt my ----- ; van
langzamerhand voert my de dood in een ondoorzienbarern
aagt. Haast zal ik alle myne genoegens verwisfelen
niet iets, waar van ik niets weet. --- Akelig denkbeeld t
; ik wil ge
Haast word ik —, vernietigd ---, neen
volkomen gelukkig: hoe kan ik om vernietiging-lukigzyn,
denken . . ? — beu ik hier gelukkig.
neen — weldadige Schepper! die my eerie ziel, voor geluk vatbaar, gefchonken - ecne begeerte tot geluk hebt ingefchapen;
gy zult my niet vernietigen , gy wilt my gelukkig maken.
Ik wil eeuwig met u myn Schepper, leven...! Ja -wanneer myn lighaam onder het ruiíchend gras, onder de
boegen van dien g;ewyden Tempel, in het fomber graf
niet een zerk bedekt, onbewust van zig zelven, nederligt;
— wanneer de voorbygangcr zvnc voeten op myn graf
zetten zal, zonder aait my te gedenken; -- wanneer niemand
bykans aan my denken zal; ---- dan zult gy, 6 Goederterne, my in liefde gedenken. En, wanneer de Verlosfer
my u zal voorffiellen, zal eene zagte donder Luwer goedheid
van uwen Throon door de onmeetbare ruimte klaterend
heen rollen; dan zal ik met de Zeraphs en Heiligen knielend
een dank-lied tot U en mynen Verlosfer aanheffen.
u
..

?
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o lang 'er menfchen zyn, zullen de Zedefchryveis nimmer
gebrek aan flufe hebben; want zo lang als 'er menfci;cn -zyn,
zullen 'er ook gebreken wezen; en naardien elk n:ensch onbedcak el k vele byzonderheden heeft, waar door by zich van zynen
meden ensch onderfcheid moeten deszelfs gebreken ook iets hyzonders hebben, en zich van alle andere onderfcLeiden, fchcon ze
in derzelver aait en natuur dezelfde zyn : naardien zy, behalven
door ontelbare omftandigheden onderfcheiden, op zeer vei%chillende manieren werkftellig gemaakt worden.
Indien ieder mensch in zyne hoofdbedoelince voor had iets toe
te brengen, ter volinaking van het geheel; boy fehoen zou al he

Z
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gefchapene zich opdoen; en al, wat met rede begaafd is , beantwoorden aan het doeleinde zyner Schepping!
Hy die ongeftadig , ont'andvastig , an geduuripe veranderingen ,
aan een wispeltuurig gedrag, onderhevig is, kan zich bezwaarlyk
in veter gunst in wikkelen; by mag zich in den eerften opfag aan.
renaam weten te vertoonen! zo dra zyn karakter bekend worde,
zal niemant hein zoeken, of fmaak in hert vi •den, het denkbeeld
tog van een aangenaam, van een beminnelyk man, fluit nood
-wendig
zich het denkbeeld van ftandvastigheid.
Men heeft wel eens onderzogt,of de ongel adigneid voor tere
misdaad moet gehouden worden; en men heeft menfchen gevonden, die dezelve dorften verdedigen. — Dan vergeten onftandvastige menfchen niet zeer vele pligten, welke zy op den duur
aan hunnen naasten verfchuldigd zyn? En veroorzaken zy niet vele
verwarringen door hun wispeltuurig gedrag?
Om met zynen ftaat te vrede te zyn , om vergenoegd te leren
leven, is ongetwyffeld het beste middel, te zien op zulke menfcheu, die beneden ons zyn, op menfchen wier ftaat men niet te
onzen zou willen verve sfeien; want nooit kan men regt-gend
gelukkig zyn, als men zich mergelykt by zulken, die, naar ons
oordeel, gelukkiger zyn, dan men zelve is. En wat is 'er dan
het natuurlyk gevolg van? wat anders , dan dat men onvergenoegd,
kwatyk te vrede, met zynen Raat leeft.
Het gedrag van wispeltuurige menfchen, die van het een op
het ander vallen, en zich geen ogenblik by één voorwerp bepalen
kunnen, is riet ongellyk aan dat van luiden, die zich eend menigte
fmakelyke geregten van allerhande lekkernyen op tafel laten voordienen; dog dezelve weer één voor één laten wegnenwan, zonder
'er iets van te proeven.
Dat alles, wat ons op deze aarde omringt, zeer enheflendig,
en aan geduurige veranderingen onderhevig zy, daarvan levert ons
de dagelykfche bevinding, ieder ogenblik, zulke klare, en onweêri}aanbare , voorbeelden op , dat 'er geen mensch op de wyde waereld gevonden kunne worden, welke 'er niet ten vollen van overtuigd is. Is het dan niet de onverfchoonelykfte dwaasheid, dat men
alleen op aardfche goederen zyn gehele halt ikelt; even eens als
of die alleen in ftaat ware, om ons heftendig gelukkig te maken.
Niets is 'er, 't geen een meér en grooter borgtogt vordert, dan
de Loftuigingen van iemands geleerdheid. Elk immers regelt den
lof van iemand, naar de wyze of mate dat by hem gezind is; zo heb
ik meer dan eens de geleerdheid van één en denzelfden man in één
uur tyds drie malen hooren verheffen , en drie malen hooren tegenfpreken.
Het is één der eerfte en voornaa ►nite onzer pligten , en zulks
vloeit vooral voort uit den beminnelykiten der Godsdienft,.n, den
ICristely ken , alle vermogens en kragten in het wel k te fp.,unen ,
het heil van onzen Evenmensch te bevorderen. --- Ah neen de
ware Gelukzaligheid van onzen Naasten, zo veel eenigzins in ons
vermogen is , poogt te bewerken , dan beantwoord men eerst regt
an zynen plugt, en tevens aan het oogwerk onzer Schepping.
Len
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Een mensch, die zich gewent, om oplettend te zoeken naar
het geen berispelyk is, krygt wel dra Bene doemwaardige neiging,
om aan alles, wat hy van zynen naasten ziet verrigten, enen ver
draai te geven; alleen op dat hy telkens voedzel Nebbe,-kerdn
om de bedryven van anderen te laken.
De Nydigaarts zyn fchandvleklten van het menschdom; zy ont.
eeren de redeiykheid, en brouwen zo veel kwaad en onheilen in
de waereld, als mogelyk geen misdaad in ttaat is ; want zo dra iemand door verdienflen boven anderen uitnon , en zich de agting
der braven heeft waardig gemaakt, flat by boot voor de verfoei
-jelykaovn demwarignNyt,deor
hoogmoed gedreven, de verdienften van anderen niet verdragen kan.
Hoe vele onredelyke hegee:ren onttlaan 'er in onze harten, en
hoe vele verkeerde wenfchen worden daar uit niet geboren; indien
zy allen moesten vervuld worden , zou de Beffuurder aller dingen
genoodzaakt zyn de ganfche orde der natuur te verkeren, en het
Geheelal in de uiterfte wanorde te biergen; en de n;enfcken zelve
zouden 'er de ongelukkige flagtoffers van worden.
Wanneer ieder mensch met de vereischte opiettenheid zich zelven gade íloeg, by zou in zich zelven zeer weinig of niets vin.
den, waarop by zich zou kunnen verhovaardigen , of hoogmoedig
zyn; wat brengen wy menfchen tog op de waereld, of wat dragen
wy uit dezelve met ons weg? Wy verfchynen naakt in de waereld,
en naakt gaan wy daar weder uit. De grootfle Vorften, en de
geringfte Bedelaars zyn naakt, zwak, en van alles ontbloot by
hunne geboorte; beiden hebben zy den zelfden byftand van anderen
noodig; beiden zyn ze even magteloos om zich zelven te verzor.
gen; en zonder hulp van anderen floten zy byna weder zo fchielyk
hun gezigt als zy het ontfluiten. — Naakt gaan zy ook beiden
uit de waereld, en nemen niets met zich. --- d Gy Vorften en
Prinfen der aarde, en Gy allerbehoeftigite Bedelaars! zyt gy niet,
ten aanzien van geboorte en fterven, in één en het zelfde geval?
Men moet nimmer den lof dwingen, of afpersfen; dan zal men
dien nimmer verwerven. Al zyn onze daden en bedryven nog zo
pryswaardig, wanneer men iemands Lof 'er over wil afdwingen,
zal die nimmer volgen.
Wat is 'smenfchen leven buiten de Maatfchappy, het zelve is
zekerlyk, zonder de zoetigheden der,zamenleving te fuwaken, al.
lerdeerniswaardigst.
Men moet zich nooit verbeelden tot die hoogte gekomen te
zyn, dat anderen ons niet meer zouden kunnen leren. De Weten.
fchappen bereiken nooit in den mensch den trap van volmaaktheid,
van eene gehele volkomenheid. — Daar is geen !laat of ouder.
dom des levens, waar in men niet iets leren kan; en nauwlyko
is 'er een mensch, zo laag its vcr#tand, welke niet iets doet, daal

navolging verdient.

C. V. D. 0.
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSC[IAPPEN
BETREI'KELYK.

GEDAGTEN OVER DE OPENBAAKE GODSDIENSTOEFFENINGEN
DER PROTESTANTSCHEI CHRISTENEN.

e eerre gedagte is de voediler der andere. — Onlangs
D
in dit Mengehverk de aartige aanmerkingen ,
(*), leezende , vielen
de verfchillende Zitplaatfen in de
wegens

Kerk

nmyne gedagten op de ganfche wyze, waar op de Protestanten, in ons land , gewoon zyn hunne Godsdienstoeffeningen
in het openbaar te verrigten. Ik. overwoog, „ of zy wel
dat oogmerk bereikten , waar toe men denken moet ,
dat zy inge(Ield zyn , en nog in (land gehouden worden? — Of zy wel den naam van wezenlyke Gods„ dienstoeffeningen verdienden ? -- en welke veranderingen en verbeteringen men zou kunnen maalsen in onzen
„ weeklykfchen Eerdienst, op dat het gros der Christenen
van hunne heilige verrigtingen meerder [Iigtings trokke ?"
--- 't Kan ligtelyk gebeuren , dat foortgelyke aanmerkingen, meerma, len , op het papier gebragt zyn , of dat ik
dezelve, eenigen tyd geleden, gehoord of geleezen hebbe.
Dit wil ik, evenwel, noch angstvallig onderzoeken, noch
my ne boekverzameling , duarom , overhoop Naalen ; en ik
kan, met alle gerustheid , verklaaren een vyand te weezen
van dat onbefchaamde heden uit Vertoogen en andere papieren, waar aan veele zich fchuldig maaken , en dat de vol
waar omtrent wy de flrikfle orde niet in-gendat,
agt zullen neemen, in myn eigen brein gekookt zyn.
\Vy rote(lanten, zyn gewoon te hooren prediken, een
of ander half uur te hooren prediken, over dingen, die
de meesten niet verflaan. Dit maakt het voornaamfle deel
onzer Godsdienstoefl'eningen uit; dit heet onder de middes
Jen der Genade te weezen. Men fmeekt den Hemel, tot
dat einde, om eene gevestigde aandagt, om verligtinge
des vcrftands voor de Hoorderen, ten opzigte van liet aan
dingen , waar in wel drie vierde gedeelte-horenzdaig
van Hen nog iioodig hadt, zich, eenen zeer geruimen tyd,
te
(*) Zie boven bl. 130, enz.
111. DEEL. NENGELW. NO. 10.
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te oelfenen, eer zy dezelve, met vrugt, konden aanhoo
, zo men den gewoonen kuniligen prediktrant-ren;alths
in het oog houdt, waar op de voordragt der waarheden
gefchiedt. Dus zou de Voorzienigheid, ('t geen ons de
ervarenis leert, dat zy niet nuttig oordeelt,) een verbafend
wonderwerk moeten doen, om al die menfchen voor het
oogenbliklyk begrip der zaaken vatbaar te maaken, welke
men hun voorfielt. Of weeten zy, die zich op de kennis
dier dingen , uit hooide hunner ampts of eene edele zegt
tot oeffening , toeleggen , — weeten die niet , dat de klaare
bevatting der onderwerpen, welke men gewoon is op den
leerftoel te verhandelen, niet dan allengskens , en dooreenen
geftadigen letterarbeid , verkreegen worde ? Men predikt , in
onze vergaderingen ter Godsdienstoeffeninge byeengeroepen , over liet beltaan van God , over andere leerítukken
onzer Openbaaringe, en over de verpligting der Christenen
tot een Godsdienitig gedrag. Men bewyst en verdedigt volgens de regelen cener betere of flegtere redeneerkunde.
Men beftrydt liet Ongeloof door al de ícherpzinnigheid des
vernufts , en met de uitfteekendlle bekwaamheden van een
doorkneed verfland, en zeker met dat gelukkig gevolg, dat
de beftryders van den Godsdienst, byna, den jongflen fiiik
gegeeven hebben; althans niet veel meer kunnen uitwerken, dan flets te £maalen, en Benige ligte aanvallen te
doen, ten nadeele van ons dierbaar Geloof. Ook beken ik,
dat wy, langs deezen weg, de uitgewerkfle Redenvoeringen van veele beroemde mannen , over de gewigtigfPe waarheden van het Euangelie, in handen hebben.
In de daad; wy zyn geen veragters van wezenlyke kennis, van waare deugd. Den Godsdienst beminnen wy als
den appel onzer oogen, en -trceden dat fpotzieke monfter
met voeten, 't geen de heiligfte, de gewigtigf'e dingen in
een belaglyk ligt fielt. Maar wy vraagen, in allen ernst,
of het aanhooren van die Leerredenen, zo lang bedagt,
zo wel doorwerkt, den naam van Godsdienstoeffeningen
verdiene, vooreerst, by het gros des volks, welk op gezag gelooft; (en zulk een geloof des vólks, dat onvermydelyk fcliynt in hunne omílandigheden , maakt geene zwaarigheid , wanneer het de bron maar is van een Godsdienf'ig
leeven;) welk, zeg ik, op gezag gelooft, dat 'er een God
is, de oorfprong en begunítiger van alle Schepfelen , die,
inzonderheid , het welzyn, het eeuwig welzyn van ons
menfchen, door verfchillende Openbaaringen, bevorderd
heeft. — ja wy vraagen , vervolgens , of deeze wyze onzer byeenkoominge in Gods huis, wel eenigzints den naam
van
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van Gods4ienstoeffcninge verdiene , en liet einde van ons
Kerkgaan bereike, zelfs voor lieden, die hoogere verligting
ontvangen hebben ? — Zommigen zullen hierop zeggen
dat 'er maar zelden Redenvoeringen gedaan worden, die
geheel en al boven de bevatting der menigte gaan; dat 'er
altoos wel iets in is, 't geen zy begrypen kan. Ook zullen
andere aanmerken, dat het heilig Pfalmgezaug en de uitgeflorte fineekingen der Euangelieleeraars tog fligten, en van
eenen leerzaainen en vertroosrenden invloed zyn. — Maar
waar toe koom ik te Kerk? Of liever: wat beoogen myne
Godsdicnstoefeningen aldaar? (want te Kerk te gaan, en
onzen eerdienst aan het tlpperstweezen te verrigten , begrypt
men , en zeker niet ten onregte , zo nauw aan elkander
verbonden te weezen, dat deeze benaamingen, als Bene en
dezelfde zaak betekenende, voor wisfelwoorden doorgaan;)
waar toe koom ik te Kerk? Is het niet, om liet vuur
myner Godsdieníl ige aandoeningen aan te blaazen , op dat
ik, met eenen vernieuwden ernst en yver voor den Godsdienst, te huis koere , en dezelve mvn volgend christelyk
gedrag, mynen handel en wandel, beiliere? — waar toe
koom ik te Kerk? Is het niet, om myn verfland met de
ecue of andere nuttige kennis van 's Heeres woord te ver
dien dier -ryken,ofdspgaWetnichv
te bevestigen. Dan is liet niet zo klaar als-barenfcht
het ligt op den vollen middag, dat die vuurige aandoeningen , door het gezang en gebed in myne Ziele veroorzaakt,
verfmoord en verslikt moeten worden, na dat myn hart,
door eerre verdrietige aandagt van zo veel tyds , verwyderd ,
en myn geest afgelloofd is, in het nagaan van cone welaan
zedenvoering, wier zaakes my, niet altoos,-engfchakld
geheellyk vreemd zyn, maar, eindelyk, indedaad, voor
any vreemd en bevatteloos worden, door de maliier van
opdisfching, en den uitgerekten en verveelenden tyd, waar
in de voordragt gcfchicdt; en moet men, door deezc afflooving en vermoejing des Geests , ook niet dat Beene verliezen, welk men nog meende te vatten? Of wordt deeze
onze aanmerking, door de ervarenis , de beflister van gem
fchillen, gelogentlraft? -- Wy vooronderi^ ellen hier g
dat 'er goed gezongen en gebeden word: maar, goede Hemel! hoe menignmaalen heb ik in onze Vergaderingen, als
ter loops, en of het Gezang niets tot de zaak deedt, één
Versje van een Pfalm hooren zingen, of de Godsdienstoeffeningen van vredelievende Christenen hooren beginnen,
met eenen ontzaggelyken vloekwensch van David, hoe
regtmaatig en door goddelyke aanblaazinge van den elan naar
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Gods harte over zyne vyanden gedaan, al pfhlmende den
Heere opgeaongen. Hoe dikwils deedt myn Leeraar een
gebed, opgevuld met de fynst gefponnene Schoolgeleerdheid, wel Godgeleerdheid geheeten, in Rede van verfierd
te zyn met de erniligf'e uittiortingen , van een aandoenlyk,
en godsdienilig gemoed. Ook fpreeken wy in den
pertoon van den gemeenen man, en wel niet eens van de
onkundigfte foorte. De meeste hunner hebben wel nog
eenige kennis aan de zaaken, die in de leerredenen verhandeld worden; (anders moest men het Christenvolk van eene
groove onkunde verdenken:) maar de gewoone betoogtrant,
de manier van voordraaging is hun vreemd , om dat zy geen
tyds hebben zich te ocienen in de regelen der predikwyze,
gelyk zy, die tot den heiligen dienst worden opgeleid. Dit
houdt men niet genoeg in het oog. Deeze is de reden,
dat de leerredenen dat oogmerk niet bereiken, 't geen men
bedoelt, en veele leeraars zich verbeelden , dat zy bereiken.
En ziet hier de reden opgelost van het verfchynfel, welk
men, zo dikwils, ziet; dat veele braave predikanten, die
niet weinig werks van oeffeninge maaken, en hunne leerre
beste wyze fchoejen, tot een groot-denoptl,
hartzeer dient; en 't geen zy eerder verkroppen , dan uiten
willen; namentlyk: dat zommige hunner kundig[}e Toehoorders , die zeer wel in Raat zyn met hen een gefprek
over den Godsdienst te houden, vaak, onder het gehoor
hunner leerre;lenen, geen oplettenheids genoeg toonen, ja,
menigmaalen, geeuwen of fluimeren, fchoon de leeraar by
zich zelven overtuigd is het uitgewerktfie Eiuk voor den dag
te brengen. Voor die uitwerking zyn zy niet vatbaar; zy
weeten niet, of de redenaar zyne verdeeling nauwkeurig
volge, en zyn opgegeeven plan volvoere. Dit blykt, om
dat een ander, die zich zo nauw niet bindt aan de zaaken,
welke by gezegd heeft te zullen verhandelen, door afwykingen
en uitroepingen , die niets ter zaake doen, in Raat is hunne
aandagt wakker te maaken, terwyl een ervaren perfoon,
welke met den eerstgemelden wezenlyke juistheid van betooginge waardeert, en in de gronden der befchaafde predikkunde onderweezen is, onder het gehoor van beide ge
allen verdienden lof zou toezwaai--westzynd,rfl
en , en 'den laatíteti, op zyn best, voor een flinmien vogel,
die meer vernufts dan verstand bezit, houden zon.
Gy befhrydt (zou my iemand hier kunnen tegen voeren)
het misbruik, 't geen men van het prediken gemaakt heeft.
Neem dat kunf'ige, dat geleerde, dat wysgeerige uit de
leer,
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leerredenen weg, en breng ze tot alle mooglyl:e eenvoudig
eenvoudigheid zelve van ; efus en zyner-heidto
,Apostelen gefprekken. — Weet Gy .niet, dat dit gebrek
meermaalen is aangeweezen, en men reeds de beste middelen heeft voorgefchreeven, om het zelve uitteroejen; ook
was dit gebrek al lang geweeken, byaldien menfchelyke
dwangmiddelen, of de eigenzinnigheid der Bedienaars van
het Euangelie zelve, van welke veele liever hunne onverzettelykheid , dan het welzyn hunner Gemeenten , opvolgen
en behartigen , de gezegende uitwerking daar van niet beletten. ---- Onze Nederlandfche Wysgeer (*) heft, in
deszelfs Vertoogen, den Predikanten aangeweezen, hoe
eenvoudig, en over welke zaaken, die onder de bevatting
des Volks vallen, zy prediken moeten. De groote
Spalding van Berlyn, welke, door zyne bevattelyke voor
zeer aanzienlyke Vergadering zei ftil en oplettend-dragt,en
weet te houden, dat 'er nauwlyks gefuis of geritfel vernomen wordt, toont in deszelfs onwaardeerbaar werkje (t),
dat men de leerftukken van het Christelyk Geloof zeer beknopt , en inzonderheid aan dien kant , moet voordraagen ,
dat zy tot iligting en vertroosting der Gemeente dienen ($);
terwyl Haarlem met de hukken toont, dat men verflaanbaar en tot genoegen van kinderen in jaaren en verf and,
Onder welke laatfie de menigte moet gerekend worden, prediken kan. (*) Dat men deeze voorbeelden volgel
fu de gemaakte zwaarigheden zullen van zelve verdwynen.
Laat ons dan vooronderftellen, dat 'er zeer verflaanbaar
en voor het begrip der menigte bevattelyk — dat 'er meest
zedenkundig of beoeffenend (praktikaal) — of, zo 'er leerzukkeíyk gepredikt worde, dat men de Geloofswaarheden
beknoptelyk in dat ligt voordraagt, waar door zy den meesten invloed -hebber). Daar toe wordt tog den gewoonen
tyd van een uur, of Twat meerder, of minder, hefleed, en
reen rekent dit prediken onder onze Godsdienstoefeningen.
--- Boven zagen wy, wat onze Godsdienstoefenïngen in
de Kerk beduiden, en waar toe zy flfirekken moesten. Zo
iaen nu niet, op goede gronden, tegenfpreekt, dat onze
af(*) De Filofoof.
(t) De nuttigheid van het Predikampt.
() Ziet Liber den Religions-zufïand in den Preusz fchen Staa-

in einer reshe von Briefen. i. band, bladz. 124 &C.
(*) Te Haarlem zyn de Predikanten verbonden, nu en dan,

ten

,
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afmaaling juist en regtmaatig zy, blykt het, ten eertien,
dat deeze verrigtingen en het bywoonen van dezelve, nim
nier, met regt, den naam van Godsdienstoef duingen verdienen. Althans gaat het, ten tweeden, vast, dat zy nooit
het oogmerk kunnen bereiken, waar toe dezelve ftrekken
moeten, omdat zy den geest, niet ilegts, vermoejen, daar zy
dien , door eene korte Godsdienífige aandoening, verkwikken
en opbeuren moesten, maar tevens onmiddelyk verbonden
zyn niet dingen, die, in plaatlè van de ziel met eenera
heiligen ernst te vervullen, dezelve met geheel andere gedagren bezetten, door gansch andere hartstogten beroeren.
Het aanhooren eener Redenvoering in de Kerk, op welk
Bene leest die dan ook moge gefclloeid weezen ,wordt by de
goede Gemeente voor GodsdienstoefFening gehouden. Dit
verkeerd begrip wordt, eensdeels, door haare Voorgangers in dezelve vérwekt, en Ileunt, ten anderen, op haare
eigene vooroordeelen. Het gezang en de gebeden, zo als
we reeds hebben aangemerkt, •zyn vaak zo verkeerd en
kort, dat men dezelve, eerder, als verrigtingen aanziet,
die maar dienen, om in Gods huis niet ledig te zyn , tot dat
de menigte aldaar tot het wezenlyke byeenkomt , dat de
preek moet weezen , dan wezenlyke Godsdienstoefeningen,
waar in het verftand en het hart volkomen deel neemen. En
al zyn die op beteren voet ingerigt , toont bet volk maar al te
duidelyk, hoe het zelve daar over denkt. Men behoeft naar
den tyd hunner opkoominge, althans op zeer veele plaatfee,
welke', veelal, onder het Gezang en het Gebed is, gade
te slaan. — Een zeer verftandig Predikant, die in zyne
Predikaatfiën, met een allergewenscht gevolg, dikwils , de
geestigile , de kragtigfte f alten doet, eens het verkeerde
denkbeeld fchetfende, 't geen de luiden van den openbaaren
Godsdienst vormden, merkte aan , dat men uit de mina ting, waar in het leezen van Gods woord en liet Gezang
in de Kerk by veelera flondt, 'en uit het gedrag, welk de
menigte omtrent die verrigtingen hieldt, haast befluiten
zou, dat zy het leezen van des Heeren woord voor het
eertte gelui .hielden, 't geen eerst, deeze en geene ten b •G,
dehuize lokte, en het zingen der Pfalmen , als het tweede
gelui aanmerkten , dat hen, eindelyk, verpligtte ter Kerk te
kooroen. De flag was zo juist als aartig. Ook zal de gemeene man, te huis koomende, nimmer, verhaalen: dien
Pfalm zongen ivy, ter eere des Allerhoogften, of dat Gebed
werdt 'er nitgeboezemd; snaar die Tekst is 'er gepredikt, en
iy ziet liet onthouden van denzelven, ('t is veel, fo men
de
,
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de Inleiding 'en Verdeeling daar by weet op te noemen,) als
Bene genoegzaame vrugt van zyn Kerkgaan , d. i. zyn Gods,dienstoeffening aan. Elendig denkbeeld, waarlyk, van onzen Godsdieníligen eerdienst, door vooroordeel, en de
berispelyke wyze onzer gewyde verrigtingen in ons ver
waar door ook het heilzaam oogmerk van ons opgaan-wekt,
in Gods huis verydeld wordt.
Het zedenkundig, liet eenvoudig en tref end prediken
zelfs, gedaan wordende in die oogenblikken., dat de Christen gemeente na de Kerk gaat, om haar heilige en godvrugtige aandagt te verrigten , belet eerder dit goede oogmerk, dan dat het zelve dit einde bevorderen zou. Laat
men zo roerend prediken als men wil: laat de redenaar,
alleenlyk, ten oogmerk hebben, om de harten zyner hoorderen te verbeteren, en niet zo zeer, om hunne aandagt
aan deszelfs lieflyke toonen te binden; daaraan is tog dit
misbruik, .onaffcheidelyk, verbonden, dat men, eigentlyk,
niet na de Kerk gaat, om onze Godsdienilige gevoelens , in
de tegenwoordigheid des Opperíten weezens, uitteflorten;
maar het gehoor, door den galm des redenaars, te fireelen,
en getroffen te worden door de bekwaamheden, met welke
by gewiste godsdienftige kundigheden zynen toehoorders
weet medetedeelen, en hen tot een godvrugtig legven optewekken. Dit oogmerk hunnes Kerkgaans verraaden zeer
veelen , op eene meer of min dnidelyke wyze. Terwyl hun
beminde leeraar hun de middelen der genade toedient, zien
zy niet een veragtelyk oog neder op zynen amptgenoot,
die beneden hem zit: niet, om dat by buiten Raat is iets
leerzaams, en fligtelyks voor den dag te brengen: maar ontbloot van de vermogens, om dat zo aangenaam te doen ,
of vermits by den toon niet kan flaan, die hunne gehoor
gevalt, of dat 'er iets anders in den weg is, 't-zenuw
geen gelegenheid geeft hem met een' fniaalend oog te befchou`ven. Ja zyn 'er niet, die geene zwaarigheid zouden maaken , ten zy de fchaamte hen wederhield, uit de Kerk te
loopen , byaldien de een voor den anderen op Stoel kwam?
Ik ben te menschlievend, om te verzwygen, dat
men deeze beweegingen en hartstogten, onder eene behoorlyke beftiering, zo lang onze ziel verkiezing en fmaak
bezit, niet kunnen, niet moeten afleggen. Waarom moge
ik myn gehoor niet laaten ftreelen door de toonen eenes
fpreekers? en wat zou my beletten den eenen voor den anderen te trekken in de voorflelling en betooginge van gene
heilige zo wel als algemeene waarheid ? —,- Dan deeze hartsF14
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togten , deeze beweegingen myner Ziele , en alles • 't geen
hier toe aanleiding zou kunnen geeven, moet in noch buiten my gevonden worden, wanneer ik, op een daar toe
bepaald uur, in eene daar toe verordende plaats henen ga,
om niynen Hemelfchen Vaderte verheErlyken, om my, op
nieuws, na al myn pligtverzuim, in zyne gunf}e te beveelen , om myne geloften, van Hem wel behaaglyk te leeven, te vernieuwen, en de befcherming zyner voorzienig
-heidovrmyn afteíik:—dbwgngen moeten in my niet huisvesten, als ik mynen godsdienst
verrigte , om dat zy ons van dat oogmerk te veel verwyderen; om dat liet vlak tegen elkanderen flrydige beginfelen
zyn, en zo min gemeenfchap met den anderen hebben , als
het licht met de duisternis, en Christus met Belial.
En wat moest men dan doen, zal hier gevraagd worden,
om dit misbruik te myden, en de Godsdienstoeffeningen,
op betere wyze, intcrigten? Hoe zal men maaken, (lat zy,
niet meerder refit, den naam van onzen gewyden eerdienst
verdienen, of wat beter dat oogmerk bereiken, waar to
deeze moet in ítand gehouden worden ? — Ik wilde , alleenlyk, in die tyden , die tot de Godsdienstoeíl_ëningen
der Christenen afgezonderd zyn, het Gezang en het Gebed
gebruiken, deeze, op den best mooglvken voet, brengen;
en zo 'er in die uuren van heilige afzonderinge eene- aan
aan het volk gefchieden moest , behoorde dezelve-fprak
zo beknopt te weezen, dat men niet, dan neet de uitgeflrektfle begeerte daar na verlangde, en de2elve aan het opgenoemde misbruik, nooit, onderheevig was. Ik zal my
over het een en ander wat uitgebreider verklaaren.
Ik wilde, ten dien tyde, dat de Kerk voor een iegelyk
open fcondt, om zyne aandagt te verrigtcn, hem, ten minuien een vierde uurs, gelegenheid geeven, om aldaar, in
flilte nedergezeeten, onder het leezen of hooren leezen van
de Heilige Schrift, den geest met fligtelyke overdenkingen
te vervullen, waar toe dat hooren leezen of liet zelfs inzien
van Gods woord, of een ander godvrugtig boek, aanleiding
geeven kon. Daarna zou ik begeeren, dat de ganfclie ver
eersen geruimer tyd, opzong, en dat-gaderinIl,
deeze eerdienst, door den leeraar, met een ernflig Gebed,
geflooten wierde, waar op een ieder Ja en Amen zeggen
kon; geevende aan Finn, die dat Gebed te diepzinnig, of
te Schoolsch, voordroegen, niet een Formulier, maar eerre
Schetze, waar na zy zich te gedraagen hadden. Deeze
zaken, wilde ik, alleenlyk, tot de openbaare Godsdienstoef-
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ocifeningen der Christenen brengen , en zy behooren alleen
daar onder : want, in die nianiere inger;gt, zyn ze gemeen
onder ieder derzelve is ells werkzaam : ten-lchapey:,n
minften wordt heil de gelegenheid gegeeven, om niet zyn
hart, daar onder, werkzaam te zvn, en onze geest wordt,
door geene afgetrokken denkbeelden, afgesloofd, onvermydelyk verbonden aan het aanhooren tiener redenvoering (let
wel!) ten tyde der GodsdienstoeWeningen. Hier door oef
Pent men zynen godsdienst; d. i. : men fiort de aandoeningen , de liefderyke, en dankbaare aandoeningen, ten opzigte van God en Christus, uit, en dat is by my wezenlyke
Godsdienst. Zodanige verrigtingen zvn volf'rekt noodzaakelyk , en onontbeerlyk voor ons , die liartstogten bezitten.
Men kan geene redenen inbrengen , waarom men dezelve
zou mogen verzuimen. — Te huis kunnen zy in die ftilhéid, noch met die gemeenfchap,7ioch met dat vuur, welk
in ons ontfiooken wordt in een huis, afgezonderd ter gedagtenisfe van Gods naam, verrigt worden, en op deeze
verrigtingen blyft de Voorzienigheid dus haartin zegen geeven. De redenaar, na dat 'er een pfàlm ter loops gezongen, en een gebed vlugtig gedaan is, moge dan, in zyne
predikaatfie, der gemeente beduiden, dat het Kerkgaal
geene Godsdienstoefl=ening zy; (ach, dat men wegens het
misbruik, 't geen daar van gemaakt is, die uitdrukking binnens moods gehouden, en liever zyne zegt, om wat nieuws
te zeggen, gefinoord hadde!) — dat het Kerkgaan geen
Godsdienstocifening is, maar een middel, om, godsdienfhig
te worden. Hy moest wel nalaaten deeze verrigtingen in
dat ligt te plaatfen , of ik heb geen denkbeeld van onzen
eerdienst, omtrent God en Christus, of ik ken geene godsdienstoeflïening, dan die op de laage beweegredenen van
ons tydelyk belang 1'eunt. Hier door zou het gros des
Volks geleerd worden zelve werkzaam te weezen in godsdienf}ige aandoeningen, om dezelve, vervolgens, toetepasfen op hun gedrag, in (lede van na de Kerk te gaan , om
van den leeraar iets byzonders te hoorei, of door klanken
gelireeld te worden, of die godsdienflige afzgnderingen ,
enkel fleurshalven, en met verveelinge van het langduurig
geknor van zo veel zaaken, verre boven hun begrip, by te
'Vuonen. — En wat de Aanfpraak des leeraars aan de
Gemeente betreft; zo die ook, in die tydilippen , dat men
de deurti der Christenbedehuizen ontfuit, gefchieden moest,
't geen by my twyfelagtig is, behoorde die zeer weinigomslagtig zyn, niet langer dan een vierde uur5 te duuren,
en
Ff5
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en zo ingerigt te weezen, dat men die van de Godsdien,t•
oeffening zelve onderfcheiden kon. ik zeg: zo men deeze
Aanfpraak , in die zelfde tyditippen , dat de Christenen
hunne Godsdienstóelieningen waarnamen , noodzaaklyk
hieldt; want anders kon men iets, buiten dien tyd, in de
plaats hebben, 't geen het gemis eener Redenvoering, in
die oogenblikken van Godsdien(Iige aandagt, vergoeden
kon. Dus zou de Euangelieherdcr,, die eersen goeden fchat
van kundigheden bezit, en een godvrugtig leeven leidt,
zyn allernuttigst ampt, in de maatfchappy, met meer genoegen, bekleeden, om dat by van zeer veele, met lust,
zou gehoord worden, indien by hen flegts voorging in het
gebed, en eene korte dog frigtelyke aanfpraak, alleenlyk ter
gebed
en beflieringe dienende, deedt, daar by nu
maar weinige zyner Schaapen ziet, om dat zy hem, zo lange, noch kunnen , noch willen hooren. Daar zou geen
gelegenheid gegeeven worden tot eene foortgelyke klagte,
welke, laatstleden, een myner bekende, onder dat flag van
Herderen behoorende, met de traanen in zyne oogen, uit
ik Zeven Zoonen , daar zou geen-boezmd:„Alha
„ hunnwr my in myn ampt opvolgen. Hebben der predikanten redenvoeringen weinig om liet lyf, fchoon zy, door
„ aangenaame tonnen , de ooren f reelers , en, langs dien
„ weg, veel volks trekken, worden zy door kundigen op
„ kleinen prys gefchat. Doen zy verl andige en weluitgewerkte redenvoeringen, meest boven de bevatting des
„ volks gaande, prediken zy, doorgaands, voor floelen
en banken:" — eene klagte , die, ten opzigte van het
leeraarampt, niet gevonden moest worden, om dat zy het
zelve in minagting brengt, en die, zeker, enkel is toetefchryven aan de manier onzer Godsdienstoefeninge, of aan
de wyze, op welke men genoodzaakt is dat ampt waar te
neemen.
Men zou , misfchien , tegen liet ter neergeilelde , deeze
bedenking kunnen inbrengen, dat 'er ook te veel onderfcheids zou gemaakt worden, ten opzigte van den leerar , die , op zyne beurt, dc Gemeente in hunne ílille aandagt voorging , en de fineekingen , ulemmelyk uitvoerde:
zo dat de zelfde zwaarigheid , welke men , te voren , ten
aanzien van het aanhooren der leerreden halt, daar door
sliet zou weggenomen worden. Dan hier op, antwoorde
ik, dat die keurigheid der menigte , ten aanzien eerier regclregte aanfpraak tot den Allerhoogften, zeiden, zo verre
gaat,
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gaat, wanneer dezelve maar eenvóudig en verf'aanbaar geíchiedt, 't geen mcn, in zulk een kort gelprek, gemaklyk,
kon Waarneemen. Men moge , in eene leerreden, gewisfeit
zwier, Benige f1reeling der oorera eifchcn, zal men uitgenodigd worden, om dezelve aan te hooren; die kieschheid
zal men, in den gebede , veeleer afleggen, als zulks onbetaamlyk oordeelende, en Qrydig tegen den eerbied, Gode
verfchuldigd, welke niet op de fraaije woorden, niet op
den fireelenden toon, maar enkel op het gemoed, ziet. Ver=
fchciden' predikanten , die men oordeelt, dat zeer verveelend prediken, hebben tog eenen goeden flag van bidden,
uit hooide van hunnen ernst, daar in doorftraalende; al
gaat liet of wat bulderende, of wat temende daar na toe,
't geen in hunne predikaatfiën, veelligt om dat liet daarin
te lang duurt, verveclende geoordeeld wordt. Of heeft
men niet wel hooren zeggen; „ diens nians gebeden waren
fchoon: men zou , enkel, om des gebeds wille, na de
Kerk gaan. Zo by de goede Gemeente, alleenlyk, in
„ den gebede voorging: WY zouden hem, gaarne, hooren." - Ook vereischte onze bepaalde manier van
Godsdienstocffeninge eene ftille aandagt van, eenigen tyd
voor een iegelyk, om, onder liet leezen van Gods woord
of een ander bock , met zyn eigen versland en hart, in de
overweeginge van Godsdienf'ige zaaken en liet uitfiorteit
van de aandoeningen onzes herten, werkzaam te weezen,
op dat men, ter doge, befellc, dat deeze zelfswerkzaamhcid, en niet de beweeging onzer gehoorzenuwen, het vol
onzer nieuwsgierigheid, of zelfsverveeling, het oog-doen
dag des Heeren, van ons Kerkgaan en Gods--merkvand
dicnflige afzondering, ware.
De Latynfche Kerk, hoe zeer misvormd, en alle clerzel.
ver ongerymde plegtigheden voor haare rekening gelaaten
zynde, veríchaft ons liet voorbeeld, hoe de menigte, in
Gods heiligdom genaderd, Naaren 'boezem in gebeden en
fineekingen uitftort; terwyl de redenvoeringen, hoe nuttig
geoordeeld, niet als het wezenlykfte gedeelte haarer.onver=
zuimelvke Godsdienstoeffenirigen , wordt aangezieji, En
de geringe kundigheden , de domheid des volks in het luk
van den Godsdienst, zo dezelve by de Roomschgezinden in
die groote maate, en meerder dan by liet gemeene gros der
Protestanten, plaats heeft, gelyk men hun ten laste legt,
moet in afgelegener oorzaaken gezogt worden, dan in de
wyze, op welke zy gewoon zyn God in. deszelfs huis te
dienen. Men heeft, by de hervorming van den oudlien
Gods.
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Godsdienst der Christenen, misfchien, te veel veranderingen, in de moederkerk, gebragt: zy heeft, in dat opzigte,
getoond, en toont nog, beter gedagten omtrent de openbaare Godsdienstoelfenmgen te hebben, voor zo verre ze
die gemeenfchappelyker te werk Relt, en haar voorbeeld ,
buiten de ongerymdheden, door haar geliefkoosd, kon ons
ten baake gediend hebben. ---- De Dweeper niet het
Arriaanfchegevoelen fchetst ons, in deszelfs grillige Roman,
meer dan eerre van die Vergaderingen, in welke men den
Vader des mcnschdoms en zyn geliefden Zoon, onzen
eenigen Goddelyken middelaar, enkel niet bidden en zin
zelfs, aanbidt en verheerlykt: welke dus-gen,dalyksch
ingerigte Vergaderingen , fchoon in dat opzigte onwaarfchynlyk, dat zy alle uit zeer kundige vrouwen be(Ionden, en
in oorden gevonden werden, daar men eerder eene bende
huilende dieren, dan godsdienílig zingende Juffers, zou zoeken, nogthans zeer wel plaats zouden kunnen hebben in
onze maatfchappy en onder onze Gcloofsgenooten.
Onze broeders Lutheraanen in Duitschland , en zelfs in ons
Gemeenebest , maaken, inzonderheid, hun werk van het
Gebed en Gezang. 't Is vermaak te zien, met welk een
vuur, met welk een eerbied, de Gemeente, gemeenfchappelyk, en op die wyze, haaren eerdienst omtrent het Hoogfle
Weezen blyken laat, fchoon hunne verdere manier van oef
zelfde euvel Nebbe, waar van wy_fpraken, dat-fenight
ze die Godsdienflige aandoeningen , door eene daaropvolgende en al te uitgeflrekte Redenvoering, verfinooren. ----In Duitschland, wordt dat gebrek ook gezien, en men
fchynt tevens, daar, van tyd tot tyd, meer overtuigd te
worden , dat de Godsdienst , in die tydflippen , welke men
hier toe afzondert, hoe gemeenfchappelyker en korter, hoe
beter geocffend worde. De leeraar mag, onder het gebied
van den groeten Frederik, op hoog gezag (*), maar verre
van uit een willekeurig beginfel , zyne openbaare Redenen,
op 't meest, niet langer dan drie vierde uurs uitfirekken.Wy zullen niet buiten 's lands behoeven te gaan, om het
oorfpronglyke van foortgelyk eene Godsdienstoeffening te
haalen. In het hart van ons gewest zal dit te vinden zyn;
maar by eenen aanhang, die door veelen veragtelyk beschouwd
wordt; eenen aanhang, wiens huishouding en godsdienItige
(*) Elders, in de boven aangeh. Briefen iiber den Relig. zifand
in Preuszen.
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ftige gemeenfchap zo denkbeeldig zou gehouden worden,
als het Gemeenebest van Plato , indien ieder geene gelegen
heid hadt dezelve, met zyne eigen oogera, te zien; een'
aanhang, eindelyk , wiens droefgeestige houding, onveríhanbaare ipreekwyzen en zinnelyke gevoelens (*) van den
Heiland ezus en deszelfs Euangclie , voor zo ver men, uit
hun eigen leert'elfels kan opmaaken , ons niet gevallen: maar
wiens vereenigde Godsdienstoel inningen, toen wy hen hoor
zingen, en kort en kragtig vermaanen -de,nlz,bi
ons hekoorden, en, met allen eerbied, vervulden.
Zeer na aan dit oorfpronglyke kooroen de bedeftonden, die
wy, eertyds, hier te lande hadden; en daarmede heeft ook
groote overeenkomst het Gebed , dat des Zondags avonds
te Rotterdam, en op andere plaatfen onder de Hervormden ,
in het Zomergety,, zeer eerbiedig gehouden wordt.
Indien ik zelve een Leeraar was, of vermaagfchapt aan een
Predikant, dien ik gaarne gemak gunde, uit vreeze, dat
het werk, 't geen by aan zyne leerredenen befleeden moet,
hem in een kwynend leeven zou (torten , hadt men reden
te denken, dat het belang en gemak my dus deeden fpreeken; of men zou kunnen dugten, dat ik te veel voedfel
verfchaffen wilde aan de ledigheid dier luie Geestelyken, die,
in de eeuwen der onweetenheid , en tegenwoordig nog op
die plaatfen , daar het licht der Hervorming niet is opgegaan, zich in Kloosters begroeven , om te fmullen , of, byaldien ze voor den dag kwamen, alle naarf'iige lieden in den
weg liepen. Van deeze verdenking zal ik my, met korte
woorden, kunnen zuiveren.
Boven heb ik al toegedaan, dat de predikaatfiën , ter
verklaaring van Gods woord, ter behandeling van een
Christelyk Geloofsdok of een Zedekundig onderwerp gedaan, en wel toegepast wordende, allernuttigst en aangenaam zyn. Schoon ik juist niet denken kan met den kundigen Prideaux (t), dat de predikaatfiën de voornaamfle
redenen waren , welke de Jooden , na de Babylonifche gevangenis, van den afgodendienst te rug hielden, daar deeze , voor dien tyd , hun onbekend waren , en liet, daaromtrent, eerder met den geleerden Warburton eens ben (§),
houde
van
Mos MACLAII^E,
in
de
K.
G.
van
(*) Ziet de aantekening
IIEIM , Io deel, bladz. 35.
-

(t) Prideaux, aaneenfch. van het 0 en N. V. bladz. 451 en 452.
(5) Warburton, Goddel. Zend. 4. deel, bladz. 3oo. Deeze

aoekt het in de geftrengheid der ftraffe van de Babylonifche gevan
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boude ik dezelve, met den eerstgenoemden, allerdienfligst,
ter bevordering van de kennis der waarheid , van de goede
orde in den (laat, en tot bewaaring van onzen heiligen
Godsdienst. Daar moest, derhalven , buiten twyfel, gepredikt worden , maar niet , om de bovengenoemde redenen , in dien tyd , dat men na 's Heeren huis gaat, on
onze Godsdicn(lige aandoeningen uittellorten; neen: maar
daarna, het zy op dien zelfden dag, het zy op een anderen
tyd. Hier toe moest men de bedienaars des Euangeliums
zo wel verpligten, als zy nu daartoe verbonden zyn. Dait
konden zy, veylyk, toegeeven aan den finaak hunner vergaderinge , en uitweiden over alle de onderwerpen der
Godgeleerdheid en Zedenkunde, gelyk de Hoogleeraars der
Theologie voor hunne Studenten, zomtyds, prediken. IIet
was dan ook niet noodig zich te fchikken na zo veel fawnken eener tairyke vergadering , nu uit allerleie foorten van
nienfchen ter Godsdienstoefrening by een verzameld ; dour
welke fchil:king, dikwils noodzaakelyk, om de fchaare,
die opkoomt om fligting te ontvangen , genoegen te geeven,
de leeraars zich vaak fchynen tegentefpreeken, of waar
door hunne predikaatfiën, menigmaalen, jammerhartig,
aan een hangen. — 't Is waar, het aanhooren der Redenvoeringen, niet langer voor Godsdienstoeffening gehouden
zynde, zouden veelen, die, uit die oorzaake, daar toe tedrongen worden, dezelve ganlchelyk verzuimen , en zich
alleenlyk vergenoegen met hunne Prille en godvrugtige aandagt in de uurcri der Godsdienflige afzonderinge. Dan wat
zwaarigheid? liet is waaragtig, dat menfchen, die geent
geoefende kennis, die geenen lust hebben, om met graagte
na de Kerk te gaan, ter aanhooringe eener goede Redenvoeringe, die enkel dat doen , om dat het Zondag, de tyd der
Godsdienstoeh=eninge is , aan eerre Redenvoering niets hebben. Getuigen daar van, hun onnozel kyken, hunne ver bystering, wanneer naderhand over de predikaatfie gefproken wordt. Soortgelyke menfchen moesten door iets anders
geholpen worden. Daar zyn by de Proteftanten, voor bejaarde lieden, te weinig oellenmgen, (catechizatiën) in
welke, op eerre gemecnzaame wyze, door vraagen en antwoorden, de gronden van den Godsdienst geleerd en aangevangenisfe, en in liet ligt, 't welk zy nit de beste Wysbegeerte
der Heidenen ontvingen; dienende dit, oin de regtmaatigheid van
Gods bevelen den Isra liten aan het verpand te brengen.
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gedrongen worden. Deeze zouden voor zulke menfchen
veel beter gefchikt weezen, en hun meerder verligten en
verbeteren, dan het geduurig hooren prediken. Zodanige
oefeningen zyn volt'trekt noodzaakelyk, om het gros der
Christenen tegens eene onvergeellyke onkunde , en het
bederf van zeden , te behoeden. De Aartsbisfchop Tillotfon
fchreef de dwaalingen, fcheuringen en den afval van de
wanre grondtellingen des Christendosis, in dien tyd, toe,
aan liet verzuim van dusdanige oelfeningen by de Episcopaalen (*). En ik kan niet nalaaten te gelooven, dat men de
kundigheden, die het gros des volks nog bezit, het meest,
zo niet geheel, hebbe toetefchryven aan het Onderwys,
welk zy in hunne Jeugd genooten , en niet aan de Redenvoeringen , welke zy weeklyks hooren. Anders moesten
hunne kundigheden toeneemen, naar maate zy meerder
hoorden prediken; 't geen de ondervinding logenflraft; en
't geen by my, eensdeels, aan liet kunflige, het redenagtige, en de allerjuiste orde van dat prediken wordt toege.
fchreeven, 't welk den Studenten in den loop hunner Godgeleerde letteroeffeningen wordt ingeboezemd, als of ze
altoos voor Hoogleeraars het woord zouden doen, waar
voor liet gemeen onvatbaar is; en anderdeels, aan de ongefchiktheid der menfchen , om zo lang op een aaneengefchakeld onderwerp te denken , zonder, aan hunnen kant,
door iets vervangen te worden , waardoor liet beoogde nut
van des leeraars poogingen, ganfchclyk, verlooren gaat.
Men denkt gemecnlyk , dat de gewoone leeraars zo wel
als de buitengewoone, in de eer(le tyden van het Christendom, gelyk b. v. de Apostelen, en die door Hen aan
-geftld,nvaGomgedsFT.Gbunftig
werden , den menichen den weg der Zaligheid moeten
verkondigen ; en dat het van hunne hand zal geeischt
worden, zo zy dit niet genoegzaam gedaan hebben. Wy
onderzoeken hier niet, hoe verre de gewoone Euangcliedienaars niet de buitengewoone gelyk flaan. Wy gelooven
mede, dat de verligting en verbetering des menschdoms
het doeleinde hunnes ampts zy; dat de predikanten, om
die rede , den naam van nuttige leden in de maatfchappy
verdienen; en dat zy allerdwaastst handelen, die hun werk
befchimpen ; maar laat dan die verligting en verbetering,
op de best mogelyke wyze, gefchieden. — Laat hun,
die

(*) Tillotfonn'r predik. over de opvoeding, bladz. 121, 8ve.
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die reeds onderweezen zyn in de kennis der waarheid, de
gelegenheid niet afgefneden worden, om hunnen eerdienst
in Gods huis zelve te verrigten; — om hunnen Godsdienst
ginmeenfchappelyk te oelfenen. — En wat kan men 'er tegen hebben, zo die verligting beter door ocffeningen,
dan door prediken bevorderd wordt ? --- Eindelyk, zo het
al noodzaaklyk zy, in die uurgin ter Godsdienstoeffening
afgezonderd, de menigte tot Geloof, Bel:eering en Heilig
dat men dan zorg draage, dat zulk-makingoptewc:
een goed oogmerk niet in rook verdwyne.

NATUUR- EN GENEESKUNDIGE WAARNEEM1NG AANGAANDE EENE TEGI;NNATUURLYKE EN ONWILLIGE AFLOOPING VAN I)E PIS, D00Á DE EL .CTRICITEIT GENEEZEN.

Door WILLEM BROUWER BOSCH, filed. Do.
den 14den Maart van dit jaar wierd ik verzogt by
O peen
Man, K. L. genaamd, even buiten deze Stad

woonachtig; die reeds den ouderdom van omtrent 6$ jaaren, welke by in Bene byna onafgebrookene gezondheid
had mogen doorbrengen , bereikte, en , nu . eindelyk, in
zyn hooggevorderden leeftyd , in eene der lastiglle en onaangenaam11e ongemakken, eene tegennatuurlyke en tegenwillige allooping van de Pis , (Incontinentia Urine) ver
-valenws.
By hem gekoomen zynde , en eenig nader berigt van
zyne droevige omflandigheden gekreegen hebbende, voedde ik geene , ten minflc zeer weinige, hoop op zyne Cherfelling, vreezende, dat, door zyne waren, zyne levens
te veel verfleeten, en het gevoel zyner Ze--kragtends
nuwen te veel verí'ompt , zouden zyn , om door de gewoone prikkelende hulpmiddelen aangedaan , en weder in
beweeging gebr.l t te worden: ik beloofde hem echter te
zullen beproeven, wat ik, ter zyner herilelling, zonde kun
te vege brengen; en verzogt dus eenig nader berigt,-ne
zo by het my geeven korde; raakende de wyze, op welke
by tot dit ongemak vervallen ware. Des Lyders verhaal
kwam hier op tuit.
Hy was, drie of vier wecken geleeden, op een morgen in
de Kerk zynde , zo diep onder de groote menigte der
Toehoordcren ingedrongen, dat liet hem , hoe noodzaaklyk
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áyk zulks ook mogte zyn, onmogelyk ware geworden, naar
buiten te gaan , des by gedwongen wierd zyn water langer
dan naar gewoonte op te houden. Het gevolg hier van was ,
dat by, uit die benaauwende menigte verlost, en in ruimte
gef'eld zynde, niets van het dus van tyd tot tyd in zyne
waterblaas opgehoopte vogt ontlasten konde. Van deze
opílopping wierd hy nogtans wel dra, door de vereischte
hulpmiddelen, verlost; dog niet dit ongelukkig gevolg, dat
hy, na zyn water dus eens ontlast te hebben, he zelve,
tot dien tyd toe, dat ik by hem geroepen wierd, nimmer,
(in hoe klein eene hoeveelheid ook,) had kunnen ophou
niet tegenslaande by reeds Benige hulpmiddelen, hem-den;
door anderen toegediend, gebruikt hadde.
Op dit berigt, begreep ik veilig iets te kunnen beproeven, om den ongelukkigen, zo het mogelyk ware, eene
verligting toe te brengen; gemerkt de oorzaak van het ongemak , uit liet berigt van de wyze , op welke de Ly der tot
het zelve vervallen was, zig zo kenbaar tekende. Ieder
immers, die liet gemelde berigt maar even inziet, bemerkt
terl}ond , dat de oorzaak van dit ongemak in dezen geese
andere was , dan Bene verlamming van den fluitfpier der
blaas;- die te vooren, door de opliopping van het water,
en de daardoor veroorzaakte uitzetting van de blaas, te
f'erk uitgerekt, en uit zyne veerkragt getrokken was geworden ; waardoor hy, de blaas zig ontlast hebbende , bui
[laat geraakt was, om derzelver opening naar behooren-ten
te [luiten, weshalve de kleinfte hoeveelheid van water zelve, die in de blaas bevat wierd, door deze niet naar den
eisch geflootene opening moest weg loopgin. Dewyl nu her
geneezen der ziekten grootendeels bef'aat in liet wegneemcn
van derzelver oorzaaken , zo kwam liet hier voornaamlyk
aan op de herflelling dier verlamming van den fluitfpier; 't
welk niet dan door prikkelende hulpmiddelen kon verrigt
worden. Ik maakte derhalven een aanvang met de gewoone
verílerkende , geestryke , prikkelende Zenuwmiddelen; wel
ik hem niet alleen inwendig gebruiken deed , maar ook-ken
uitwendig aan den onderbuik , by manier eener zalve , liet aan
Ik hield dit Benige dagen gaande; dog bemerkende-leg^n.
dat ik niet vorderde , belloot ik tot liet aanleggen van eene
groote Spaanfche Vlieg-pleister, op het Heilid en Stuitbeen, om langs dezen weg de Zenuwen, die daar ter plaatze uit het ruggemerg voortkoomen, en waarvan zig een ge
deden, die in het bekken gelegen zyn, (en-decitovr
dus over de blaas en derzelver fpieren,) verfpreidt, op eeJI.I. DEEL, MENC.ELw. NO. z.o.
Gg
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ne buitengewoone manier te prikkelen. De groote nuttigheid van dit hulpmiddel is door den Geleerden DICKSON reeds
befchreeven, in de Comment. Lipfienf. de Rebus in Scientia
Natarali & Medicina gesis. Vol. XII. pag. 461-467; en
naderhand door veele voorbeelden bevestigd. Maar in dit
geval bragt deze behandeling den Lyder even zo weinig
voordeel aan, als by uit de voorheen gebruikte hulpmiddelen getrokken had : ik belloot des te beproeven, wat de
Spaanfche Vliegen, inwendig gebruikt, zouden te wege
brengen; daar zulks tegenwoordig als een zeer fterk hulpmiddel, in gevallen van dien aart, als het onze, door ver
Geleerden wordt aangepreezen : zo heeft de Heer-jcheidn
BRISBANE, dit hulpmiddel , in eerre verlamming der Piswegen,
met een volmaakt goed gevolg, in 't werk gefield. Zie zyne
Ed. SeleE cafes in the Pral'tice of Medecine; welk geval ook
by mynen Ilooggeagten Leermeester, den wydberoemden
Hooglecraar SANDIFORT, in zyn Hoog Ed. Natuur -en Gereeskundige Bibliotheek, het Xde Deel, pag. 4eo, te vinden
is ; als mede by den hooggeleerden f leer FORSTE. in Dis Eert.

Med. Inaugurali Cantharidant Historian Naturalem, 'Clretnicam et Medicam exhibente, pag. i -g. En indien men
het ,7ournal de Medecine van dc lvlaand January dezes Jaars

inziet, zal men aldaar drie gevallen vinden, waardoor de
nuttigheid van het inwendig gebruik der Spaanfche Vliegen,
in eene incontinentia Urince ten llerlc{l-e getoond word. Ook
fchynt de ondervindingryke RICHTER dezelve meer dan eens
niet een gewenschten uitflag gebruikt te hebben; als mede
de beroemde sTOELLER, gelyk te zien is, in Dis feit. Medic.
Insuguralï de Ufet Cant haridum interno, welke de Heer
STOOKAR ,a Neuforn , in de voorleeden maand Maart te Gottingen verdeedigd heeft. Ook zal niemand , die aan deze,
in andere gevallen, pisafdryvende hulpmiddelen cone regte
kennis heeft, aan derzelver nuttigheid , in gevallen van die
natuur als het onze, twyfelen.
Het mag iemand in den eerflen opflag eenigzins vreemd
fchynen, dat dezelfde middelen, die fomtyds in eene opflopping van liet water van zeer grooten dienst zyn, zo dikwils in Acne tegenoverge(lelde onwillige aflooping van liet
zelve voordeel zouden doen; dan die bevreemding verdwynt terPcond, als men maar een rept denkbeeld heeft
van de oorzaak dezer twee tegen elkander overgeftelde ziekten. Deze immers kan in beide de gevallen dezelfde zyn;
bride deze gebreken, hoe zeer onderfcheiden, kunnen door
eerre verlamming in de fpierachtige deden van de blaas vero'br-
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oorzaakt worden; welke verlamming dan ééne dezer onderfcheidene nitwerkzelen te wege brengt, naarmaate -dezelve of in de fpierachtige vefelen van de blaas, of in derzelver fluitfpier, gevonden wordt. Daar nu de oorzaak van
deze verfchillende gebreken dezelfde kan zyn , is het zeker,
dat ook in deze beiden dezelfde hulpmiddelen kunnen te
pasfe kooroen. Edog', wat hier van ook zy, ik heb onzen
ouden Lyder door dit hulpmiddel egter geen het miníle
voordeel kunnen toebrengen. Toen ik 'er mede begon, liet
ik hein één grein van hetzelve daags gebruiken ; 't welke ik
hem by tusichenpoozen deed iuneemeu ; toen by dit een dag
of drie gedaan had, vcrmecrdert;c ik de hoeveelheid tot twee
greinen daags. Darn de Patient begon, na dat by deze
Spaanfche Vliegen tien a elf dagen vrugtloos gebruikt had,
zeer te klaagen, over fierke pyn in het onderlyf; die, by
het gebruik van dit hulpmiddel, zonder hem voordeel te
doen, van dag tot dag verergerde; zo dat ik genoodzaakt
wierd 'er van af te zien. 'Er bleef nu niets meer overig,
dat my met grond op de herhelling van den Lydcr deed
hoopen. Intusfchen egter liepen myne gedagten nog wel
eens op het gebruiken van de Electriciteit. Ik had, wel is
waar, nimmer eenige aanduiding van derzelver gebruik in
zodanig een geval gevonden ; dog de menigte der Waarneemingen van verfeheidene Geleerden, wegens de nuttigheid
van liet toedienen der Ele&riciteit aan die geenen , die of
van de eene zyde van hun lichaam geheel, of in eenig byzonder deel van liet zelve , verlamd zyn, deed my befluiten, in dit anderzins hoopeloos geval, te beproeven, of
ook het Elec^irisch verntoogen hier eenige nuttigheid zoude
toebrengen. Ingevolge hiervan maakte ik, op den iaden
April, een aanvang, met glen Lyder te Eleétrizeeren. Ik
hield hem, geduurende byna een uur, gëizoleerd zynde,
door middel van een koper kettingje, met den eerílen Cond,~i lor der Elthrizeer-Machine in gemeenfchap; zonder
hem de minfie Elcélrike fchok te doen toekoomen. De
Patient zelve wierd, toen by deze eerfie keer dit hulpmiddel
gebruikte , niets van hetzelve gewaar; dan het bragt evenwel deze verandering in zyn gel}el te wege, dat de pols,
(lie, eer wy met het Elecgrizeeren begonnen waren , by hein
74 maal in één minuut geflaagen had, toen wy een quartier
ours niet Eleétrizeeren bezig geweest waren, reeds tot op
103 hagen in den gezegden tyd vermeerderd was. Ik liet
hem den I3den weder aan myn huis koomen; en Eleétrizeerde hem anderwerf, byna een uur, op dezelfde wyze;
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zonder dat by nogmaals iets gewaar wierd. Den iaden
kwam hy weder; en toen ik hem naar zyne omítandigh-eden
vroeg, zeide hy, dat by 's nagts, tusfchen den iaden en
14den zo grooten hinder van zyn ongemak niet gehad had ,
als by gewoon was; en dat hy nu in den laatsten nagt maar
zeer weinig van het zelve geweeten had. Ik Eleétrizeerde
hem daarop voor dc derde keer; en dit was de cerfte reis,
dat de Patient zelve, onder het Elec`lrizeeren, 'er iets van
gevoelde. Hy begon nu een weinig te zweten; en klaagde over eenig byzonder gevoel door zyn lichaam, 't welk by
niet koude uitduiden.
Den 17den kwam by voor de vierde keer weder; zeggen
dat zyn ongemak van dag tot dag verminderde, den-de,
iaden Elec`irizeerde ik hem op nieuw; zo ook den sof}en,
en hy wierd by aanhoudendheid beter. Den 2eflen, 24flcn
en 25fIen herhaalden wy nogmaals dit hulpmiddel; dog hy
ging nu niet voor uit; eene vertraaging, die naastdenklyk
uit het toen ongunflige weer ontftond. kIy was nu evenwel zo verre gevorderd, dat by by dag geheel vry ware, en
's nagts maar zeer weinig te lyden had. Den z6Pren , a7ílen
en iflen Elec`trizeerde ik hein weder; en by begon nu zeer
fterk vooruit te gaan. Den 3oflen kwam by by niy, betuigende , dat by den voorgaanden nagt, voor 't eerst , zon
liet miníle ongemak doorgebragt hadde. Den eden-dernig
May, gclyk ook den Oden, geduurende welken tyd by befiendig van zyn ongemak was vry gebleeven , heb ik hem
nogmaals Geëlectrizeerd. Den 7dcn kwam by by my, betuigde dat hy nu vdlkoomen herffeld was ; en verzogt my
dtiswegens om -nu niet Elec-rizee,en te eindigen. Van tyd
tot tyd kwam by egter nog ten mynen huize, om my van
zyne omllandigheden te verwittigen; en by heeft thans reeds
drie maanden , geheel herlIeld , in eene volkoomene gezondheid doorgebragt.
Ten befluite dezer Waarneeminge, heb ik by het gezegde
nog maar alleen te voegen, dat ik van de nadeelige gevolgen, die de Elecirike fchok dikwils, byzonder in ligt aan
te wege kan brengen, overtuigd zyn--doenlykgf,
de, den Lyder, geduurende al dien tyd, dat ik hem Geëlectrizeerd hel), nooit eenige íchok heb doen tockoomen.

Haar lem den e3 ,7u1i
-
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Ic'ATU.URLYhE HISTORIE VAN HET PAAPJE, EN HET
ZWARTKAPJE.

(Volgens den Heer DE BurroN.)
et Paapje , in 't Grieksch B71 ; in 't Latyn Rul etra ,
in 't ltaliaansch Barada , in 't Engelsch Storie frnitla,
in 't Fransch Traquet, is een zeer vlug en leevendig Vogeltje, nooit in rust , altoos van tak op talc vliegende; zit
het voor eenige oogenblikken, het houdt niet op met de
vlerkjes te beweegen , als gereed om (feeds weg te vliegen:
met kleine vlugten heft het zich in de hoogte, en daalt tui
neder.
-melnd
Schoon het Paapje geen hooge vlugt neeme , en zelden
tot de hoogte der boomtoppen komt, zet het zich altoos
pp het hoogde van krenpelbosch , op de uitfteekendfle tak
hakhout , of op de halmen van-kendrhagvt
het Turks koorn in de velden, en de toppen der Wyngaarden. 't Liefst onthoudt liet -zich in drooge landitrecken,
en velden, digt by 't gebergte; op een laagen en bedompten toon laat het zyn gefchreeuw Ouifir•atra hoores. Indien
)Iet op een land een alleen flaanden tak vindt, iaat het niet na
daar op te gaan zitten, en dit geeft gelegetdilcid dat ment
zeer gemaklyk vange, op eene wyze den Kinderen h..kew'.
Van wegen deeze hebbelykheid om van tak op tak, arp
doornen en braamilruiken te vliegen, heeft BELON , die dit
Vogeltje in Creta en in Griekenland, zo wel als in Frankryk
en Italie, vondt, 'er den naam van Bat is aan toegevoegd;
can Vogeltje, waar van ARISTOTELES maar op één plaats
fpreekt, en zegt dat het van Infedlen leeft. GAZA zet !weis
over door Rubetra, door alle Vogelbefchryvers op liet
Paapje t'huis gebragt, 't welk in 't algemeen een roodagtig
Vogeltje kan betekenen, en liet rood op de borst van 't
Paapje is de meest doorfleekende kleur van dit Vogeltje.
Deeze ftrekt zich, in flerkte afneemende , nit, tot onder
den buik: de rug is op een fchoonen zwarten grond niet
bruine fchubswyze veertjes bezet, deeze loopera tot op deii
kop; waar het zwart, ondertusfclien, de overhand krygtdit zwart is zuiver onder den gorgel, fchoon doormengd
met eenige witte pluimpjes, en bet klimt op tot de ongen.
Een witte vlek aan de zyde van den hals ƒleekt af by 't
zwart des gorgels,en het rood van dc borst. De vleugel-en
ílslirtpennen zyn zwart niet een bruinen of rosfen rand - op
Gg
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den vleugel, digt by 't lyf, is eene breede wittè flreep, en de
heit heeft dezelfde kleur; alle deeze kleuren zyn veel fier
zwaarder in oude dan in jonge Mannetjes. Plet-kern
1Vvfje heeft, op de borst vuil rood; deeze kleur zich mengende niet het zwart rip den kop en van liet bovenlyf,
maakt het op de vleugelen zwartegtig, en zy vermengt zich
niet liet wit onder den buik, en onder den gorgel : dit maakt
de Pïuimadie van het Vytje- droevig, waskleurig en veel
min ondcrícheiden dan die van het Mannetje.
Plet Paapje vervaardigt zyn nest in onbebouwde landen,
aan oden voet van kreupelbosch, onder de wortelen ,-of liet
b-edekzel van een (leen. Hy komt 'er niet dan uieelswyzc
in, als vreezende ontdekt te zullen worden: en het is bezwaarlyk dit nest te vinden; in 't einde van Maart is dc
tyd wanneer het gemaakt wordt.
liet Wyfje legt vyf of zes eitjes, groenagtig blauw van
kleur, met kleine en naauwlyks zigtbaare roode flipjes,
veelvuldigst aan liet dikke einde. De Vader en Moeder
í'oed'en de Jongen met wormpjes en infekten , welke zy hun
onvermoeid aanbrengen : het fchynt dat hunne zorg ver
wanneer de Jongen het nest verlaaten; zy roepen-dubelt,
ze onophoudelyk, en geeven hun nog verfcheide dagen
lang te eetes.
Voor het overige is het Paapje zeer op de eenzaamheid
gefield: men ziet het altoos alleen, behalven op den tyd ,
wanneer de Liefde hem een Gezellinne geeft , en de Jongen
opgekweekt worden. Uit den aart is liet Paapje wild , en
het íchynt dom ; en daar het in den vryen laat zo veel
vlugheids betoont, is het , gevangen , log , en kan niets aan
moeite en altoos zonder vrugt voedt men ze-lern;mt
op. In het veld kan men het, tot op een korten afiland,
naderen, en 't verwydert zich niet dan niet een kleine vlagt,
zonder dat het den Jaager fchynt te merken. Iiet Paap
f'chynt dus den menseh noch te minnen , noch te íèhunven.
In den Zomer zyn deeze Vogeltjes zeer vet , en , wat de
lekkerheid van 't vleesch betreft, gelyk aan de Vvgeneetertjes , fchoon zy allen van Infekten loeven , en hun bek geheel
niet gefchikt fchynt om graanen te gebruiken. BE LON cii
ALDROVANDus hebben gefchrceven dat liet Paapje geen Trek-.
vogel is , dit kan waarheid zyn niet betrekking tot Grieken
en Italie; doch liet gaat vast, dat de Paapjes , in de-land
Iluordlyk1Ie Landfcliappen van Frankryk, de koude en liet
mangel aan Infekten, iehuwen; want zy vertrekken met de
u and September,
Men
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Men vindt dit Paapje in Engeland , Schotland, in Italie
en Griekenland , en 't is zeer gemeen in veele Landfchappen
van Frankryk. In Engeland, cn • byzonder in het gebergte
van Derbyshire ,is een Vogeltje, door BUFFON het Elngelsc1
Paapje geheeten : RAY zegt, dat het aan dit Eiland byzonder eigen is; het verfchilt in kleuren van het onze, dock
heeft dezelfde grootte; dan het bepaalt zich niet voh'crekt
in dit Eiland; men heeft dit Vogeltje in Brie waargenomen.
Het ZWARTKAPJE , in 't Engelsch Whinchat, in 't Hoog
Flu gen-ftakerle , in 't iF ransch Tarier,, fclioon zeer-duitsch
nabykomende aan het Paapje, moet 'er, nogthans, van,
onderfchcidlen worden: dewyl zy op dezelfde plaatzen leeven, zonder zich te vermengen: zy verfchillen ook in geaartheden en in Pluimadie. Zeiden rust het Zwart kaj e op
het geboomte , zy onthouden zich meest op den grond, by
de molshoopen, in nieuw ontgonne landen, en onmgefpitte
aarde: de Paapjes , in tegendeel, zyn fleeds in 't geboomte.
Het Zwartkapje is ook een weinig grooter dan het Paapje,
de kleur der Pluimadie is bykans dezelfde, naar op eerie
andere wyze gefchikt. Het Ztivartkal.je heeft veel flerker
kleurmengingen boven op het lyf,, een dubbele witte vlek
op de vleugels en de witte fircep van den hoek des heks
loopt tot het agterhoofd: een zwarte vlek bezint onder het
oog, dekt de Ilaapen des hoofds , doch flrekt zich niet,
gelyk by het Paapje , uit , tot onder den gorgel, die helder
rood is: dit rood neemt allengskens af, en vertoont zich
door den witten grond van het geheele voorlyf. De fluit
is van dezelfde witte kleur, doch ílerker en met zwart eípikkeld. Het geheele bovenlyf tot op den kop is bruin
gevlekt op een zwarten grond , de kleine veeren en de
groote dekvecren zyn zwart. Iu de' kleur der í aardtien ❑ en
doet zich eerie kleurwisfeling op. ----- Het Wy ,e verschilt
van het Mannetje daarin, dat de kleuren zwakker en de
vlekken op de, vleugels min merkbaar zyn. hIet legt vier
of vyf eitjes, vuil wit, niet zwarte flippen. Voor het overige vervaardigt liet Zwart kaj je het nest even als het Paapje: het komt en vertrekt te gelyk daar mede; het is even
zeer op de eenzaamheid getfield, en fchynt nog wilder:
het zoekt bergagtige ítreeken en ontleent daar van zelfs de
benaaming. De Vogelaars in 't Polognefche noemen het 12'on.tanello; KLEIN Cu r,ESNLtz duiden de geneigdheid van dit
Vogeltje tot eenzaanie en woests plaatfen aan , door liet
Sylvia Petraruna en Prsfercz li eenfis fi)?itarirusn te noemen.
De Zwartkapjes zyn min tal, y k dalï de Paapjes: zy celen
G4
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desgelyks , wormen , vliegen en andere infekten, op 't einde des Zomers worden ze zeer vet, en behoeven in finaaklykheid voor de lekkerftc Vogeltjes niet te wyken.

GISSING, WAAROM HET, TEN ZUIDEN VAN DE MIDDAG LIiNIE , KOUDER IS DAN TEN NOORDEN, OP GELYKE
GRAADEN VAN BREEDTE.

(Ontleend Uit ALEXANDER WILSON'S , M. n. (bfervationS, rth ti1'C

to the Influence of Climate.)
Reizigers hebben dikwyls waargenomen , dat liet ten
D eZuidco
van de Middaglinie kouder is dan ten Noor
Breedte. Dr. WILSON geeft-den,opglykGravn
deswegen dc volgende gisting aan de hand.
De hoeveelheid van Phlogiston, door de verrotting los
gemaakt, in de beide zeer wyduitgeftrekte deden des Aard
Breedte gelegen, hangt af van de-klots,enpgy
hoeveelheid der Aarde, derzelver hoogte, de geregeldheid
der oppervlakte, de menigte van Planten en Dieren daar
gevoed. In dat gedeelte waar de oppervlakte liet vlakst is,
en deeze voortbrcngzels in den g roottlen overvloed voorkomen, zal de lugt meest vervuld zyn met Phlogiston.
Wanneer WY het oog Haan op liet Zuider en Noorder
Halfrond, ziet men, dat, aan de Noordzyde , de Aarde de
helft van de gelleele oppervlakte beflaat. De wateren zyn ,
op veele plaatzen, derwyze verdeeld, dat zy alleen aangemerkt kunnen worden als nauwe Kanaalen, langs welke de
Lugt , met Phlogiston vervuld , heen gaat zonder des zo veel
gezuiverd te worden, als wanneer zy over wyduitgeftrekte
Zeeën loopt. Daarenboven is het grootfile gedeelte der Zee
in liet Noorden opgevuld niet eene menigte van Eilanden ,
waar de groeiende en dierlyke zclfflandigheden geduurig
blootgefccld zyn aan bederf, door de verrotting.
Ten Zuiden doet zich eerie verbaazende Oceaan op, zon
oenige uitgel rektheid Lands , bchalven de Kaap der-der
Goede Hoope, Kaap Horn , Nieuw Zeeland, Nieuw Hol hind, Nieuw Gainé, die alle met elkander geen vierde, ja
Inisfchien geen vyfde , nitmaaken van liet Oppervlak des Zulier Haiouds. Kaap Horn is een hoog land, en freekt ver
Zuidwaard uit; doch eindigt in een zeer dorre punt-re
lands. Deeze Landen zyn op een wydlen affland
Stan elkander gelegen. bygcvolge zyn dc Winden, die 'er
^vai-
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tvaaijen, veel meer gezuiverd dan die, op gelyke hoogte,
in 't Noorder Halfrond, heerfehen. Nieuw Z ,eland, Nieuw
.tolland en Nieuw Gui:ié liggen te verre van dc Kaap der Goede Hoope en van Kaap Horn, om invloed te hebben op de
geftcldlleid der logt daar rondsomnle. Ten anderen
deden de Zonnell:raalen , die op het water vallen , 'er geene
warmte aan mede , indien ze geen duister lichaam ontmoeten , 't' welk dezelve te rugkaatst of ophoudt. De zelfde
flraalcn, verzameld door een bolle of holle lens, op zulk eene wyze , dat het brandpunt in het water valle, geeven
daar aan geene warmte ; doch wanneer men 'er een dttister
lichaam in helt op wells oppervlakte liet brandpunt valt,
zal het terftond uitwerking biaren. Overzalks mag meis
veronderftellen, dat een groot gedeelte der zonnefiraalen in
het Zuider-Halfrond verlooren gaat , in het water des Oceaans doordringende, en door de oppervlakte niet te ruggekaatst, moeten ze al haare kragt verliezen eer ze op
den grond komen : terwyl in het Noorder- halfrond de aar
een veel grooter oppervlakte van donkere voorwerpen-de
oplevert, die de zonneliraalen te rugkaatzen.
Indien wy by deeze oorzaaken der Koude nog voegen,
die welke te wege gebragt wordt door de uitwaasfeming
der onmeetlyke Zeeën, zal dit verfcllynzel op eene zeer
aamieemelyke wyze opgelost zyn. Het \eèrlicht ook minder in het Zuider dan in liet Noorder- Halfrond; eene om1landigheid, welke deeze oplosfing te meer waarfchynlyltheids byzet.
,

A N T W 0 0 R D,
OP DE VRAAG, TEN OPZIGTE DER GENEGENIIEIn VA{
EENIGEN, EN DES AFKEERS VAN ANDEREN, OMTRENT ZOIIDIIGE HUISDIEREN (*).

ik de oorzaaken ontvouwe 'van den Afkeer en de
E erGenegenheid,
die veelen fehynen te hebben voor Huis-

dieren, moet ik deeze fchynbearheid ontdoen van alles, 't
geen dikwyls alleen gemnal;t cid , trotsheid , beuzelagtigheid en onoplettenheid is. Zo lang als deeze kleinigheden
invloed hebben op den fmaak of afkeer, die de Vrouwen,
en de Mannen naar de Vrouwen gelykende, betuigen te
heb Gg5
(*) Zie de Vraag zelve , hier boven, til. 389.
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hebben voor Honden , Katten , Vogelen , eiiz. , heeft die
finaak en wan.f'maak niets natuurlyhs.
't Zou hoogst once tmaatig weezen ten voor- of ten nadecle van iemands Charac`lcr• te hefluiten, uit zyne genegenheid tot , of afkeer van , deeze onfchuldige Dieren. Alles is Gemaakt in die Ihort van drift.
'Er zyn Vrouwen, die, door haare onkunde en bedryfloos leeven , vermaak feheppeii in haar Hondje , Kanarie,
Papegaai, enz., en gelooven dat zy deeze Beesten op 't
hoogst beminnen, om dat ze haar tell hulpmiddel dienen
tegen de verviceling, ten allen flonde, wanneer zy niet
voor het Toilet zitten, in Schouwburg, of aan de SpeeItafel zyn.
Andere, die, by dezelfde bedryfloosheid, op den naam
van Aandoenlyk geffeld zyn, maaken veel ophefs van haare zwakheden , en zonden ze gaarne voor kenmerken van
Deugd doen doorgaan. Met haar moet men zich bedroe•
ven over het dik en vet worden van haar Schoothondje,
over het flerven van haar hat, en, by die trefende gele
nevens haar weersen; de fchoone traanes, wel-genhd,
verheffen, en zich niet te min verzekerd.-kezyftor,
Houden, dat al liet belang, 't welk zy daar in flclt, hervoortkomt, uit den lof, welke zy voor haare Aandoenlykheid afpracht.
Een Dame van een' leevendigen en driftigen aart zon
zich gefloord, en verhinderd, agten, door de zorgen , welke
die kleine Huisdieren eifchen; zy Plaat 'er nauwlyks het
oog op, en merkt ze aan als beweegende en geraasmaakende Werktuigen, die egter min beweeging en minder
geraas maakgin dan zy zelve; zy weert van zich af de lief
koozingen , die zouden kunnen (trekken om de tuin overhoop te werpen, de planten te verfcheuren, en de bloemen te vernielen, waar mede zy veel opheeft; zy gelooft
te fèhitteren , als zy de zodanigen , die met een ander oog
dan zy deeze kunstftukken der Natuure befchouwt, hartig
uitlacht.

Een ander, ingewikkeld in den draaykring der grnote wereld, nieuwsgierig na, en onderrigt van, alles wat daar
omgaat , werkzaam uit den aart, verpligtend van character,
en gevolglyk altoos bezig, vermenigvuldigt, om zo te fprccl:en , zichzelve in goede Clietntlen te kunnen doen, en vern^zaken, waar in zy deelt, te bezorgen; zy heeft geen tyd om
de minde aandagt te bedeeden op weezens, die enkel• uit
In-
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Inflin5t werken , wier taal zy niet ver{aat , en noch minder spreekt.
Een derde, fier op haare Schoonheid, op Naare Geboorte, op haaren Rang, en de Gunflen haar betoont, ver
alles wat niet naar het Hof fmnaakt; hoe zou zy-fmadt
zich kunnen vernederen, om zulke geringe Schepzels te
beminnen , te bezorgen?
In den rang der Onverfehilligen ten opzigtc van de Huisdieren, mogen wy nog plaatzen, die de rol van fraaijc
Vernuften of de Godsdieni ige fpeelen. Zv zouden 't zich
fehaamen, of zwaarigl cid maaken stet die 'W eezens om te
gaan, in hun denkbeelden of gevoelens te vcronderirehien,zich te laaten aandoen of aftrekken door Ver.tui en, bykans gelyk aan een Uurwerk, en, om zich met bun te bemoeijen, bet leszen eener afgetrokke Verhandeling, of de
in 't oogloopende Godsdienstverrigtinben , te flanken; en,
over 't geheel, de waardigheid van hunne eigene natuur te
verlangen , door meer 'dan eerie overeenkomst tnsfehen
het Menschlyk Geflacht en de Dieren te veronderílellen.
De Mannen zyn niet meer vry dan de Vrouwen van dec_
ze valfche Verfmaading of Beesten-liefde. De dolle liefheb bers van Paarden zelve, beminnen ,voor liet grootf e gedeelte, in de daad , niets anders , dan hunne bekwaamheid oni
ze uit te kiezen, hunne afgerigtheid ons ze te bell:nuuren,
en het vermaak 't welk zy daar van genieten.
Niets voitHekt , niets van dit alles , draagt de kenmerken
van weezenïyken Afkeer, of weezenlyhe toegenegenlieid
omtrent de Huisdieren.
Maar by, die openlvk dezelve veragt, zo dat hy ze,
zonder medelydein, ziet lyden; hun, zonder wederzin,
kwaad doet; geen dieren houdt dan die by volf't
r&c
noodig heeft, en ze alleen gefchaapen agt om hem ten
dien(le te flaan; die, onbeíkhoft en barbaarsch , onfehadelyke
Schepzels , welke hy niet voortgebragt heeft , mishandelt
of verdelgt, daar zy het rept hebben om te lesven ,en het
goede, zo wel als wy , in hunnen kring te genieten ; die ,
zonder ontroering, het gefchreeuw en gejammer hoort van
een mishandeld of zonder noodzaaklykheid gedood Beest,
.heeft zeker een koel of zelfs een wreed hart.
Men gaa na wat 'er wordt van Kinderen , die zich ver
niet Vogels den hals om te draaijen ; van Dienst -maken
'er een fpelletje vair manken om een leevende-boden,i
Muis een Kat voor te werpen , of Honden , die hun ver
te vergeeven; men m.nerke op, welke de doorgaande-veln,
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geaartheid, en de maate van goeddaadigllcid, is der zodanigern, die altoos, met onbefchoftheid, een Dier, 't geen
hun vriendlykheid betoont, wegftooten, die Paarden afbeulen; men zal zien dat deeze woestheid toeneemt, door
de hehbelykheid van ze niet tegen te gaan; maar, in tegendeel, toe te juichen, terwyl ze eindigt in gevaarlykheid
voor de Menschlyke Maatfchappy,, wanneer een kwaalyk begreepen eigenbelang hun aanzet om der aangewende wreed
bot te vieren.
-artighed
Niets, daarentegen, heeft men te vreezen van die bedagtz`aamer en tederder Zielen, die de gewoone Huisdieden houden voor wonderwel bezintuigde, vcrftandige, erkentlyke en getrouwe Weezens, onzer zorge en hylland
waardig.
Een Mensch, billyk genoeg om hun beífaan te ontzien
en te verlengen; die fchroomt, om alles, wat gevoelig is
voor fmert, te doen lyden of in lyden te zien; die de
Rledgezellen zyner afzonderinge, zyner werkzaamheid , en
dikwyls zyner ongelukken , gelukkig wil maaken; die ver
vindt in hunne gcaartheden te leeren kennen, en in-mak
hun te beminnen, en wederkeerig bemind te worden, zal
een goed Vader, een goed Heer, een goed Echtgenoot,
ecu goed Vriend, en bygcvolge een goed Burger weezcn.

T,ESCIIRVVING EENER A'LGEIYIEENE VERGADERING VAN
HET CANTON GLARIS.

„

Z

Door den Heer RAMIOND.

eer onlangs hebben wy eerre Nederduitfche TTertaaling
„ gekreegen van w. coXE's Reize door Ztivitzer„ land (*). Van die zelfde Brieven ziet thans cone Fran„ folie TTertaaling liet licht, vervaardigd door den Heer
„ RAMONn, die dezelfde Gewesten te voet, en op de cell,, voudigfte wyze doorgereisd , en daar door gelegenheid
gehad heeft tot het doen van ontdekkingen by coxE niet
„ te vinden : deeze voegt by by de Vertaaling, en zy
„ maalsen bykans de helft van liet Werk zelve uit. In de„ zelve vonden wy de Befcliryving eener A1genzeene TVerga„ lering Ivan liet Canton Glaris, welke ons byzonder en ge „ wigtig genoeg voorkwam, om ze gene plaats in ons
„ Men(i') Zie Alg. Vad. Letter -oef. IIIde D. bl. 420.
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„ Mengelwerk in te ruimen. Leezers van verfchillende Standen zullen 'er genoegen in vinden, en de juistheid erken„ nen van het zeggen des Meeren of nzcx><:GAN , die, in zyn
„ Tableau de l'Histoire Moderne, van Zivitzerland Ijree„ kende, fchryft: Daar woont een eenvoudig, goedaartig,
dapper Volk, af, eerig van praal, arbeidl evend, 't welk
„ geen Slaaven zoekt, en na geen lhleesteafchap haakt."

Zondag , den zeven- en twiutigtle July, was bepaald tot de
Algemeene Vergadering. Ik ging met een Overheids perfbon, die my onder zyn geleide en befcherming genomen
hadt, na Schwanden. een. groot en welvaarend Vlek, bykans ééne myl van Glaris geleegen, niet verre. van 't welk
deeze Algemeene Vergadering gehouden wordt. Een ruim
veld, tusfchen liet Vlek en 't Gebergte , is de gewoonlyke
Verzamelplaats. De regen, en de ovcrllroomingen der watervallen , hadden het mcerendeel der Landslieden belet te komen, een derde gedeelte flegts der Stem hebbende was 'er
tegenwoordig. Men moest, egter, aan de gewoonte voldoen: het Volk werd door den Voorzitter to de Kerk zamengeroepen , om te befluiten , of men, zonder agt te geeveti
op het groot aantal der Afweezigen , zou voortvaaren , dan de
zaaken tot den anderen dag uitftellen. Drie Engelfchen,
door het Canton reizende, vervoegden zich by ons; en de
Voorzitter het Volk gevraagd hebbende, of by vier Vreemdelingen, onder welkeu één Franschinan was , mogt toelaaten op de Vergadering, kundigde een luidrugtige goedkeu
hunne toeliemming-ringdezGmbstwonder
aan.
Ik wil gaarne bekennen , dat fchrik de eerll:e aandoening
was, welke ik , by 't intreeden in de Kerk , gevoelde. Omtrent twaalf honderd Menfchen , zonder schikking door een
gemengd, in Bene Kerk , niet van de grootfte , hyeen vergaderd
te zien , we]l;e zy door hun oproerig gcfchreeuw deeden
weergaleien, terwyl de Voorzitter en de Raad in 't midden
zaten , gedreigd door een hoop misnoegden ,wier ongefl•uime
veer niet bedwongen kon worden , leverde een fchrikhaarend
vertoon op ,voor lieden, die nooit anders dan geíchikteVergaderingen gezien , en gereeclde pleitgedingen bygewoond
hadden. De I±n,gelfclien, die ons vergezelden , bleeven linger dan ik in onzekerheid, om dat zv de taal des lands niet
verftonden. Ik bevond my ras in tlaat om te hooren, en allay
,
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les met meer bedaardheid te befchouwen, en flond verffcld
over de blykbaare ongelykheid tusfchen de taal , die 'er
gevoerd werd, en de weezenstreLkken der Spreekereii. De
cenvoudiglic en minst beledigendile tegenwerping werd voor
zo donderende {'rem en een zo {lraf geland,-gefldmtcn
dat hy, die der taaie onkundig was , dezelve moest opvat
ten voor eene bedreiging in 't heetst van gloeiende wraak,
Rondt-zutige{roln,d vaiykhed
gevolgd te worden.
Twee volle uuren werden 'Cr befleed, om liet Vraag ftuk
te beílisfen. Met te grooter drift behandelde men alles ,
om dat 'er Bene ontzaglyke Party was, aangekant tegen
den Voorzitter en een der Randen, die, als Gelastigden
van het Canton benoemd, om, te Solothurn, de voorbereidende punten eens verdrags te tekenen , volgens eeniger gedagten, hun last, met Benige bepaalingen gegeeven,
te buiten gegaan hadden. I)ceze Party wilde de Vergadering niet nitge{leld hebben, om dat zy thans de flerkile
was , de andere drong op het uitflel aan ; dcwyl het ílukken waren van genoegzaam gewigt om de ílemmen van
het groot{le gedeelte des Cantons in te veemen. Naa
veel twistens werd liet uit elleld tot den volgenden dag;
wy bragten deezen en den nagt vrolyk door ,onder Laidlieden, die de party der Magitiraat hielden. In deeze
eerfie Vergadering, en dc volgende, kon ik my niet genoeg
verwonderen over het beleid en de (landvastigheid, waar
mede de Voorzitter alle fchokken wederflondt, over dc
bekwaamheid, welke by bezat om de geesten te leiden
en de crnsthaftigheid, doorfiraalende in alles swat by tot
regtvaardiging van zyne zaal: bybragt.
Niets is hachlyker,, ten tyde deezer Vergaderingen , dan
de Staat eens Overheidsper{oons, dien men verdenkt datzyn
gezag misbruikt heeft, of eens Burgiers wiens grootheid
hem gedugt maakt. IIy loopt gevaar, om op 't oogenblik
geoordeeld te worden, niet al de verhaasting, welke liet
oordeel eens vergramden Volks vergezelt, en om voor de
woede zyner Partye te moeten bezwyken. Men heeft 'Cr
fchriklyke voorbeelden van gezien : ik zal ze niet ophaalen, maar alleen, tot een daaltje, iets vermelden van deezen
aart laatst in liet Canton Zrrg voorgevallen. Een Boer
1ihitterde zynen Medebarg-ren te flerk in 't oog, door
liet bezit eenes onevenrediten rykcloms, die, zonder het
aantal zyner genietingen te vergrooten, hem eene meerderheid boven hun kon meeven, gevaarlyk voor de Vryheid.
De
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De Algemeene Vergadering beval hens eene opgave zyner
Goederen te doen: dezelve werden in twee deelen gefcheiden : het Bene bleef by behouden , en hier mede nog een der
bestgegoeden van 't geheele Canton , het ander werd by
hoofden verdeeld (*). ,
Des Zondags vóór den avond , kwamen de Stemgeregtib
den uit alle plaatzen des Cantons te S(i)panden, derzelver
getal was bykans volkomen, en zy begaven zich 's anderen
daags 's morgens na de bovengemelde Vlakte , tot het hou
rijen banken flonden-denrVgaiblnd.er
daar gereed, en vormden een kring van meer dan drie honderd voeten middellyns. De. Overheidsperfoonen in den
binnenflen kring zitting genomen hebbende , nam het Volk,
uit omtrent vier duizend Mannen, allen gewapend, zo veel
het kon , plaats op de banken, zonder ecuige onderfcheiding; uitgenomen dat de Priesters van 't Canton gemakly1 e iloelen hadden nevens de zitplaats der Overheden. --De Voorzitter Rondt overeinde, en (leunde op het Zwaard
der Vryheid, een der groote oude Zwaarden, waarmede zy
voorheen de Oostenrykers uitdreeven. Het is zonder eenig
cieraad, en behoorde in de Veertiende Eeuwe, aan eenen
dapperen Patriot. Welk een Schepter in de hand
eens Gemeenebestgezinden °' Deeze agtbaare Man bevondt zich bykans in 't middenpunt des krings , met den
Griffier en twee Serjanten. De Vrouwen naderen deezen
kring niet; maar de Jongens, die nog geen zestien jaaren
bereikt hebben, mogen 'er binnen komen, mits zy niet
overeinde ftaan, zo uit eerbied voor de Vergadering, als
om geen hinder in 't zien en fpreeken te vege te brengen.
Men verbeelde zich , indien men kan, eerre treffender en
eerwaardiger vertooning dan dit Tooneel. Eene Vergadering
van vrye Menfchen , veréénigd om hunne algemeene belangen
te handhaaven , gezeten op den geboortegrond , die hun
voedt, en welken zy ontheeven hebben van liet juk der
over-

,

() Wanneer de Algemeene Vergadering eene Geldboete oplegt,
moet het voordeel daar van tot alle Leden zich even verre uit
hierom gefchiedt dezelve altoos by hoofden. Deeze-firekn,
loofden zyn, of die der Stemgeregtigden, of alleen der zodanigen als zich op de Vergadering bevinden, of, zonder onder
a;lc hoofden van alien ouderdom, en van beiderlei Sex--fcheid,
en, die zich in het geheele Canton hervinden. Eene Geldboete
van ééne Gulden 't hoofd, in den taa,í}en zin, is in flaat om
,e ryf(ten in het Canton geheel artn te maaken.
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overheerfching, met hunne Kinderen voor oogen, die reeds,
op den klank van 't woord Vryheid • in yvergloed ontvonken, en van hunne Ouders leeren dit dierbaar voorregt , ongeíchonden, der Naakomelingichappe over te leveren. Welk
een Gebouw kan in heerlykheid deeze Valei evenaaren , beíchut door de natuurlyke bolwerken des Lands, hier en
daar met Wooningen bezet, en met kudden bedekt, die
deeze Gemeenebestgezinden de aangenaamheden buns
Lands fehetzen , en in aller harten de Vaderlandliefde kweeIk was zeer getroffen door dit gezigt, en ik
en ?
kan niet genoeg bewonderen zulk een mengzel van
grootsheid en eenvoudigheid , waarvan ik tot nog geen
denkbeeld had kunnen vormen. Alles fcheen my toe cen
waardige fchets van de eer(le Eeuw-ven ddr Volken; zodauig waren de oude Romeinen en de Gemcenebesten van
G, iekenland; zodanig waren de deugdzaams Gaulen, en de
dappere Germaanen, onze Voorvaders. Dat men
hiermede Frankryk ver g elyke , dat men hier tegenover íielle
het grootfile Ryk des Aardbodems , de verbaasdheid zal vermeerderen , en wy zullen voor oogen hebben de zeldzaam
Raat- en zedekuudige flrydighcid, waarvan dc Gefcl7ie--íle
denis eon voorbeeld oplevert.
De Vergadering werd geopend door een Vertoog van den
Voorzitter, die , met eerre edele eenvoudigheid verlag
deedt van den last, hem opgelegd , en van de redenen , die
hem bewoogen hadden om de Vcrdragpunten te tekenen.
Lyn Amptgenoot behandelde, vervolgens, liet zelfde onderwerp, en hieldt eerre Regenvoering vol klem van taal,
byzonder opmerkenswaardig door eerre natuurlyke wel
zich met voordeel wist te bedienen van-fprekcnhid,
eerre aller ongevalligíle fpraak. Plet verbasterd Duitsch
van Glaris kreeg, in zyn mond, eens zonderlinge bevallig
baarde terftond eerre zigt--heid.DzRnvorg
iba.lre uitwerking; en ik fmaakte, voor de cer['ce keer myns
levens, liet genoegen van de verfchillende en trapswyze
veranderingen der aandoeningen te bcfchouwen op eenvoudige aangezigten , welker trekken vry en onbedwongen
fpeeldcn. De Voorzitter had overtuigd, zyn Amptgenoot
wist genoe lyke deelneeming by de overtuiging te voegen
welhaast veréénigden zich alle ['remmen, om het gehouden
gedrag dier twee Overheidsperfoonen goed te keuren.
Verder bragt de Voorzitter in 't midden de bekragtigng
des Verdrags, welke de Franfci,e Afaez:cnt te Solothu,n
verwagtte. Een fiuk van zo vee, aangelbegenbeids moest
niet
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met meerderheid van Remmen beflist worden; de geheele Vergadering riep eenpaarig uit: „ Het was noodloon
„ de ítemmen te tellen, en dat, indien 'er een Burger
„ gevonden wierd, die geen Vriend van Frankryk was,
„ by niet behoorde bekend te worden." De toejuichingen
verdubbelden hier op met eene driftvervoering, waarvan
ik, niet zonder oenigen Volks hoogmoed, de oorzaak ontdekte aan myne Engelfche Medeaanfchouweren. Terftond
werd 'er een brief gefchreeven, en , uit naam van 't gelieele
Canton, door den Proficient , en den Griffier, getekend.
Het Volk beval een der Serjanten den Brief te noemen,
en onmiddelyk niet denzelven na Solothurn te vertrekken.
De Serjant, moedig op den gekreegen last, bedankte met
erne buiging zyne Medeburgers, en vertrok onder luid
toejuichingen. De Overheidsperfoon, myn eer-rugtie
Vriend, omhelsde my, en bads my den Fran%ben-wardige
Afgezant, wanneer ik door Solothi;,rn trok, verflag te geeven van 't geen ik gezien en gehoord had. Acht dagen
daar naa , had ik het geluk om deezen last te volvoerell.
Dit groot werk afgedaan zynde, gingen zy voort, om de
Amptenaaren der Regecringe te benoeme5o : deeze verkiezing gefchiedde op de volgende wyze. De Voorzitter, het
openftaande Ampt vermeld hebbende, doorliep de Griffier
den gebeden omtrek des krings, en tekende op een papier de Naamen hem opgegeeven. Elk Burger heeft veyacid om den geenen voor te fl ellen, dien 't hem behaagt;
doch het getal der zodanigen, die eenig regt tot een Ampt
hebben, altoos zeer bepaald zynde , worden dezelfde Naamen dikwyls herhaald , en liet getal der voorgedraageneii
vermeerdert niet f'erk; de lyst wordt vervolgens den Voor
Naamen der opgetekendert-viterhandgl,e
aan de Vergadering voorleest. By het noemen worden de
dommen, door het opheffen der Land aaureduid , geteld,,
en alle Naamen, die het minfle getal van handen hebben,
worden op de lyst doorgefchrapt: het lot, of eeue tweede
i?emopneeming, beílist het fink onder de overblyvenden,
Dit is eene zeer langwylige wyze van verkiezeli, en de zitting, 's morgens ten tien uuren aangevangen, duurde, tot
's avonds ten zeven uuren : dezelve flondt op 't punt om to
eindigen, toen 'er zich Bene nieuwe zaak van een ganscl
andere natuur opdeedt.
Twee Landlieden verzogten het Volk verlof tot het flu.
welyk van twee 'Zestigjaarige heden, die elkandcet in eten
;10oill, DEEL. M NGELW. NO I0,
11 l
-
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bloede beílondcn, doch geen kinderen hadden, en arm waren , en aan welke zy een eerlyk bellaan zonden bezorgen.
De zaak voorgetlel.d zonde , verhieven zich veele Remmen
tot het vergimnen van den eisch : doch een Geestlyke rondt
op • om de renten der Kerke te hanclliaaven. IIy deedt een
vertoog vol geleerdheids, betiveerende, dat het een Staat
Lichaam niet voegde zich tot zaakcn van den Gods--kundig
dienst in te laaten, en dat de wergeevende raagt der Alge
Wetten van G o n en der Kerke ,-GneVrgadi,
tot paalen bads. Hy befloot • niet liet Volk te vermannen ,
dat het deeze en foortgelvke zaakgin zon overlaaten aan de
Kerklyke Vergadering. 'Er deelt zich een tegeullander
op , een eenvoudige Boer. Hy onderfchcidde , in de verboode graadgin van Bloedverwantfchap, de zodanige die van
GodIyke,en die van enkel Mcnscl:lyke,Inflelling zyn : „wat
„ e eerre betreft,” zeide by, ,, beeft de Kerk niet meer
masts om ze des ontfiag te vergunnen dan de Leeken: de
andere zyn Burgerlyke bepaalingen , die vernietigd kun
worden, door hun , die de raagt hebben om Burger--„ne
,, Tyke \Vetten te maaken , en af te fchaflcn — dit komt
denSouverein toe.'' - Men herinnert zich, dat een
eenvoudig Landman die taal voerde. Hy bolloot met de
Algemeene Vergadering aan te maanen, om uitfpraak over dit
geval te doen. • Een boertende knaap, want de Alpen brengen ook Menfchen van die geestge[leltenisfe voort,
deedt de Vergadering opmerken, dat, daar die twee Zesti—
jaarige lieden zo ílerke neiging tot het [Iuwelyk badden ,
het beter ware dat zy dien trek ten koste hunner Familien
voldeeden , dan ten koste van anderen. Men lachte; wanlieer een andere Landman een voorftel in 't midden bragt,
dat meer betekende , en door de eenvoudigheid trof. „ In„ dien," was zyn woord, „ de Wetten regtinaatig zyn,
„ is alle onttlag daar van een unstbewvs: en unstbewy„ zen moeten nooit verleend worden dan in
}tndighe„ den, wanneer 'er een groot voordeel kan ontt}aan, uit
., liet niet volvoeren der Wet; maar het Huwelyk van
„ Zestiójaarigen kan men zeker tot die omf'andigheden
„ niet betrekken : dit verzoek behoort men c'cstregen niet
„ gunflig aan te neemen : zy zyn meer dan iemand tot het
iirikte der Wet verbonden : (ie veriofieevingen tot trouwen, in die gevallen , moeten zich bepealen tot de zo„ danigen , die het trouwen past." 1 Her op onthoudt 'er
Bene aigemeene toejuiching; de twee Oude lieden moesten
Van de Egtverbintenis, voor ditmaal, thien, terwyl men
be,
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bepaalde , om , op de naastvolgende Vergadering, een vaste
WVet, ten dien opzigte, te maakes.
In deezervoege eindigde die Vergadering, welke my negen
volle uuren bezig gehouden hadt, zonder de min[Ie verveeling: de voldoenendite aanmerkingen mogt ik dikwyls
maaken over het oordeel , de kundigheden , en het characcer der Inwoonderen van Glaris, die dus hunne Volks
oefenen. Dat Franrchen , die zich beklaagen-regin
over de onbuigzaamheid hunner Taaie, eens hoorden,
wat 'er wordt van de rumolie uitfpraak, door het Duitsch
bedorven, wanneer Menichen , door een leevendig gevoel
van 't geen zy zeggen getroffen, zich daar van bedienen.
Kragt en vloeiendheid, ífoutheid en inneemendheid fchynen beurtlings daar aan natuurlyk te worden. De Taal
iaat altoos de hartstogten ten dienst.

LEEVENSWYZE VAN DEN OVERLEDEN GRAAF HO».Z, EEN DER
ZONDERLINGSTE MANNEN DEEZER EEUWE.

,4an de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlag fche
Letteroefeningen.
NIYNE HEE REN!

• aardemaal ik niet twyfel, of het nevensgaande verflag der zon.
1V derlinge Leevenswyze van wylen den Graaf Iiouiz, op.
gemaakt uit 't geen eon Engelsch Reiziger by hers zag, en het
„ Hoog1uitsch Berigt, aan den Heer svr.zrr:R gezonden, zal zeer
wel in uw Mengelwerk voegen, laat ik hetzelve aan UL. toe.
„ komen : en heb de eer van te blyven, enz."
•i,`.

•,F

3zí•

*s

::

-'`'

3:•

Van Neisfe, (dus luidt de Brief van den Engelfcfien Reizig'r,)
ging ik na Roswalde in Moravie, digt by de grenzen van Siiefie,
om daar den Graaf uoorz te zien; een Man, die, door zyne gast.
veyheid, en de verfcheidenheid der vermaaken, op welken by
zyne Gasten onthaalt, zich daaromfreeks bekend en bemind gemaakt heeft. Deeze zonderlinge Meer heeft de plaats zynes verblyfs geheel gefchikt tot Tooneelvertooningen en van het'Herderlylc
leeven. Hy maakt van zyne Dienstbooden en On Lrdaanen, Tooneelfpeelers, Muzykanten, en Dansfers; zints veertig jaaren heeft
by zyn vernuft, zyne werkzaamheid en inkomien daar toe heft eedt.
Niets kan hew 'er van aftrekken, fchoon by den ouderdom van ze•
ventig jaaren bereikt hebbe, en met de Jicht en den Steen geplaagd
1I1;z

is,
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is, verandert by niet van Leevonswyze, en volhardt daar in tuft
dezelfde drift.
Hy ontving my, als iemand hein voorlang bekénd. Deeze aan
vertrouwende gemeenzaamheid is hein natuurlyk ge-genam
zat op zyn rustbank, omringd door Vreemdelingen,-worden.Hy
Muzykanten en Zangeresfen. Zyn bloote hoofd, korte gyze haai ren , outbloote borst, vertoonden , als t ware , een oorf,prong'yk
beeld der oudheid. Fly (prak met my zeer gunflie van ons Volk ,
en noemde cenige Eigedfehen, die hein bezogt hadden; voor HERBERT en CROSS betoonde by eerre byzondere genegenheid.

Toen het Concert begon, fcheen by zyn ouderdom en finerten
te vergeeten, en voor geenen indruk dan die der Muzyk vatbaar.
J)eeze was heerlyk, en eenige zyper Zangeresfen zouden zich met
toejuiching laaten hooien op tooneelen haarer talenten waardiger.
,, y zvn alle , gelyk ook de overige Muzykanten en I{unftenaars
des Graaven, Kinderen zyner Onderdaanen, onder zyn oog, door
b.:kw-lame Meester s, onderweezan. Do beste ZNagei esfen hebbcn
veel by hein vooruit, by laat ze aan zyn Tafel zitren als by gasten heeft, om het gezelfc(hap te' vermaaken niet aartige zanPiukjcs
van zyne zamenftelling. Ik heb my nimmer de Gastmaalen ;ler
O.ad u leevendiger kunnen verbeelden dan aan deezeTafel. Deeze
fton,it in dezelfde Kamer; en de oude Graaf, die de Zangftukjes
opg,.f,, fcheen my toe ANACREON zele. e te weezen. Hy bedaagde
zich zeer, dat de J cht hein n:et toeliet ons zyn Arcadie, zyn

T beater, zyne Y'enetiaanfche Masquerade, zyn Watervermaak , zyne
Fonteinen, zyne Illuininatien, en zyn Stad Liliput te laaten zien.
Niemand kan zyn plaats bekleeaeu : dewyl by gewoon is , in eigen
1perfoon , op alles befchikking te rnaaken , en by alle feesten de
hoofdrol te fpeelen. Doch by vergunde ons, den volgenden dag,
in het K isteel en in den Hof, de fchikkingcn tot het neen,en
deezer vermaaken te befchouwen. Een Transch Of/crier, die zins
lang by hem gewoond heeft, was onze geleider en aanwyzcr. Alles
is even zonderling, Cu ih zal u, ongetwyf.^ld, plaifier doen, met
u een onmltandiger verhaal mede te deden, van de veelerhande
vermaaken, waar op de Graaf de Vreemdolin en on:traalt, wanmeer zyn lichaams gefficltenis het toelaat. Het is -,ctrol.ken uit een
Bief aan den Heer SULZER gefchreeven, die my denzelven heeft
medegedeeld.

De Gaaf nontz, (,dezen wy daar in,) is geen gewoon Man.
De befchryving van zyn Uuis, van zyn Tuin, van zyne Naaboutjs:,_;c° van zyne Tooneelvertooningen, alles met de bevalligheden
deer Dichtkunst opgecierd, gelykt zeer naar een der toverfp elen van AE UOSTO. Met vernuft begaafd, en fmaak voor de Dicht.
Speel en Schilderkunst, heeft by eenige jaaren zyner jeugd in
jtaiie gefeeten ; ingenomen door de Muzyk en het Tooneel, kwam
pay te rug wei het ontwerp om te Roswalde een Orchest, Zangeresfen, een Toondel, een Arcadie, enz, te hebben, ii, leeft
lei uitgevo.rd, 1) inkonai?en eyna r Lagdgoedes.n zyn rnaatig,
,
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in vergelyking van alles wat by 'er mede uitvoert, wart zy bren•
gen hem niet meer dan 3000 Pond Sterling op. Eene Markgravinne van BARFIT€t heeft by ter Vrouwe gehad, dit is oorzaak
dat de Koning van rrzurssnrr hem zomtyds met den naam van Neef
vereert. Tegenwoordig is by Weduwnaar, zonder Kinderen. Ik
zal u eene kleine fchets geeven van zyne Leevenswyze, en 't geen
deeze zonderlinge Man vervaardigd heeft, omtrent in dezelfde
orde als ik ze zag, tcrwyl ik my te Roswalde onthieldt.
Ik kwam 'er, nevens Benige andere Vreemdelingen. $y onze
komst aan het Kasteel, 't welk een fchoone voorgevel heeft, werden wy met trompetten gefchal ontvangen. Door de boogerf van
het voorportaal, voorzien met Standbeelden , Schilderyen en Fonteinen, kwamen wy by Bene menigte van kamers, net, zonder
opfchik, en z t;en een groot aantal bedienden. De Graaf was
omringd door een kring jonge Nymphen los en lugtig gekleed.
Zyne gulheid en hcleeldheid scheen aller geland te vervrolyken.
Iet was een wonder vreemd gezipt , een Oud Man met gryze harren te zien, in 't midden van jonge Dngrers , en gevolgd van eene
frisfe en dartelende jeugd. De ongedwongenheid en vrolykheid
heerschten aan tafel, deeze werden gaande gehouden door den
Graaf zelven, en liet gezang der jonge Zangeressen aan dezelve.
gezeten. I)eeze Z ngeresfen zyn Doggers zyner Bedienden en
Ondcrdna:,en , on lerweezen door de hese Leermeesters. Eenige
zyn getrouwd aan 4yne huisbedienden : 't gebeurt zomwylen dat
haar Vader of Man , aan tafel, agter haar iaat , om haar te bedienen. Dit is mín te bevreemden in een land waar cie Onde daanen Lyfeigenen zyn. Elk Staatbediende des Graaven moet twee
of drie kuoflen verriaan , om ze by voorkomende gelegenheden
te
oefenen. Zy naaken zyn Orchest, zyn Theater , en zyre Balletreu uit. Eunige zyn teffLns Schilders, Beeldhouwers, Acteurs
en
Dansfes. Alle 'deeze werken naai liet denkbeeld van hunnen Heer,
v,iens viugbasre en onvermoeide verbeelding hun Reeds bezig
houdt. 't Is waar, dat de hekhen, die zy leveren, riet zeer net
l'sewer't zyn, en zommige zeer lomp; doch dit doet geen nadeel:
ter bedweider Plaats gefteld, brengen zy de verlangde uitwerking
voort. Daarenboven wordt hun geen tyd gegund cm lang op hun
werk te zitten. De Graaf uonrz antwoordde den Koning van
PRUIssCN , als deeze zich te Roswalde bevondt, en
daar over eene
a.zrrneri.ing maakte, in deezer voege. „ Ik heb mg maar weinig
„ juaren leevens meer te goed, en myne inkomsten zyn te klein
om aan de vooitbrengzelen myner verbeeldinge een netter voor„ komen by te zetten."
Wanneer zyne Kweekelingen, geene gefchiktheid of bekwaamheid vertoonen , tot het bedoelde Bin e, zendt by ze heen ,of
Relt
ze aan ander werk, „ Deeze jonge Dogter," zeide by tot ons,
op eene wyzendc die in den Hof lie{ ," „hadt eene .f-IUrice of een
Danfercfe moeten worden, zy ziet 'er wel uit; doch zy hadt zei
,, weinig begaafdheden, dat ik haar in de keuken heb moeten zenEb 3
„ den."
,
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den." Hy gaf ons een verhaal van Benige zyner ALReurs, Zangers
eri Zangeresíen , die thans op groote tooneelen met veel lofs fpeelden. Twee jaargin geleden hadt zyne prima Donna, gelyk by ze
noemde, een Edelman bekoord, die haar trouwde. Alle deeze
jonge Dcgters fiaan onder een Opzigter, en zyn van 's morgens
tot 's avonds bezig. Vroeg, in den morgen, moeten ze in de Ka•
pel weezen om tic Mis te zingen, vervolgens neemen zy les by
bathe Meesters , en Laten zich 's middags, 's naamiddags en 's a.
vonds aan t fel, of in 't Concert, hooren.
De henedenfte verdieping des Kasteers is vol werkwinkels van
Schilders, Beeldhouwers, Kleermaakers enz. en ook vindt men
daar voorraad tot allerlei ve tooningeu. l)e Graaf heeft ons ver
dat by 'er de klceding bait van alle Natien , en voor al--zekrd,
lerlei Chara&ers. Niets ortbteekt 'er om een Roineinfche Zegepraal, eene Venetiaanfche Masquerade, Offeranden, Veldflagen,
4rcadifche en Chineefche Feesten, en dergciyke, te vertoonen.
In deeze Vertooningen wordt het Volk vetbeeld door alle de
Ooderdaanen des Graafs, zonder ondeifcheid, en de (preekende,
zingende en dansfende. door zyn-- Zanger eslen, en Huisbedienden.
De Onderdaanen en Dagloonders doen die zelfde verrigtingen,
aan welke zy als Leenhoorigen gewoon zyn. De onbekwaamilen
pasfen, in de veitooning van 1lerdeifpelen, met Benige honden
op het weidend vee. Zy hebben eene fircad fiche Herde+kleeding
aan, zitten by een boons, of liggen by een kreupelbo:chje, waar
zy, zonder dat ze het weeten, wel te vredene en unbezorg.ie 4r•
cadiers verbeelden.
De fmaak des Graaven ftrekt zich uit tot bykans alle takken der
ICunften , die een Kenner en Liefh bber bezig houden. Fly heeft
cans zyne verzameling vertoond van Boeken , Schilderyen , Plaaten ,
Tekeningen, Wapens der Ouden, Beeldhouwkunst, en Natuur.
lye Historie; inzonderheid viel myn oog op eene talryke eerzameiing van "Tekeningen en Houtfneeden van ALBERT nusca. Boven een klein metaalen Borstbeeid des Konings van PRUISSEN,
zeer wel uitgevoerd, heeft de Graaf dit Opfchrift, zo ik geloof,
uit ARIOSTO ontleend, laatera graveeren.

Lo fete la Natura e poi rappe la f armpa.
Naa ons deeze onderfchei'e verzamelingen vertoond te heb.
ben , hr agt de Graaf ons in zyne tuinen. Zy maakgin eene Poort
van Landhoeve uit, in vexfcheide partyen verdeeld, vol fontei•
nen en handbeelden. Op erken vo tftap, om zo te fpreeken,
wordt het oog getroffen der een nieuw en onverwagt Bezigt. ,
Hier is Iet in een ftollandfchen, daar in den Chineefchen fmaak;
enz. Itr alles firaalt doer, dat men niet ten oogmeike gehad
heeft, de Natuur te volgen en te verfraaijen; moer c'oor werken
van Kunst te eerra fen. Dewyl dit de heerfchende fmaak hier te
lande is, heeft de Graaf geoordeeld zich daar naae moeten fchikken.
,
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Uit een der verrukkende gedeelten deezes Hofs, waar elke
figuur den naderenden aanfchouwer bedriegt, doet lachen, of op iets,
't geen by niet verwagt, onthaalt, komende, werden wy in een
Moertal gebragt.
Het binnenfee van decaan Stal is in fresco gefchilderd en ver
marmer gehouwen en cryftalle lusters;-cierdmtfhulpwk,n
elk fchu'.pwerk is een kleine fontein , welke men • naar welge.
vallen, ban laatco fpringen. Op deeze aartige Stal flaan zes
wonder fchoon geplekte zwart bonte koeijen : ze worden opge•
past door jonge Dogters, als Herderinnen gekleed, met bloem
hoofd. Onder het oppasfen zingen zy Hoogduit -kransfeopt
en Italiaanfche Airtjes , doorgaans vergezeld met-fcl:e,Fran'h
eenige fluiten. Veele deezer Herderinnen zagen 'er fchoon uit,
gingen blootvoets; haare kleeding was kort , lugtig , en met nauwe mouwen; het hair, kunstlocs op 't hoofd gebonden, h•adt
geen ander cicrzel dan den gemelder bloemkrans. Het
Melkhuis, aan deezen Stal gehegt, is een kunflige grot, altoos
koel en fris door een menigte van fpringende fonteinen. Hier
onthaalden de jonge Boerinnetjes ons op melk, ftremzel en ver•
fcbe boter.
By onze terugkomst wagtt'e ons de Scl;ouwburg op. Men
vertoonde 'er ZAÏRE, gevolgd van een aartig Ballet. Het Treur.
feel werd redelyk uitgevoerd, fchoon, over 't algemeen, de Ac.
tents te verre van de natuur afweeken, door te veelvuldige gestes,
en door te aandoen;yk te willen fpeelen. I)ie de rol van Orosmanae
fpcelde, was een Lyfknegt des Graaven, en zyn eerfee Dansfer.
Naa zich dooiítooken te hebben, viel by zeer onbefchoft neer
en bezeerde zyn arm.
l)e Graaf neemt de Landsgewoonten zeer flipt in agt. Zyne
A&ears en Arices zyn, zo veel mogelyk , gekleed naar de
mode des lands en der eeuwe, waar in de Perfoonen, die zy
verbeelden, geleefd hebben.
De Avondrnaaltyd was zeer vrolyk. De jonge Zangeresfen,
door haaren gryzen AnAcREON aangemoedigd, vermaakten ons
tot middernagt. In de daad, men moet zich verwonderen over
den tyd dien zy het uithouden, over de kragt haarer longen,
en de vaardigheid en buigzaamheid haarer f}emrnen. Men ver
ons een f}aaltje harer bekwaamheid, 't welk u onageloof--halde
lyk zal voorkomen. Onder de veelvuldige vertooningen, waar
op de Graaf den Koning van BRUISSEN te Roswalde, eenige jaaren
geleden, wilde outhaalen, was een Watervermaak, s avonds,
op een geillumineerd kanaal. De Zangeresfen moesten Water•
nymphen en eenige Jongelingen Tritons , verbeelden , en ,zingende,
het vaartuig, 't welk den Koning voerde, door 't water trekken. Geen ven allen kon zwemmen. Zy moesten het leeren in
den kotten tyd, die nog voor handen was. Men itleedde ze
uit, en voorzag hun van bla.izen en kurken; but bovenlyf bleef
bloot, aan hun middel werden Vischftaarten van kurk en leder
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gevonden. Het hair hing in groote krullen over de fehouders te
^ïapp eb. In 't eerst fchrii,ten zy; doch welhaast gewenden zy
dermnaate aan dit element , dat zy, naa Benige herhaalde lesten ,
uonnn_n, fprongera, fpeelden, en den lof van FREDERIK zongen
als rechte Water-nymphen en Tritons, die al hun loeven in 't way
ter gelleeten hadden.
Dc tweede dag was voor ons even aangenaam als de eeríle.
Wry gingen de Heremitagien, de Grotten, de Gedenkzuilen, de
TTatervailen, in de groote tuinen des Graafs verfpreid, bezigtigen. De Gedenktekens, de Standbeelden en de Groupeu zyn
gemaakt van een mengzel van Gyps, Potaarde en Zavelaarde, 't
welk , naa de kunstbewerking, gelykt naar een zandigen feeen ,
van w,:lken het de hardheidheeft.
Naa den eeten hadden wy een Watervermaak in eene menigte
fraaie Goudels en Eirken. De Gon_',elie.s waren als Turfeen en
VVeneticanen gekleed ; Bene mengre Muzykanten vergezelde de
vaaretde party. Het Kanaal, waar op wy voeren, loopt door de
tuinen , en heeft de langte van Lenige mylen. De veranderend.:
verfchieten, welke wy op dien tocht zagen, gaven ons groot vermaak. Voornaamlyk werden wy getroffen door een kleine Stad,
welker Huizen en Paleizen niet honger zyn dan tien voeten. Do
Poorten, de Muuuen, de Bruggen, de Markten, de Tempels zyn
naar evenredigti d. Toen de Koning van rrtvlssLN Rosíralde met
zyn bezoek vereerde, was deeze Stad, in 't miniatuur, L ilipue
geheeten , bewoond door meer dan honderd kinderen, die elk hunne taak hadden : deeze waren Soldaateh, geene I3andwerkslieden
en Kuntlenairs, anderen Priesters, Rechtsgeleerden en Overheden.
De Stad werd belegerd door een Reus , die dezelve tot het uitertle
biagt, doch vloodt , zo ras de Koning verfcheen. DeLiliputiaanea
omringden den Koning als hunnen Verlosler, en zogten hem hun.
ne erkentenis op allerlei wyze te betoonen. Lr enigen, met groote
paruiken op, deeden voor hein aanfpraaken, kleine Authurs hoo r
den hein Bonken aan, geëvenredigd aan hunne geftalte: de Liiiputifche Schoenmaakers namen de maat van 's Konings Laarzen.
Deeze Kinderen fpeelden hunne rollen , meesterlyk , tot g^ont
vermaak van den Vorst, die er van gewaagt, in een Brief, acte
den Graaf nonrz , in verzen gefchreeven , welke dus aanvangt:

O fingulier Hodiz , vous qui ne pour la cour.
Avez tui jeune encor ce dangereux fejour,
Libre des prrjugés qui trompent le vulgaire.
Naar gelange wv vorderden, ontdekten wy hier boomlaanen
en verwonder!yke doorzigten, daar Gothifc1i 9 gebouwen, ginds
heerlyke Romeinfche Ruïnen , veder op , tuinen, en muradien
van oude Kasteelen, of fchroom!yk overhangende rotzen. Alle
deeze vertooningen zyn gewrogten der Schilder- en Vergezigtkunde, en het aou veel werks ijl hebben, de bedriegery van het
,
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nog verder te brengen. Zy verbergen Gebouwen , gefchikt to
kleine rustplaatzen. De Graaf, die dezelve Lusthuizen noemt,
heeft 'er onderfcheidende naamen aan toegevoegd, als het Lusthuis van Oosterdryk, van Bruraswyk, van Saxen, van Prui fen,
enz.

Digt by het Fruisfifche is een overheerlyke Waterval. Door
middel van een fluffs , ftort het kanaal op door kunst gemaakte
rotzen, en valt niet geraas in Bene valei. Dit is een overhecrlylc
gezigt. Nauwlyks zagen wy om, of wy bevonden ons op eene
groove vlakte , omringd met kleine heuveltjes en hoschjes. Deeze fchoone vlakte was deels vervuld met Herders en Herderinnen , die op een herderlyk inuzyk danften. Men Loerde allerlei
fpeeltuigen. In 't verfchiet zag n:en [fierders en Kudden, met
Honden; dit leverde een recht Arcadiscls ve: toon op.
Dit herderlyke Feest eindigde met Bene Offe,ande aan Pan. De
beste 4? rice MA IAMMNr , omringd door een fleet Vestaalfen¢
Maagden, in zuiver wit gewaad , met roozen bekranst , vertoon•
de de Priesteresfe. Alles, wat zy fprak, fcheen hear ingegeeven.
\Volken van wierook verhieven zich boven let Altaar, een choorang van Priesteresfen en Herderen foot de ofFerplegtiglí:eid. De
Graaf vindt veel genoegen in zr,lk flag van Feesten , en fpeelt dik
zelve de rol van Priester. Niets was treffender dan diers-wyls
Grysnart traanen te zien flcrten, als de Priesteres deeze woorden
uitte? 'Er zal een tyd kernen, waar op Arcadie, Roswalde, en
i"ader xoniz niet meer zyn zullen! (*)
De Zeden en Gebruil.en der Oude Germaanea en hunner Dru&
den fchynen een fterken indruk op zyne verbeelding gemaakt te
I1eibben. De heuvels, die de Arcadifèhe vlakte omringen, zyt;
vervuld met Tentpelen, in 't digtst van 't boomgewas, met ver
Dr•titden; en 'er is in deeze bosfchen geen don--hlyfi,atzendr
re hoek, of dezelve is toegev„yd aan Benige Germaanfche Godheid.
s Graaven verbeeldingsk ragt werkt op alles. Dit befpeurt men
in de vreemde mengelingen van 't gewyde en ongewyde, van hei
vrolyke en droevige, van het ernítige en het beuzelagtige. Dus,
by voorbeeld, ziet men, digt by het Theater, eerie duistere plaats
non een der zyden is een open Graf met een Kruis. Lieden, die
er in gegaan zyn, op Goeden Vrydag, hebben ons verzekerd,
dat
' ) Die tyd is nekomes:. De Groef stoom- hoeft zinc neigingen tot die
'ecvensti,vyze niet, mant dc midkielen, om cirecivo nit te houden , overleefd.
tie taxiit.g van Pru'-slee heeft 11,111 te Poeed:ro Gene wyl: plaats verzorgd. Hy
,_ ',t, reet ceniCe getrouwe 1letictteneodoi zti!c,r vermaakneemírsgen, geko
;een in teil vaartui: naardc_naaï tie flrcrten ven den Steen hens niet toelieten
op erna ardere 'vi ze te reizen. Da Kordnp leeft hem, als een and Vriend,
c11vinfcn, tel goed huis e_egeeven, en ere inkomen, genoegzaam om Beni
te fte']ci1, .'at by Zr!! MI
!Zz It ho!]dc en zyue Ilerdctibeien geeft. In
7L?re
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dat men geen aand3enlyker vertooning kan befchnuwen. De bes .
te Zangeresfen, met loshangende hairen, omringden het Graf,
voorrover gehoor en, en in Bene geftalte den diepsten rouw vertoo_
pende; zy zingen een allertreffendst Miferere, onderfteund dom
Benige verte orgene en dofklinkende fpeeltuigen.
's Avon LIS woonden wy eene klugtige Italiaanfche Opera by,
getyteld Pancrazio en Ifabella, de Muzyk was van den Heer DIT_
TERS. e werd heerlyk gefpeeld en gezongen.
Een Jal_rparty van Diana, in een klein aangenaam bosch, op
welke eene der A rices de rol der Godinne fpeelde, de andere
voor Nymphen van haaren Roet, eene Illuminatie van alle de tui.
ren, en een fcheepftryd op 't Kanaal, zouden de vermaaken ge
waar op men ons den volgenden dag onthaalde, in--westzyn.
dien onze zaaken toegelanten hadden , langer te blyven by deezen
zonderlingen Grysaart, die zyne Gasten in de tyden der Tovergo.
dimaen overbrengt.
Ik ben, enz.

DE OMKOOPBAARE REGTER.

(Lettres edifiantes E3 curieufes.)
Grieken hragten eerre zaak voor den Cadi of Stadsregter.
T wee
Een der Partye ❑ hadt papieren en befcheiden in zyn vo -) deel;
,
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en by bepleitte zyn Pluk met alle welfpreekenheid, die bewustheid

van Regt en Belang kunnen inboezemen; de Omf} anders geloofden
dat hy Party tot zwygen gedwongen hadt, en veroordeelden dezelve reeds in 't harte. — Dan deeze verfcheen met een ver.
trouwend geland, als zeker van te zullen zegepraalen. In flede
van hewysftukken mede te brengen, hadt hy in zyne hand Bene rol
wit Papier. Toen de eerfte uitgefprooken en alles bygebiagt hadt,
tradt hy nader, en, zonder tyd met redenvoeren te fpillen, terfftond
tot de zaak. -Aan den Cadi het Papier ,niet gouden Rukken gevuld,
toereikende, fprak hy: Myn Heer, alles seat myne Party gezegd
heeft , is valsch; zie hier het bEivys door getuigen, ik bid u zelve
ze te onderzoeken. De Cadi ontving het Papier, ontrolde 't
zelve, en de Sequinen geteld hebbende, voerde by den eerften
te gemoet : Myn Friend, uive redenen zyn goed: doch deeze Man
heeft veertig Getuigen van eene beproefde eti theid , die tegen u ver
Ik moet u veroordeelen, ten minfen, in gevalle gy geene-klaren.
zo goede, en in zulk een aantal bybrengt. Dceze het vermogen,
of den wil , niet hebbende, om veertig Sequinen te fchenken, moest
het pleit verliezen.

AM

OP .N AEN 'S LANDS (HELDEN.

Ogg

OP EN AEN 'S LANDS HELDEN.

`Toldappre ZOUTMAN doet, op hoog bevel, de vloot,
Met Batoos heldenkroost bemand, het anker ligten.
De moed der Braven groeit, by 't grocijen van den nood.
Hoe zwaer weegt op elks ziel 't gewigt der burgerpligten!
Elk golfje, dat de kiel verwydert van het ifrand,
Elk zuchtje van den wind, fchynt tot hun hart te fpreken:
Zie hier het tydsgewricht, om 't kwynend Vaderland,
Het hoonen van 's Lands vlag, op 't Britsch gefpuis , te wreeken.
De Held ftaert op den vloed, en waent een fchildery
Van 't hemeltergend woon van Albion te ontdekken;
Hier ziet by 't fchenden der verdrukte zeevaerdy',
Daer kan de moord van Krul zyn tuurende aendacht wekken;
Hier ziet by 't roov'ren rot, van 't vuigt}e hoofd geleid,
Door fchreeuwende overmagt, ons 't weerloos West ontrukken,
En, doof voor 't luid gekiag der deugd, der menschlykheid,
Den moorddolk in de borst van zyne broedren drukken;
Daer ziet by 't land verwoest, in ftuivend puin verkeerd,
Het regt der volken, 't regt des oorlogs zelfs vertreden,
En de onderdrukte fchaer, door plonderzucht verheerd,
Op 't wreedst ten doel geteld aen fnoode uitfpooiigheden.
Hoe
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Hoe gist zyn bloed , verhit door dit tafreel van wee!
Terwyl zyn oog nog gloeit van woede op die barbaren,

Ontdekt het hunne vloot; Je lucht we?rgaimt hoezee,
De fiere vreugdetoon van Neérlands waterfcharen.
's Lands wakkre Vlootvoogd, door geen overniagt vertzaegd,
Beveelt zyn volk den liryd; by wil den Brit doen blyken,
Dat Neérland helden, in zyn vryen boezem, draegt;
Hy komt, by ziet, valt aen, en doet den vyand wyken :
Den trotfchen vysnd , die op nieuw zyn fchand verfpreidt,
Door 't martlend ontuig, dat zyn fulferfpuwers braken ;

Een gruweldaed ten fchand' der teedre menschlykheid,
Waer geen Barharen ze'fs zich ooit aen fchuldig maken.
Nacuw keert 's Lands heldenftoet in 't dankend Vaderland,
Of Neêrlands edle Vorst tracht elk zyn gunst te toonen,
En fiert der dappren kruin, aen Leeuwendael verpand,
Nog nat van heldenzweet, met gouden ftevenkroone;i.
Zie daer, myn Landgenoot, wat volk Batavie teelt;
Zie daer, hoe de edle moed beloond wordt in dees ftreeke,7 A
Wat fpoorflag voor een hart, dat ware grootheid flrcelt!
Bataven, toont uw aert, helpt Neêrlands glorie wreeken,
Ontwaekt, vliegt zeewaerd aen , ontrukt het tlael de fcheé•,
Valt aen, floot toe, verwint, jae^t Englands magt uit zee.

J.P.
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AANMERKINGEN OVER DEN OORSPRONG DER AFGODERY.

die, als Wyset is bekend, dat de vermaarde
H
geer en Gefchiedfchryver, zulk eenen uitgebreiden,
en in de laatf}e hoedanigheid wel verdienden , lof verworven
HUME,

heeft, van gedagte was, dat de eeríce Godsdienst der menfchen het Veelgodendom en deAfgodery geweest is(*).En,
zeker, indien enen mogt onderflellen , dat de vroegfle menfehen, aan hun zelven overgelaaten, zich eenen Godsdienst
hadden moeten vormen , zou zyn gevoelen zeer waaríchynlyk zyn. Het denkbeeld van Geesten, dat is, van wezens
begaafd met verftand en kragteti , is algemeen, en deli
mensch natuurlyk. Alle beweeging wordt door ongeoeffende menfchen aan Geesten toegefchreeven; het begrip eener
louter werktuigkundige beweeging is alleen de vrugt eener
beoeffende natuurkunde. Wanneer nu de menfchen, in de
vroege tyden der onweetendheid, niets Weetende van eenen
Schepper van 't Heelal, en één eenig Opperwezen, den
oorfprong van alles wat beftaát, Zon, Maan en Starren zig
zagen beweegen, was het voor hun zeer natnurlyk, zig te
verbeelden, dat deze heerlyke lichaamen bezield moesten
zyn. Gelyk w nu de mensch uit zyne natuur geneigd is,
voor al liet geen hem verheven , heerlyk en weldaadig voor
eerbied en liefde te gevoelen; en zig ter verwerving-komt,
van hulp en onderfland tot zulke voorwerpen te keeren
was het aanbidden dier Geesten, welken men onderftelde
die hemelbollen te bewoonen, een zeer natuurlyke flap valt
den menschlyken geest.
Humr redeneerde eenigzins anders; doch zyne redeneering komt op het zelfde uit. Het fcheen hem toe, dat de
menfchen zig eerst Iaage en geringe denkbeelden hebben
moeten manken van de verhevene Wezens , voor dat zy in
staat waren, opteklimmen tot het denkbeeld van het volmaak(*) In zyne Four Disfertations.
Y 1.
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maakte Wezen; even gelyk zy eerst hutten hebben moeten
bewoond, eer zy geleerd hadden paleizen te bouwen.
Deze gronden zyn allerlierkst , wanneer wy , in plaats
van de geichiedenistcn raadtepleegcn, onze eigene harsfenfchimmen voor wezenlyke gebeurtenisfen houden , en het
inenschdom befchouwen , niet zo als het niet de daad gefield is geweest, maar zo als w,' goedvinden het ons voor
beroept zig, 't is waar, op de ge{chicde--tc`len.FIua
iiisfen , welken het veelgodendom vertoonen als het vroegtle
zamen{iel van Godsdienst. Doch wy hebben eerie zeer oude
gefcilledenls , die van aiosus naamly i: , ;'elke ons een geheel
ander denkbeeld geeft : en het Praat dan ten miníicn nog
tusfehen ons en iiuMF uitteniaaken welke van die gefcïhiedenislen, die van den Joodfchen, of die der door hein aangehaalde I Ici enfche Schryveren, de geloofwaardigtle is. Voor
ons, hekalven zo veele gronden , welken wy voor de waar
kunnen by--heidrCstlyknJofchepbarig
brengen , fchynt het ons allerwaarichynlykst toe , dat,
overecnkomtbg liet verhaal van MOSES, God den cerflen
nnenfchen, zodra zy uit zyne hand gekomen waren, zig zal
hebben geopenbaard , ten miniren, in zo verre hun toefland
in dien tyd zulks tot hun geluk vorderde.
Den centen inensch te vooronderílellen als volkomen aan
zig zelven ovcrgeiaatcn, voor zig moetende zorgen, en van
de regte of verkeerde aanwending zyner aangeborene kragten zyn behoud of verderf moetende afwagten , fchynt ons
toe aller ongerymdst te zyn. De mensch, uit de handen
des Scheppers komende , was, op zig zelven bcfchouwd,
liet elendigile fchcpzel, van een long geboren kind alleen
door de fteviglicid zyner ledemaaten onderfcheiden; alleen
begaafd niet liet vermogen der reden; nog zonder werklyke
begrippen, zonder ervarenheid, zonder andere werktuigen
dan zync leden. Veel behoeftiger dan het minffe dier, welks
aangehorene driften liet zyn voedfel, zynen vyand, zyne verdediging, doen kennen, gaat de niensch den leeuw even
rustig als het fchaap te gemoet, treedt even onbekommerd
den fuellen Vroom in, als by op de aarde t;:aat; en om zynen eerben honger te í'illen, ' plukt by den fcheerling of
een heilzaam kruid , naar dat hem 't geval leidt. Zo heeft,
ongetwyifeld, de Schepper zyn werk niet bloot gefteld aan
eene waarfchynlyke vernieling reeds by zyne eerfre geboorte. Maar zoude de Opperf're Wysheid en Goedheid niet zo
veel voor 's menfchen zeedlyk welzyn , als voor zyn lichaamlyk behoud, gezorgd, en hem, by zyne Schepping, ook
niet
-
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niet de eerlle begrippen van zeedlykheid gefchonkcn , en
hem geleerd hebben, van waar by oorfpronglyk was?
Het is dan ten hoogoen waaríchynlyk, dat God, by de
fchepping van den mensch, hem ook eene openbaaring, gefchikt naar zynen toefhand, gelèhonken heeft. En, dit is
het juist wat ons nsosns leert, die ons dèn eeroen mensch
vertoont, als het eenige Opperwezen voor zynen Schepper
erkennende, van het zelve wetten ontvangende, en het
vereerende. Op zig zelf genomen , en zonder eenig opzigt
op het gewyde gezag des Joodíchen Gefchiedfchryvers, is
dan zyn verbaal geloofwaardiger, dan dat der Schryveren,
waar op zig HUME beroept; en daar is alle grond om te
gelooven, dat de dienst van liet eenige volmaakte Oppers
Wezen, en niet de Afgodery, de vroegfte Godsdienst van
het menschdom geweest zy.
Maar is dat zo; hebben de eerflc menfchen den waaren
God gekend en gediend, hoe zyn dan zyne nakomelingen
tot zulk een verval gekomen, van hunnen Schepper te ver
ingebeelde wezens tot Goden te maaken?-getnzi
immers zullen , zou meu zeggen , de Vaders hunne Kinderen dat groote beginiël van allen Godsdienst hebben medegedeeld: hoe heeft het menschdom dit dan kunnen verliezen ?
Bedriegen wy ons niet, dan is liet denkbeeld van eest
Opperst Wezen , ceiie hooglIe Godheid , lang bewaard gebleeveif; fchoon men naderhand begonnen hebbe mindere Goden
daar nevens te dienen; en het was niet, dan by de aller
Volken, dat, na een verloop van-woest1nkudigl
veelti eeuwen , liet denkbeeld eener opperfte Godheid geheel
is verloren geraakt.
De IIeidenfche Wysgeeren niet alleen, in Griekenland en
Roue, hebben eenen Opperoen God erkend; de oude
Egyptenaars fchynen, onder den naam van Ftah of Knef,
den alles fcheppenden en onderhoudenden Geest aangebeden
te lebben , fchoon zy hem naderhand 0/iris , Ifis en andere
Godheden, hebben toegevoegd. De CJ?ang Ti der oude
Chineezen komt, in hun heilig boek, Choukiiag genaamd,
voor, als de Geest die onderhoudt, regeert, flraffen en belooningen uitdeelt. „ In den Védam (*) een heilig boek
„ de} Indiaanen, welks oorfprong, mooglyk, aan den tyd
vali Noachs geflagt reikt, vindt men, onder alle de overige
(*) JFRUSALrM Betracht, über die vornehmften Wahrheiten
der Religion. TI. Th, 3t.
Ji 2
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„ rige bygeloovige en in zinfpeelingen beílaande verdicht°
„ falen, nog liet groote denkbeeld bewaard , dat Brim,
„ de onafhanglyke fchepper en regeerder aller dingen, een
„ zuiver en van alle ftof onderfcheiden , eeuwig en onein„ dig wezen zy; in zyne natuur verre boven alle begrippen
„ verheven, doch uit zyne werken als een alweetend , al„ magtig en alomtegenwoordig wezen kenbaar, by het
„ welk wysheid en goedheid, en eene geregtigheid, welke
„ het kwaade draft, van alle eeuwigheid gewoond hebben."
De Gebers bidden nog, gelyk fommigen willen, in weerwil van hunne bygeloovige eerbied voor liet vuur, den eenigen God aan; en de oude Odin der Noordfiche Volken
ichynt by hun de opperfile Godheid geweest te zyn.
Men behoeft maar cone geringe máat van oplettendheid
te hebben, om optemerken, dat 'er een groot onderfcheid
is, tusfcheil de geesten der menfchen en der dieren, en
zelfs tusfchen die der onderfcheidene dieren. Wanneer
men van de mosfel begint, en langs het gekorvene, den
visch, den vogel, den hond, den aap, tot den mensch
opklimt, komt men natuurlyk tot het denkbeeld van eene
opklimmin g van geesten. En ontdekken wy op deze aarde
zulk eene opklimming van geesten, wy worden zeer natuurlyk tot liet vermoeden gebragt, dat de - menschlyke
geest de hoogtle volmaaktheid niet bereikt, maar dat 'er
nog geesten boven hem zyn, die hem in verfland en vermogen overtreffen.
Zon en Maan trekken, met reden, 's menfchen opmerk
Vooral de Zon. Haar glans, haare be--zamheidtog.
weeging, haar weldaadige invloed, vervullen hem met eer
verbaasdheid. Niets heerlykers, grootfcher, ziet-biedn
by in de geheele natuur. Fly kan haarera loop niet anders
clan als wilkeurig aanzien ; van aantrekkende-, middelpunt
heeft by geen denkbeeld.-zoekndfchuwragte
Menfchen en dieren beweegen zig wilkeurig- waarom dan
niet ook dit heerlyke geflitrnte. Daarby, de Zon fchynt
hem eeuwig te zyn; niemand heeft haar begin gezien; haar
flans - fchynt onuitputbaar; eiken morgen verryst zy op
nieuw met vollen luister; de ga:ntfche natuur juicht haar,
als 't ware, te gemoet; zy verbreidt overal <blydfchap en
leeven. Wat een lieerlyk, wat een weldaadig wezen! Zoit
liet geenen invloed hebben op ons geluk? Zou het geen
dienaar wezen van de opperffe Godheid, om den mensch
gelukkig te manken? Schynt de natuur dit niet s met de
duidlykíte woorden, te leeren ?
Zo
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Zo dra men zo verre gekomen was, van de Zon als
Benen Geest, van wiens invloed liet geluk des menfclren
af hing, te befchouwen, was 'er maar één flap verder noodig, om de Maan, om de overige Starren, vooral de
Dwaalkarren, ook als zo veele Godheden te hefchouwen,
wel van eene zo veel mindere waardigheid, als haar glans
en invloed voor dien der Zonne wyken; maar nogthans als
weldaadige en bezielde wezens , die eerbied en lies ie waar
Maar eerbied en liefde , afwagting van voorfpoed-digzyn.
en geluk van Benig wezen, tot eenen hoogen trap gevoerd,
wat zyn die anders dan Aanbidding en Godsdienst. De
gierigaard, die zyn geluk van zyn geld verwagt; die niets
denkt te vreezen te hebben , als by maar fchatten bezit;
die de rykdommen boven alles zoekt, om dat by ze als de
onfeilbaare middelen tot zyn welwezen befchouwt; is een
afgodendienaar, even en omen dezelfde reden als het de Hei
geluk afwagt van een beeld, dat zyne-denis,zy
eigene hand gemaakt heeft. Dat wezen, waar in de menscli
zyn hoogíle vertrouwen helt, waar by by zyn hoogPce
goed zoekt, is zyn God.,
WTanneer men eens zo verre is gekomen, van het heflaan
eerier meerderheid van Goden te gelooven; zo dra de Zon,
de Maan, de Starren voor verhevene geesten erkend zyn;
is 'er geen gegronde rede om het getal der Goden te bepaalen, en 'er geenen te onderflellen over` al, waar mets
kragten ziet oefl'cnen, van de welken men zig Beene reden
weet te geeven: en dit is liet geval alle oogenblikken by
ongeoeffende verflanden. De wind, die geweldige uitwem
hingen doet, zonder dat de onervarene zynen ooríprong kan
ontdekken, wordt dan een geest, die niet geweld blaast,
en over de geheele aarde vliegt: een lEolus wordt geboren,
De blixemen, die in de logt flikkeren, booroen trefren,
menfchen en dieren duoden, zyn de wapenen eens Gods,
die in de wolken woont, en heerfchappy over de logt voert,
een Jupiter. Maar wordt de logt door Benen God bewoond, waarom ook niet de zee? waarom ook niet de rivieren? Men neemt eenen Neptunus en Najades aan. Maar
de velden zullen ook niet zonder Godheden wezen, indien.
hemel, zee en rivieren de hunnen hebben: dan komt een;
Fan met de Fauni en Nysnfen te voorfchyn. Op deeze wyze_
wordt de wereld vervuld met Goden , welke ieder een gedeelte derzelve onder hun bewind hebben. Dus geloofde
:;n aan Goden der bergei, der wonden, der velden, der
hnoomen, der zeeTn, der lugt; alles was vol Godheden
-z
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en alles, wat gefchiedde, was derzelver gewrogt. Zekcro
landílreeken wierden geagt te taan onder de befcherming
van zekere Goden, terwyl weder anderen, andere Goden
hadden. Wyders viel het ligt, van groote Mannen, wel
hun leeven bemind en ge -doenrsva'tmch,i
hunne vcrlievenheid van geest reeds ho- -ëerbidg,o
ven 't menschlyke, te vermoeden, dat zy, na hunnen dood
tot nog verhevener hand geklommen, ook invloed verkreegen over de wereld. Men vindt duizende voorbeelden vain
vergoodingen by de oude Schryvcrs; en dit maakte eerre
nieuwe byzondere bronwel van Afgodery,
Maar beffonden 'er Goden , zy moesten naar den mensch
gelyken. Alleen verhevener, volmaakter, fterker, dan wy,
verfchilden zy in niets van ons, dan in de onfterflykheid.
Door opklimming van min volmaakte tot volmaaktere wezens, kwant de mensch tot het denkbeeld der Goden , van
wier natuur hy zig geen ander denkbeeld vormen kon , dan
het geen uit zyne natuur ontleend was. Dus íciireef hy hun
z^ ne eigene geestneigingen toe. Even als de menfchen,
waren zy vatbaar voor haat en liefde; even als de nneníchen,
wraakzugtig en partydig. Zelfs bet verfchil der geflagten
wordt door het ruwe heidendom zynen Godheden toegelè'ireeven. Van hier Goden en Godinnen. Men agtte het
riet f{rydig met het aangenomen zamenfiel, huwlyken en
voortteelingen, ja, wat nicer is, ontronwhcden, en echtbreuk , den Goden aantetichten. Oneeniaiheden , v3-and
fcháppen , wierden den Goden toegekend. Alle de zwakkeden der menh lice onderflelde men in de Goden , in zo verre
zelfs, dat verilandige heidenen, geluk een SENECA , de Godgeleerdheid van hunnen tyd voor allerfchadelykst hielden,
daar zy vn de Goden dingen leerden, welken een aliergruwlykst voorbeeld aan de merkhen gaven.
Met zulke denkbeelden voorzien, kon liet niet anders
wezen, of de onkundige menigte moest de gunst haarer
Goden op dezelfde wyze zoeken, als zy die der Grooten
onder de nlenfcncn zogren. Wat was dan natuurlyl:er,
dan dat men hun dc edcitle offeranden bragt , en dat men
door den Goden eerre gedeelte aantebieden van die goede
welken men als Bene weldaad van hunne hand be--ren,
fehouwde , zyne dankbaarheid tragtte uittedrukken ; des te
meer , daar wy, uit liet agtbaare verhaal van niosnn.s , grond
Leghen , te gelooven , dat op die wyze reeds de eerfle menfcheYt, v(Gr hun verval tot Aiodery, het eenie Ut , perwcz^ii vereerd i adcle t? Nog meer. Daar uien de Goden vo.°
-
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wraakgierig hield, even gelyk wy menfchen, moest men,
wanneer men dagt ze vertoornd te hebben , popgen , hen
door offeranden te verzoenen. Hier van daan, in 't hei
zoenofferanden, zelfs die gruwlyke ple„Ytighe--denom
den, waarby men der natuure het fchriklykfle geweld deed,
en menfchen, ja zelfs zyne eigene kinderen , flagtte, als ware
'er geen vermogender middel om eene beleedigde Godheid
te verzoenen, dan het allerwaardf'e pand, 't welk men bezat, haar opteofferen. Of het Zoenoffer uit dit beginicl voort
uit liet Heidendlont in de Joodfche Kerkpleg--gefprotn,
tighedcn overgegaan, dan reeds door de Aardsvaders in
den dienst des waaien Gods gebruikt is, doet hier weinig
ter zaak. Het laatíle is my, egter, Beenzins ongeloof baar,
dewyl een zoenoffer, wel begrecpen, eerre zeer treflyke
godsdienstplegtigheid zyn kin; niet, om het Oppervvezen
daar door tot liet vergecven der zonden te beweegen, of
by liet zelve tot eetcc voldoening voor bcgaane overtreedin;e
te verftrekken ; (niets dat van buiten komt kan by God iets,
vermogen, die zig alleen bepaalt, volgens de voortchriften.
zvner eeuwige wysheid , en van zvn onverandcrlyh heiluit :)
naaar om den zondigen mensch^ zyne íchald al'tebcciden,
en , in het lydende offer hem doende zien , wat by zoude
moeten lyden, was God niet genegen tot genade , in zyn
gemoed berouw over zyne zonden, en een voorneeinen
tot verbetering , voorttebrengen. Doch dit in 't voorbygaan.
De Goden , welke men vereeren wilde op eene wyze, naar
de begrippen van ruwe menfchen gefchikt, wien men oli r-.
dieren ílagten wilde, moesten vaste , en aan hunnen dienst
gewyde, dienaars hebben, welken de plegtigheden verrigten , en de altharen bedienen mogten. Weldra werden
vlezen de vertrouwden der Goden , wien zy byzonderlyl, ge
waren. Om zig den geheimen omgang derzelveiz-heilgd
waardig te marken, moesten dezen zig aan byzondere rei
onthoudingen, en de allernmocilyk te opofferingen,-i:,nge
onderwerpen. En, om dit ter dezer gelegenheid aantelnerken, wie weet, of de oorfprong der befinydilnis, by de
yptifche priesters in gebruik , niet hier te zoeken is;
en, of God, ten einde de Israëlieten als priesters aan hem,
eis 't ware ,. geheiligd , aan zynen dienst alleen te verbindn, op dat zy niet minder geheiligd mogten fchynen dan
de Egyptifche geestls%en, die ple tigheid niet op zyn volk
Leeft willen overbrengen. Dan wy laaten de bellisfing hier
tan den Geleerden over.
De zinlyke meusch moest verder zyne Goden voor oogera
Ii 4
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hebben; zy zyn hem niet altyd zigtbaar. Hy maakt zides beelden van hun , welken dc priesters aan de Godheid,
voor dewelke zy gefchikt zyn , wyden ; om dus te manken ,
dat de God altyd by dat beeld tegenwoordig blyve. liet
beeld wordt naar den inval en de bekwaamheid des maakeis,
vervaardigd ; een (leen , een blok , een vogelklaauw,, eene
veder, is veelen een God.
De mensch heeft eene wooning van nooden. Weldra
fitte men zynen God een huis , vooral by grootere volk
vaste woonplaats hadden. De priesters-ƒlamen,di
waren de wagters der tempelen, waar zy byzonderlyk den
omgang hunner Goden genooten , en van derzelver voor
gezindheden onderrigt wierden, Weinige, men--nems
íchen hebben eerlykheid genoeg, om zig ten hunnen voor
niet van de domheid des volks te bedienen. De raagt-dcel
der priesters, de vertrouwden der Goden , was hun te vlei
hun invloed op het volk te ítreelend; om hen niet te-jend;
verleiden, tot het maaken van een misbruik van de aleznecne dwaaling. Daar benevens maakt het bygeloof dik
goeder trouwe , tot een bedrieger,-wylsdenmch,tr
Mooglyk verbeeldden fommigen der priesters zig , eenen we,
;renlyken omgang met de geesten te hebben ; houdende
hunne eigene dweepagtige inbeeldingen voor in(praakcn
hunner Godheid.
Dc onkundige; en natuurlyk vreesagtige , mensch , alles,
vol van geesten agtende, verbeeldt zig overal Genen God
te ontdekken; alles is een bewys van den toorn of het wel
tiener Godheid; de priester alleen weet liet uitte--gevaln
leggen.
De droom is by hem Bene duistere waarfchuuwing ecner
Godheid; en daar is Gene geheime en hooggeeerde konst
by den Godstolk , om dien uitteleggen.
De mensch haakt naar de kennis des toekomenden. -Vat
hem gebeuren zal, is het grootfic voorwerp zyncs weetlusts.
Zouden dan de Goden, hunnen vertrouwlingen het toehonmende niet openbaaren ? Offeranden , kastydingen , vasten ,
bcaweeringen, zyn de middelen, welke de priesters callwenden om de Goden te beweegen tot openbaaring van liet
verborgene. Hiervan daan, de godfpraaken , toveryen ,
vervoeringen, fluiptrekkingen; ten deele inbeelding ter goeder trouwe, maar meest bedrog van priesterfchaaren, die
baar aanzien en vermogen grondvesten op de blindheid erg
het bygel.hof der menigte.
Dwagiybs heiegeat den nienseh goed en kwaad, geluk ca
rit;

OVER DEN OORSPRONG DER AFGODERY.

465

ongeluk. Alles komt van de Goden. Maar het kwaad,
het ongeluk, kan van geene goede Goden voortkomen;
vooral niet, als men, na ze vertoornd te hebben, zig plegtig wederom met hun verzoend heeft. Daar moeten dais
booze wezens zyn , die vermaak hebben in de menfchen te
plaagen, even gelyk 'er menfchen zyn van eene kwaadaar
inborst. Deezen, vooral, moest men tragten zig tot-tige
vrienden te maaken. Eene goede God laat zig ligtlyk bevredigen; maar een booze eischt veel meer; en eenen zo
werden veeltyds de allerwreedlle en-danigetvl,
gruwlykfte plegtighedcn verrigt.
De zinlyke ruwe mensch heeft weinig, of geen, begrip
van cane zeedlyke volmaaktheid. Alle zyne gedagten fpeelen ílegts op het lichaamlvke. Ook niet anders dan lichaam
zegeningen. bidt de heiden van zyne Goden af. Nie--lyke
mand komt, zegt PETRONIUS, tot de oden om geestlyke
gaaven van hun aftefineeken; eer hy nog de deur van 't Capitolium bereikt heeft , belooft de een aan de daar aangebedene Godheid reeds liet ryk/e offer, als zy den dood eens
ryken bloedvriends wil verhaasten; de ander , als zy hen;
éenen fchat doet vinden ; een derde, al r zy hem eene groote
winst laat doen. En CICERO merkt aan , dat de menfche
in 't algemeen denken, dat zy hunne tydiyke goederen vntt
de Goden hebben; doch niemand, zegt hy, heeft ooit gedagt, dat hy de deugd van hun ontvangen heeft; en dat met
zegt, de deugd is ons eigen werk. Zo vindt men in den
1-leidenfchen Godsdienst wel feesten , fchouwfpelcn, geloftest
en offeranden voorgefchreeven, om de Goden tot Gene gunftige befcherming of verzoening over te haalen; maar wei
beweeggronden tot een waarlyk deugdzaam-nigeof
keven.
Dit is de natuurlyke gang, dien. de menschlyke geest,
aan zig zelven gelaaten, neernen zonde, en dien hy, ongetsayWeld , genomen heeft, toen eene algemeene woestheid
en verwildering van zeden, uit deverftrooijing van. 't menschdom, en de noodzaaklykheid ecner armoedige en moeilyke
kecvvenswyze, geboren, dc overhand gekregen had. Toen
werd liet Opperwezen allengskens vergeeten. Eerst voegde
men liet Ondergoden toe; naderhand verloor men liet ge,
licel uit de gedagten ; of, zo men liet niet geheel vergat,
men agtte liet te verheven, om zig met de regeering der
wereld te bemoeijen , of om de aanbiddingen der menfchctd
tc ontvangen, Men vervoegde zig dan tot de Ondergoden ;
even als men zig in een uitgeflrekt ryk freer aan de Onder-
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koningen en Staatsdienaars, dan aan den Vorst zelven ver
dat alleen om aardfche zegeningen. Op deze wy--voegt;n
ze werd alle waare godsvrugt, en tevens de beste beweeg
deugd, verloren, Goden genoeg, roept een voor--grondte
naam `Schryver uit, (*) maar nergens woare godvrugt,
welke de menfchen, tot overwinning hunner ongeregelde driften, tot regtfchapenlieid en warre deigd voeren kende.
Want, waar geen allerhoogst en van de wereld onderfclieiden
zcedlyk snezen, waar geene fchepping, waar geene wyze inzigten, by de inrigting der wereld, geene alles regeerende
wyze Joorzienighéid, en geene verder dan dit leeven gaande
hoogere fchikking van den mensch, bekend is, daar kan ook
onniooglyk waare Godvrugt wezen. Het veelgodendom kan
tot geene zeedlyke volmaaktheid leiden; veeleer leidt het 'er
den mensch verder van af; en daar is geene ondeugd, welke
in liet zelve, niet lidare byzondere verdeediging, een nieuw
voed fel en beweeg gronden ,nindt. En , zeker, in deezen zin
is Let ailerwaaragtigst, dat de Heidenen , in weerwil van
de menigte hunner gewaande Goden, gelyk een Apostel
zegt, zonder God in de wereld zyn.
0, 0.
(*) JERUSALEM

Betr. II. Th. 21.

WA ARNEEMIING, WEGENS EENE HEVIGE DIAAGPYN , DOOR,
HET UITBRAAIEN VAN VREEMDE LICHAAMEN GENEE=
ZEN. Door Mr. GUILLAUME FILS, Licentié en

Médecine de la faculté de Befancon, refidant
n Susfey en Franche-Comte.
(journal de Médecine, Avril

,

1781.)

het jaar 1778 , kwam de Doter van zeker werkman te
JnSusfey
my raad vraagen , wegens een maagpyn, waar mede zy, geduurcndc één maand, onophoudelyk was gekweld. Dit Meisje was vier- en dertig jaarco oud , en
voor 't overige van eene gezonde Lichaainsgelieldheid; zy
werkte dagelyks op het land, en was dus aan veele ver
Ik was van-mnoeijglutsvcradnebogftl.
eda;ten, dat de maagpyn hierdoor was veroorzaakt ge
en gaf klaar, ingevolge van dien , den raad , zig ee--wor'den,
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eigen tyd van allen zwaarera arbeid te onthouden , etn fchreef
haar een dieet voor, die ik oordeelde de beste te „yn, om
de vogten, zo noodig tot de fpysverteering, te verbeteren. Deeze voorzorg was ten eenemaal nutteloos, en
de maagpynen wierden, van tyd tot tyd, heviger. benige
aanwy zingen deeden my befluiten , haar een zagt. Laxeer
te geven; dan ook dit voldeed niet -aan de: verwag:-midel
ring. Ik vond my dienhalven genoodzaakt, tot die pynflih
lende en verzagtende middelen over te gaan , daal de uit
daarvan was niet beter. Na dat de pynen , geduu--werking
rcnàde cenigc maanden, door eerie gepaste diëet en: genees
dezelfde waren gebleeven, verheften zin; dezelve-mideln
eensklaps tot Bene aenmerkkelyke graad, vergezeld van hee,
vige fpanningen omtrent de maag ,brandende Nette, kramp
trekkingen en aandoeningen, door den geheelen On--agtie
derbuik, en ge{ladige neiging tot braakingen, niet tusfchenkomende flauwten. De pols was klein, fchielyk en
ingetrokken. Ik deed dc Lyderesfe aderlasten, liet: haar de
Voetbaden gebruiken , en , onder andere verzagtcnde middelen, ook de buy, en dunne foupe van Poulet drinken;
doch alles was vrugteloos. De omílamligheden wierde
van tyd tot tyd gevaarlyker, en alles kondigde den aan c
naderenden dood van deezc ongeluk
kige aan.
By dit dreigende gevaar, herinnerde ik my aan de ffelregel van CELBUS, en ik was van gedagtcn, dat het beter
was , een onzeker middel te waagen , dan de Lyderêsfe aan
ecnen onvermydelyken dood over te geeven; en liet haar
diensvolgens anderhalf grein Bra.?kwvnilecn met een kopje
Thee inneemen. Myne verwondering was niet gering,
toen ik zag, dat zy, onder het braaken, drie vreemde , een
weinig platte , Lichaamen loosde , die yder twee duimcn
breed, en omtrent vier of vyf duimen lang waren. Deeze
Lichaamen waren buigzaam , en hadden op het uiterly ke
veel overeenkomst niet de kwabben van een Kalfs-Longe.
Zy waren t'zamen geheid, van een glad íl:erk vlies, 't
welk een wit me11-agti- vogt bevatte; noch de vliezen,
inch het vogt, had oenigen reuk.
Ik konde myne nieuwsgierigheid in het nader onderzoek;
deezer Lichaamen niet voldoen , vermits de Ouders van do
Lyderesfe ley dezelve onder dc handen wegnamen. ik liet
vervolgens de Lyderesfb vier grein Theriac-Celeste,met een
aftrekfel van de Lindebloemen gebruiken.
Pe Toevallen hielden op ílaande voet op en zy ffiep
dein
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den nagt daaraanvolgende, voor de eerfte reis, wederon.
zeer gerust. Dit meisje herftelde binnen korten tyd, en
was in ftaat haaren gewoonen arbeid wederom te ver
-rigten.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN WITSTAART.

(Volgens den Heer DE tuFroN.)

D

C WITSTAART,

in 't Grieksch ,

oiva,.4r ,

in 't Latyn ,

Vitiflora, in 't Italiaansch, Culo blanco , in 't Engelsch, White-tail, in 't Fransch, Motteux Cub-Zlanc, in
't Zweedscb , Stensguetta , is zeer gemeen in Frankryk ,

en onthoudt zich op eerstbebouwde landen; by volgt de
voore van den ploeg om de opgedolven wormpjes te zoeken; opvliegende , komt by niet hoog, maar fcheert langs
den grond een korte en fnelle vlugt; ontdekkende in het
voortvliegen het witte gedeelte zyns agterlyfs, eene hou
welke hem van alle andere Vogelen onderfcheidt, en-ding,
waarom de Jaagers hem Witgat noemen. Dikwyls treft
men ze aan op braakliggende landen; zy vliegen van íleen
op Reen, en zy fchynen de haages en het houtgewas te
vermyden, althans zy zitten meer op aardhoopeil dan op
takken.
De Witfiaart is grootei dan het Zwartkapje, en veel
hooger op de pooten. De buik is wit, van dezelfde kleur
zyn de boven- en beneden-dekveeren van den Staart, en
bykans de helft zyner vederen, die zwarte punten hebben,,
Deeze zetten zich overeinde wanneer by vliegt, waaruit
een zonderling vertoon, 't welk by maakt, ontlaat. De
vleugels van liet Mannetje zyn zwart , niet roswitte randen; de rug is íchoon grauw, naar 't blauwe trekkende,
welk grauw zich uitflrekt tot het witte onderlyf; een zwarte plek neemt een aanvang van den hoek des beks, loopt
onder 't oog door, en [trekt zich tot het oor uit. Een
witte fireep ciert het voorhoofd, en loopt over de oogeis
heen. Het \Vyfjc heeft die plek en ftreep niet. Een rosagtig grauw is liet heerfchende in de Pluimádie van liet
Wyfje op alle plaatzen , waar liet grauw, naar 't blauwe trekkende , by het Mannetje gevonden wordt; de vleugels zyn
eer bruin dan zwart , en breed geboord; over 't algemeen
gelykt het rgeer naar 't Wyfje van het Zwartkapje dan naar
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zyn eigen Mannetje; de Jongen gelyken volkomen op den
Vader en de Moeder tot zy drie weeken oud zyn, wanneer
ze beginnen te vliegen.
Scherp aan de punt en breed aan 't grondíluk, is de
bek van den Witf aart, dit maakt hem zeer bekwaam oni
Inf tien, welke by naloopt , of liever , op welke hy
met kleine fprongen aanvalt, te vatten en in te flingeren.
Hy is bykans altoos op den grond; heft hy zich op, 't
is om van de erne aardhoop 'op de andere te vliegen,
niet een korte en lange vlugt; zonder immer in de bos
te komen , en ooit honger te rusten dan op-fchei
laage heagen en klein kreupelhout. Zittende wippelt hy
den tiaart op en neder, en laat zyn dof geluid, titreíi,
titrrei2 , hooren , 't welk hem misfchien den naam van Vitree of Fitrec heeft doen krygen; zo dikwyls hy wegvliegt fchynt by zeer ondcricheiden, en niet een fterket
ílem de klanken far, far, far, far, uit te drukken,
deeze beide tooien Haat by op eene verhaastte wyze.
De Witf aart nestelt onder graszooden en aardhoopen,
in nieuw ontgonne landen, en onder fteenen in braakliggende; ook bedient hy zich van verlaate konynenholen,
en muurgaten; het nest , met veel zorgvuldigheids gemaakt, bethaat van buiten uit mosch of zagt kruid, van
binnen uit hair en vederen; het is opmerkenswaardig van
wegen eene foort van dekzel, daar boven geplaatst, eti
vastgehegt aan den fleen of den aardhoop , onder welken
liet nest vervaardigd is. Doorgaans vindt men 'er vyf of
zes eitjes in, blauwagtig wit, met een kring doffer blauw
aan 't dikíle einde. Een Wyfje, onder 't broeden gevat,
was van onderen geheel zonder veeren, 't welk fterkbroedende Vogelen sneer gebeurt; het Mannetje, flerk gezet op
het zorgvuldig `Vyfje, brengt het, terwyl het broedt, mieren , vliegen , enz. liet onthoudt zich omtrent het nest.
Als 'er iemant voorbygaat, loopt of vliegt het derwaards,
met kleine tusfchenpoozingen; is hy ver genoeg weg, dan
vliegt de Witfl aart in 't rond , en komt weder by 't nest.
De Jongen ziet men in 't midden van Mai; want de Witfiaarten komen, met de eerf'e fchoone dagen, op 't einde
van Maart , aan; doch volgt 'er vorst, naa hunne aankomst,
dan fneeven zy in groote menigte. Veelvuldig zyn ze in
Lotharingen; bovenal in 't bergagtig gedeelte; ze zyn zeer
gemeen in Bourgonje en Bogen, doch in Brie ontdekt mere
ze alleen op 't einde des Zomers; doorgaans hebben hooge
Landen , de vlakten in 't gebergte, en drooge plaatzen by
-
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hun de voorkeuze. Op de duinen in Susfex worden ze
met deny aanvang des Herfsts, in grooten getale gevangen;
wanneef' ze vet en goed om te eeten zyn.
In Augustus en September keerei zy alle te rugge, en
allen ziet 'er op 't einde van de laatstgemelde maand geen
3necr. y trekken by kleine benden heen; voor 't overige
minnen zy de eenzaamheid zeer, en leeven in Keene andere Maatfchappye , dan die van 't Mannetje en 't Wyfie.
De 1i^itJ1aalt heeft groote Vleugels, en fchoon wy niet
zien dat by veel gebruik maakt van dit vermogen om te
vliegen , bedient by 'er zich Iles te beter van op zyne toch
groote maate; want by behoort-ten,zomydsiG
onder liet klein getal van Voelen, die gemeen zVn aan
Europa en liet Zuiden van dlia ; by wordt in Ben gale gevonden, en , in Europa , van Italie af tot in Zwweeden toe.
Eenige Verfcheidenheden treft men by deeze.Vogelen aan;
die meer en min byzonders hebben.

DE HERFSTMORGEN.

(Uit

het Hoogduitsch van s.

GESZNER.)

vroege morgenzon klom reeds agter den berg op, en
JJ everkondigde
den fcboonflen der herfstdagen , toen Mi=

con uit zyne but te voorfchyn tradt. Reeds 1lraalde de zon
door het pt:rpergeftreepte, green en geel gemengeld, loof,
dat door zagte morgenwindjes bewogen w crdt. Dc hengel
was helder. De daauw lag , gelyk eene zee , in 't dal ; dd
hoogfle heuvels reezen 'er, niet hunne rookende hutten, als
Eilanden boven uit , en fl:onden, in hun ryk-gekoleurd
herfst-fieraad , in den glans der zonne. Geel en purper,
weinig nog groen, prykten de boomcn, belaaden niet Type
vrugten, in de fchoonl'te mengeling. In vrolyke verrukking
overzag Micor-e het veruitgellrckt oord; hoorde het bly geloei der kudde; dc naby en verfrollende toonen der herders-fluiten, en het ftreelend gezang der vogelen , die zich
nu hoog in de lucht verhieven, en weldra diep in liet bedaauwde dal zich verlooren. Vexbaasd flond by dus lang.
iiudelyl: nam hy, bezield door hemelsch vermogen, de
lier van den wand, en zong:
Mogt ik, 0 Goden! mogt ik myne verrukking, mynen
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dank u waardig zingen; Alles, alles prykt in Type fchoonheid; alles verleent ons een vollen zegen; bewondering en
vreugde heerscht alom ; van de booroen en van den wynIlok lacht de zegen des jaars fchoon, fchoon is het gantfche oord, in den hecrlykílen tooi van den Herfst.
Gelukkig by aan wiens onbevlekt gemoed geen begaane
misdaad knaagt ; die zynen zegen in vrede geniet; en, waar
by kan, wel float. De heldere morgen wekt hein rot blydfchap; de gantfche dag is hem vol van vreugde, en teder
omvat hem de nagt in zoete fluimering. Iedere fchoonheid
treft, iedere blydichap geniet, zyn vrolyk gemoed. Iedere
fchoonheid van het wisfelend jaargetyde, ieder zegen der
natuure , verrukt heila.
Iaar, dubbel gelukkig, hy, die zyn geluk met eene gade
deelt; welke door fchoonheid en deugd verferd is; eene
gade , als gy zyt, myn geliefde Daphne ! zinds Hymen ons
verbond, is voor my ieder geluk zoeter; ja, zinds Hymen
ons verbond, was ons leeven, als twee welgeltemde fluiten, die, in íireelende toonen, een zelfde lied fpeelden.
Geen valfehe toon iloort dc zoete harmonie, en wie dezelve hoort wordt vervuld met blydfchap. Was 'er ooit
een wensch , die myn oog u verriedt , wolken gy niet bervulde ? Was 'er ooit Bene blydfchap , die ik genoot , welke
gy , door uwe vreugde, niet vermeerderde? Ieeft ooit
eenig verdriet my tot in uwe armen vervolgd , dat niet,
gelyk een nevel der Lente, voor de Zonne , verdween?
Ja, toen ik u als myne bruid, en in myne hutte leidde,
volgde u iedere genoeglykheid des leevens. Zy plaatflen
zich naast onze vriendelyke huisgoden, om nimmer van
ons te fcheiden. Iiuisl)oudelyke orde en zinnelykheid,
moed en blydfchap, vertoonen zich in alle uwe onderneemingen; — alles wat gy volvoert, is van de Goden gezegend.
Zinds gy, 6, zinds gy de zegen myner butte zy, zinds
is my alles niet verdubbeld genoegen vcrfierd : gezegend is
myne hut; gezegend is myn vee ; alles wat ik plant, en alles wat ik oogst. lhlyde is my de arbeid van elken dag; en,
wanneer ik onder myn ftil dak vermoeid terug koome, 6,
hoe verrukt my dan uwe goedhartige bezigheid, om my te
verkwikken ! fchoon is my de Lente, fchoon is my de
Zomer en Herfst; en als de Winter rondsom onze hut f{ormt,
dan gevoel ik , by den haard, aan uwe zyde gezeten , onder huishoudelyke bezigheden en openhartige gefprekken,
het genoeglyke der huislyke gerustheid. fly u opgefloten ,
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mogen winden woeden, en fiiceuwvlokken my liet geheele uitzigt berooven ; dan eerst gevoel ik, hoe gy my alles
zyt.
De volheid myns geluks zyt gy, 8 bekoorlyk volle kinderen, met iederen liefde-trek uwer Moeder getierd ! welk
een zegen, welk eene blydfchap bloeit in u voor ons op!
de eerlte woorden, die zy u leerde f'amelen, waren, om
my te zeggen, dat gy my beminde. Gezondheid en vreugde bloeien in u; en tedere bevalligheid heerscht reeds in
elk van uwe fpelen. Gy zyt onze blydfchap in de vaag onzes lecvens, en uw geluk zal eens de vreugde zyn van onzen ouderdom. Als ik van het veld of van de kudde terug
koorre, en gy met vrolvk gewemel fly roept , aan myne
knieën hangende, niet kinderlyke blydfchap de kleine gefchenken ontfangt, zoete vrugten, of wat ik anders voor
klein veld- of tuin- gereedfchap voor u maak, om n in uwe
kleine bezigheden mede te oefenen; 8 hoe verkwikt niy dan
eik uwer door uwe onfchuldvolle vreugde! Met verrukking
vlieg ik dan, 0 Daphne ! in uwe opene armer., en met hertclyke blydfchap kuscht gy dan de vreugde-traanen van myne vvangen...
Maar thans kwam Daphne, met een aanvallig lief kind
op haaren arm, en een tweede aan haare hand. Schoon
was zy, gelyk de bedaauwde morgen, met traanen van
blydfchap op Naare wangen. d Myn waardfle ! (fprak zy)
O hoe gelukkig ben ik! wy koomen, 6 wy koorren u dan
dat gy ons zoo bemint.
-ken,
Nu floot hy ze alle drie in zyne armen. Zy fpraken
niet; zy gevoelden alleen haar gantsch geluk; en hy, die
hen gezien hadt, zou, geheel tot in de ziel getroffen,
ondervonden hebben , dat deugdzaame Gelieven geluk
-kigzyn.

'T LEEVEN EN CHARACTER VAN DEN HEER JEAN
JACQUES ROUSSEAU.

der grootfie en uitfteekendite Cllaracers, die immer
Eendebegrippen
Menschlyke Natuur ecre aandeeden door de edel; of dezelve

e

bejammerenswaardig maakte
door de kinderlylcfte zwakheden, was de beroemde Burger
van Geneve, JEAN JACQUES ROUSSEAU. „ Indien 'er eerie
„ pen is ," zegt de Uitgeever van een Naagekomen Werk
aan
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aan deezen zonderlingen Man toegekend (*) , „ in Raat
„ om de eenvoudiglle en verhevenfte Zeden te fchetfen ;
„ eene goedhartigheid, welke deelde in alle de elenden
„ des Mensc-hdoms; een moed, altoos gereed om alles
aan de zaak der waarheid op te offeren; en, inzonder„ heid, dat geduurig poogen na het hoogfte toppunt der
Deugd, al te hoog misfchien, om ooit door de menseh„ lyke zwakheid bereikt te worden; doch dat gevoeligen
„ daar voor verheft. in een rang verre boven dien der
laat zulk eene Pen het Leeven
,, gemeene zielen ,
„ Van JEAN j 2vcQUUCS ROUSSEAU befchryven."
Gemaklyk valt het romanesk te zyn, wanneer de Ver
zonder het befluur van Gezond Verfland, werkt -belding,
De waarheid en de kragt der Natuure te bewaaren, te
midden van de wilde vervoeringen. en verrukkingen eener
leevendige- Verbeeldingskragt , vordert de voornaamfle hoedauigheden van menschlyk Vernuft, — eene l erkte van
Vinding en een welwikkend juist Oordeel; en 'er zyn ver
trekken, zo in het Gedrag, als plaatzen in de-fcheid
Schriften van deezen zonderlingen Nlan, die eene aandoen
vernederende fchildery opleveren van de zwakheid-lyken
der Menschlyke Natuure, en van zyn eigene verregaande
en k valykgeflelde aandoenlykheid.
JEAN JACQUES ROUSSEAU was de Zoon eens Horlogiemaakers te Genere. In den Jaare 1712 werd hy geboren;
in zyn vroege jeugd omhelsde hy den Roornsch-Catholyken
Godsdienst, en reisde na Italie. Naa veele lotgevallen
trok by na Frankryk, en was Gebeimfchryver van den
Heer DE 1U0NTAIGu, in den Jaare 1743 Gezant te Ilenetie. Fly hadt thans' den ouderdom van veertig jaaren bereikt, en was dus lang , in de Geleerde Wereld, onbekend gebleeven. Zyne Verhandeling over de Nadeelen der
Weetenfcliappen, door de Academie van Dyon, in den
Jaare 1750, met den prys bekroond, deedt hem eerst uit
de duisternis te voorfchyn treeden. Nimmer werd eene
Wonderfprcuk met verleidender Welfpreekenheid beweerd.
1-let onderwerp was niet nieuw, de vermaarde HENDRIK
CORNELIUS ACRIPPA hadt lang voorheen poogen te bewy
de Weetenfchappen het Menschdom ten nadeele-zen,dat
lrektcn. MZàr ROUSSEAU gaf aan zyn onderwerp alle de
bevalligheden om als iets nieuws voor te komen; vernuft
en geleerdheid fchitterden beurtlings. Verfcheide Schryvers
(* Rou.^reau 7ue cie can 3°acques.
,
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-vers vielen zyn gevoelen aan. Onze Wysgeer verdeedigde
zich; het eene gefchilfchrift volgde het ander; en alleen
ten oogmerke gehad hebbende eene Academifche Verhan^
deling te fchryven, vondt hy zich in. een heftigen pennefiryd ingewikkeld.
Zyn Vertoog over de Ongelykheid onder de Menfchen, en
den Oo2 prong der Maatfchappye, is vol van foute gronditellingen, en zonderlinge, zo geen buitenfpoorige, denkbeelden. Hy wilde bewyzen, dat alle Menfehen gelyk
zyn; dat zy gebooren waren om in eenzaamheid te leeven;
en dat zy, zich by elkander in Maatfchappyen zamenvoegende, de orde der Natuure hadden omgekeerd; met één
woord, door te zeer altoos den wilden Man te verheffen ,
vernedert hy den gezelligen Man te veel. Doch, fchoon
zyn Stelzel'valsch ay, heeft hy zich van zyne pen . om '.t
zelve op te maaken , ten meesten voordeele bediend. Dit
Vertoog, en inzonderheid de Opdragt van 't zelve aan 't
Gemeenebest van Geneve , behoorer_ onder de meesterftukken
der Welfpreekenheid , waar van de Ouden ons alleen een
denkbeeld gegeeven hadden.
Zyn Brief aan den Heer D'ALEMBERT , over het voorftel
om te Geneve een Schouwburg op te rigten , in den Jaare
1757 uitgegeeven, behelst, benevens eenige wonderfpreuken, de gewigtigfle waarheden. Deeze Brief van zo veel
aanbelangs, met betrekking tot de Zeden in 't algemeen,
en tot het Gemeenebest van Geneve in 't byzonder, was
de eeríle oorfprong van dien haat, welken VOLTAIRE hem
zints altoos toedroeg. 't Verdient, nogthans , onze opmerking, dat ROUSSEAU, die vyand van Tooneelfpelen ,
zelve een Blyfpel heeft laatgin drukkan, en een [Ierderstuk
aan het Tooneel aangebooden , waarvan de Verzen en de
Muzyk zyn werk varen, en waarin by de eenvoudigheid
van de gevoelens en zeden des Landvolks zorgvuldig hadt
in agt genomen.
Onze Schryver, die uitmuntende gaven voor de Muzyk
bezat, hadt dezelve, met veel'fmaaks, van zyn vroegfte
jeugd af, aangekweekt. Zyn Woordenboek over de 1Vluzyk
is een der beste werken van die foort. Zyn briefswyze
Roman, 7ulia, of La Nouvelle Heloife., ook onder den
naam van Eloifa bekend, maakte hem zeer vermaard.
Dezelve is, gelyk de meeste werken van uitfleekende Vernuften, vol treffende fchoonheden, afgewisfeld door groote
gebreken. Zyne Emilius maakte nog meer gerugts dan zyue Eloifa. 't Is algeweell bek;r d, dat deeze zeer Zede -
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kundige 1'.otnan zich voornaamlyk tot de Opvoeding be.
paalt. RoussEAu is zeer bezorgd om de Natuur te vol
indien zyn flelzel, in eenige opzigten, verre af-gen;,
algemeen aangenomene denkbeelden , het ver -wyktvande
andere opzigten, zeker met behoorelyke omzig--dient,
tigheid , daadlyk te werk gefield te worden. Alle zyne redenkavelingen tegen de Weelde , tegen de Schouwburg-vermaallykheden, tegen de Ondeugden en Vooroordeelea
deezer Eeuwe , zyn der penne van een PLATO, en van een
'ACITUS, waardig. Zyn flyl is volkomen zyn eigen. Zomtyds, nogthans, tragt hy dien van rtoNTAIGNE te volgen,
een Schryver hoogst door hem bewonderd; zommige van
wiens gevoelens en uitdrukkingefl by heeft doen herleeven.
Het gedeelte van dit Werk, waar op. het meest te zeggen.
valt, is het derde Deel, vol tegenwerpingen tegen den
Christlyken Gidsdienst. Hy heeft, in de daad, eerie verheevene Loffpraak van het 1<.uangelie opgefleld, en een alleraandoenlyktte fchildery van den Godlyken Grondlegger
des Christlyken Godsdiensts gegeeven; maar by tast de
Wonderwerken en de Voorzeggingen, die de hemelfche
Zending van CHRISTUS flaafden, op het onbefcheidenst
aan ; hier door ftoorde hy zyne rust. Van den Jaare 1754
bads hy, op een klein Landgoed, niet verre van lMlontmorenci, gewoond; een verblyf, 't geen hy verfchuldigd was
aan de edelmoedigheid eens Ontvangers der Algemeene Ínkomtlen. Hier leefde hy, op eene wyze, aan den eenen kant
verwyderd van de harde ftrengheid der oude Hondfclie
Wysgeeren, en, aan den anderen kant, .vervreemd van die
tiVeelde, welke de rvktommen vergezelt, en maar al te
dikwils derzelver edelst gebruik vernietigt. ; Gelukkig zot
by in deeze eenzaamheid geweest zyn , hadt by het Genieen , 't welk hy zich geliet zo zeer te veragten , kunnen
vergeeten; maar eigenliefde en roemzugt waren ROUSSEAU
zo natuurlyk als genncener flag van l Schryveren.
Het Parlement van Parys veroordeelde dit Boek in den
Jaare 1762, en ving een regtsgeding aan tegen den Schryver. Dit noodzaakte hem die Stad te ruinen. Hy wilde
na zyn eigen Vaderland wederkeeren; doch vondt de poorten voor hem geflooten. Dus verbannen uit zyne GeboorteStad , zogt by eerie fchnilplaats in Zvitzerland, en vondt
'er eindelyk eene in het Vorfiendom ;Veufchatel. Zyn eetfie werk was zyn Emilius te verdeedigen tegen den Aardsbisfchop van Parys, die dit Boek veroordeeld hadt. Zyne
Brieven van den Eierg zagen kort daar op het licht; doch
Kit z
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dit Gefchrift, min cierlyk opgefleld dan de Brief aan clerá
/lardsbisfclrop van Parys, en vervuld met fchampere uit
drukkingen tegen de Overheden en Geestlykgn te Geneve,
verbitterde de YroteJtantfche Leeraaren, zonder hem met de
Rotsnjcle Geestlykheid té verzoenen. ROUSSEAU halt, in
den Jaare 1753 de Gel`bofsbelydenis der laatstgemelde openlyk verzaakt; eti, rt geen zeer opmerkenswaaïdig is, zulks
gedaan op den eigen tyd dat by zich bepaalde in eeti RoomschCatholyk Land te gaan Woonen. Deeze verandering kon
hem, egter, de agting der Hervormde Leeraaren niet` doen
hcrwinnén, en de betcherming des honiugs van Pruisfen,
wien het Vor[Iendom Neufchatel toebehoort, kon hem niet
beishutten tegen de vervolging des Leeraars van het Dorp,
waar hy zich hadt te nedergezet. iJy nam daarop het befluit om na Engeland te verhuizen ; doch welhaast geraakte
hy overhoop met den vermaarden ttuMn, die hem derwaards
uitgenoodigd ,_ en een aangenaam verblyf in Derbyshire bezorgd halt. Wy zullen in geen breed verflag treeden van
dit gefchil (*). Misfchien bewees onze Engelfche \Vysgeer'
zyne góeddaadigheid niet niet eene omzigtigheid, kiesch
genoeg voor het character en den zonderlingen aart van zynen Vriend; en 'er is alle grond om te gelooven, dat dit al
de belediging was. Het zieklyk gef'el van RODS EAU, Bene íterke en fombere verbeeldingskragt, eene aandoenlykheid , welke te veel omzigtigheids vorderde, e.en ligtgeraakte
aart,
(*) IDeeze byzenderheid alaeen mo,Qten Wy vermelden. Mr.
hadt zich by den Secretaris Mr. CONWAY vervoegd, om
een Jaargeld voor ROUSSEAU, dit was tcegeflaan; doch ongeluk
een (peeling van vernuft, den winter te vooren door-kighadt
Mr. H. WALPOLE gefchreeven, hem', uit naam des Konings van
Pruisfen, verzoekende, plaats gevonden in een der openbaare pa.
pieren. Hierin deedt WALPOLE zyne Majefleit zeggen. „ ' t Was
„ hoog tyd voor hem [ROUSSEAU] om voorzigtig en gelukkig te leeren worden; doch, indien by volhardde met zyne harsfens te
„ kwellen om nieuwe or.aelukken uit te vinden , zou by de zo„ danige uitkiezen, die hem best geleeken. Hy was een Koning , en kon hem zo ongelukkig manken als by wenschte9
„ doch hy zou aflaaten hein te vervolgen; wanneer by niet Ian.
ger op vervolging geheld was." De uitgave van deezen Brief
fchrecf ROUSSEAU terflond aan Mr. Hunne toe, en hieldt hem,
van dit tydfl:ip af, zonder het mipfle onderzoek te doen op de
gegrondheid zyner vermoedens, voor zyn bitterhen vyand, wei.
gerde het verworven Jaargeld, en verliet Engeland voor altoos.
ituME
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,aart, met geen kleine maate van wysgeerige trotsheid ,kon
RoussEAu misleiden, ten opzigte van cenige fchuldlooze
handelingen zyns weldoenders, en hem ondankbaar maaken , wanneer hy zelve niet vermoedde ondankbaar te zyn.
ROUSSEAU keerde weder na Frankryk. Zyne Voorflanders verzorgden hem de veyheid om in Part's te mogen wonnen, onder beding dat hy niets zou fchryven 't geen den
Godsdienst -en het Staatsbef'cuur betrof. Hy hieldt zich
heilig aan dit beding; en fchreef niets. Zich vergenoegende niet het vreedzaam leeven eens Wysgeers, bepaalde
by zyne verkering tot een klein getal uitgeleeze Vrienden,
vermydde liet gezelfchap der Grooten , en liet zich niets
op Wysbegeerte of Vernuft voortaan. In May des Jaars
1776 , aanvaardde by de uitnoodiging van den Marquis eu
de Marquifinne DE GIRARDIN, die eerre kleine nette wooning
voor hem gereed gemaakt hadden op een kleinen afftand
van hun vermaaklyk Kasteel Ermenonville, omtrent dertig
inylen van Parys. Deeze verblyfpiaats was volmaakt in
den fmaak van r:oUSSFAU. Alle dagen vermaakte hy zich in
een .inabygeleegen woud, met Planten voor zyne Kruidverzaieling te zoeken. De Marquis, zelve een Wysgeer, liet
hem zyne zegt voor 't landleeven opvolgen, en helde de
Schriften van deezen zonderlingen Man zeer hoog. Dik
hadden zy Muzyk-partyen , welke hy bywoonde ; en-wyls
by ftelde verfcheide Zangftukjes op in dien eenvoudigen
ftyl der Natuurti , hem zo byzonder eigen. Onder andere
bragt hy eenige plaatzen van SHAKESPEARE in muzyk, en
(peelde ze zelve verrukkend op een Forte Piano. Op dit
Landgoed flierf ROUSSEAU den tweeden van July des Jaars
i778 (t).
Deeze befchryving van 't Leeven diens grooten en zeldzaamen Mans, zullen wy besluiten met de opgave van zyn
Charac`ler en van zyne Schriften, zo als deexe gefchetst
zyn door de meesterlyke penne van Dr. BEATTin ; dit zal
eene genoegzaame verfchooning weezen dat wy in het voorgaande op geene meer byzondere wyze daarvan fpraken.
„ Ik merk," fchryft Dr. BEATTIE , „ ROUSSEAU aan als
„ een Zedekundig Schryver, .als een eerst Vernuft. Aan „ doenlykheid van hart, 't 4ermogen van uitgebreide en
„ nauwkeurige waarneeming, leevendigheid en vuur van
„ Verbeeldingskragt , en een Styl, ryker, kragtiger en
„ fraai(*) Van dit Herven zullen wy in een volgend Stukje ver
-flagevn,
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„ fraaijer dan die van eenig ander Franscli Schryser, zyt .
„ de onderfcheidende merktekens van ROUSSEAU. In zy„ ne bewyzen (laagt by niet altoos even gelukkig, te
„ dikwyls neemt by zwellend fpreeken voor bewyzen,
en eene veronderftelliug voor eene uitgemaakte zaak;
„ doch zyne welfpreekenheid, wanneer by het hart zoekt
„ te raaken, is onwederítaanbaar. Een grooter aantal:
„ gewigtige gebeurtenisfen , raakende het Menschlyk hart,
„ is 'er te vinden in zyne werken , dan in alle de Boekeik
„ van alle de Twyfelzugtige Wysgeeren , zo oude als he„ dendaagfche. Doorgaande vertoont by zich als een Vriend
„ der Deugd, des Menschdoms , des Natuurlyken , en
„ zomtyds des Christlyken , Godsdiensts. Geen , nogthans ,
„ zyner beste Werken is vry van ongerymdheid. Zyne
„ redenkavelingen over de Uitwerkzels der Weetenfchap'
„ pen, als lneee over den Oorfprong en Voortgang der
„ Menschlyke Maatfcliappye, zyn wydloopig, onnaauw„ keurig en dikwyls zwak: zeer verkeerd door zyne eigene
„ befpiegèlingen, zo wel als door een ingewikkeld geloove
aan de onbepaalde verzekeringen van Reizigers , en de
Stelzels eeniger geliefde Franfche Wysgeeren. Ily fchynt
„ in deeze , en dikwils ook in zyne andere , Schriften, dier„ lyk vermaak, en lichaams volkomenheid, voor 't geluk en
„ de volmaaking van den Mensch te houden. Zyn plan
„ van Opvoeding , fchoon , in veele opzigten , verwonder„ lyk , is in andere oordeelloos , gevaarlyk , en , over 't
„ 't geheel, onuitvoerlyk, 't Charaéter van zilia's Minnaar is, in de daad , tiet eene meesterlyke hand gefchetst,
„ en wel doorgehouden ; doch •julicc heeft twee Charac`}ers ,
en wel twee onbeílaanbaare Charaé ers. De Vrouw van
Wolrnar is eene geheel verfchillende Perfoone van de
,, Meestres van St. Prieux. WOLHAR zelve is ecn onmogelyl:
„ Character: ontbloot van beginzels , en, nogthans, flreng
„ deugdzaam: onaandoenlyk, en nogthans vatbaar voor te„ fierheid en verknogtheid; kiesch in zyne denkbeelden
van eer, en egter zich niet lchaamende Bene Vrouw te
„ trouwen, welke by wist dat alle gangen voor een ander
„ veil hadt. Eenige der aanmerkingen van deezen Schry„ ver over den aart des Christendoms,en het Charac'ervan
„ den Godlyken Grondvester, zyn niet alleen voortreflyk,
„ maar, by uitftek, voortreflyk; en ik denk dat geen Chris,, ten ze kan leezen, zonder dat zyn hart getroffen wordt.
„ Doch 't geen by zegt van de ongerymdheden, welke by
„ zich verbeeldt, dat in de gewyde Gefchiedenisfen voor„ l:o-
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„ komen; van de onvoegelykheid der blykbaarheid uit de
„ Wonderwerken ontleend; van de maate der blykbaar„ heid, welke, zyns oordeels, eene Godlyke Openbaaring
„ moest vergezellen, (welke, gelyk hy ze voordraagt, on„ beftaanbaar zou weezen met 's Menfchen vrye werkzaam„ heid in een f aat van Beproeving,) wat by hier van, en
„ van verfcheide andere gewigtige Godgeleerde Onderwer„ pen, zegt, verraadt eene maate van onkunde en vooroordeel, waar over hy zich als Wysgeer, Geleerde, en
„ Man, ten uiterilen behoorde te fchaamen. Het blykt dat
„ by verlegen is over zyne twyfelingen, en egter, maakt
„ hy, zonder ooit onderzogt te hebben, of zy wel data
„ kwaalyk gegrond waren, geene zwaarigheid om al zyne
„ welfpreekenheid aan te wenden, met oogmerk, ten einde
„ by ze anderen inboezeme: een gedrag, 't welk ik altoos
„ als onheusch, onregtmaatig, ja wreed, zal veroordeelen.
„ Hadt ROUSSEAU de Heilige Bladeren en de Schrifteau
„ van verftandige Godgeleerden beoefend, en niet zo
,, veel aandagts geleezen als het blykt dat hy befteec&
hebbe in 't leezen der Boeken, en liet aanhooren der
, Gefprekken , der Franfche Ongeloovige", als mede in het
„ opmerken van de onchristlyke Gebruiken en verkeerde
„ Leerftellingen, door zommige Kerklykeu aangenomen ert
„ beweerd, ik durf hem verzekeren dat hy het by zich,
„ zelven geruster zou gehad, zyne Werken meer waarde
, zou bygezet , en zyne gedagtenis by alle Braaven veel
, dierbaarder zou gemaakt hebben.
„ ROUSSEAU is, myns oordeels, een groot wysgeerig
„ Vernuft, doch wild, ongeregeld en dikwyls tegenflry„ dig; door de hcerfchende mode van den tyd, welken
hy beleefde , en, door zyne begeerte om voor een Vry
„ denker ets flout Spreeker gehouden te worden, tot de
„ party des Ongeloofs overgetlaagen ; doch te teder vara
„ hart, en te leevendig van verbeelding, om een volfaagerL
„ Ongeloovige te worden. Hadt by geleefd in eene ecu.
„ we min tot onderftellingen geneegen, hy zou zich als
„ een Zedekundig Wysgeer van den eerflen rang onder°
„ fcheiden hebben,"
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BRIEF, WEGENS DE VERPLICHTING TOT HET IN ACHT
NEEMEN DER BURGERLYKE INSTELLINGEN, BY HET
AANGAAN VAN HET HUWLYK.
HOOGGEACHTE VRIEND!

4et uwen laatoen vraagt gy my , onder anderen, „ of.
„ men verplicht is de Burgerlyke Plechtigheden, by
,, het aangaan eener Echtverbintenis gebruiklyk, in acht te
, neemen." Gy wildt daar over myne gedachten weeten,
óm dezelven, zo niet die uwer andere vrienden, als met.
uwe eigéne , te ver ^elyken.
.laar eerst ééne voorwaarde, myn Vriend! Ik betuig
zeer hartlyk en oprecht tegen alle gevolgen, die men uit
minne gezegdens, ten nadeele van Zedelykheid en Deugd,
ZOU MLENEN te kunnen haalen. Eene betuiging, die moob
lyk voor veele Leezers , die nog niet zeer met de Euangelifche Zedeleer bekend zyn, — niet geheel overbodig is.
Dan, indien men dezelve met waarheid afleiden kan, herroep ik ogenbliklyk het voorgeflelde.
Is men verplicht de Burgerlyke Plechtigheden , by de
aantrede an het I luwlyk gebruiklyk , in acht te neemen ?"
Maar wat verflaat Gy door deeze Burgerlyke Plechtigheden
of, de beleefd- en vriendelykheden, waar toe men eigen
niet gehouden is , maar die men , volgens Bene alge--lyk
ineene gewoonte, tot Vreugdeblyken uitoeffent; of, de
Burgerlyke Inflellingen van de wetgeevende Magt, zondet
welke eene verbintenis in de Maatfchappy niet voor echt
erkend wordt? Op deeze laatfle zult Gy zekerlyk gedoeld
hebben. De gebruiken, die het befchaafde deel der maat
onder elkanderen als Vrienden, betracht : Vrien--fchapy,
delyke Onthaalen, Gastmaalen, Feesten, Zang- en Dans
zeer ligt, eigenlyl:, niet-partyën,odezbgm
gehouden te zyn. Hierïn moeten wy ons naar onze omftandigheden, onze betrekkingen, en de heerfchende gewoonten,
gedragen. Het zyn echter Plichten van welieev:enheid, Wel,
öpgevoedheid en befchaafdheid ,tot welker betrachting wy,
als befchaafde Leden der Maatfchappy, verbonden zyn;
snaar die telkens voor eiken hogeren plicht, dien wy als
Burgers, Christenen of Menfchen te verrichten hebben,
wyken moeten.
„ Zyn wy verplicht de J3urgerlyke willekeurige Inflellin,, gen
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,, gen van de Souveraine Magt des Lands, in het welk wy
„ woonen, by her aangaan eener Echtverbintenis, te ge
Door deeze willekeurige Inftellingen,-„horzamen?
verffa ik het aangeeven , of zogenaamd aantekenen , het openlyk afkondigen, het bevestigen of gehuwd fpreeken, door den
Rechter, of iemand zyne plaats en magt in deezen beklcedende. De Wetten, dat men niet meer dan ééne Vrouw
mag hebben ,• — van welke men zich niet eigendunkelyk
mag fcheiden, — niet te na eerwand, — en behoorlyk
van ouderdom te huwen: deeze Wetten zyn eigenlyk niet
iwillekeujrig. Hunne bepaaling alleen verfchilt, en moet
verfchillen, naar de onderfcheiden Landen, Climaaten,
Lichaamsgefiellen , én de heerfchende denkwys. Wy zullen
ons alléén tot de willekeurige bepaalen.
Wy zyn Menfchen, — wy zyn Christenen, — wy
zyn Burgers van eene famenleeving; Menfchen , door dezelfde
Wetten geregeerd wordende, en dezelfde voorrechten genietende. In deeze onderfcheiden Standen , hebben wy verfchillende betrekkingen , onderfcheiden plichten. Elke voor
plicht heeft de bedoeling van het geluk des be--gefchrvn
trachters, en van den geheelen kring, als welker lid by
deezen plicht volbrengt. De betrachting van eiken plicht
is met zekere voordeelen, en Naare nalaating niet zekere nadeden , verknocht, dat ons dus ter haarer inachtneeming
aanfpoort. Zondigen wy als Menfchen, dan zyn we als
Menfchen ongelukkig; zondigen wy als Christenen, dan
zyn we als Christenen rampzalig; en als Leden der Maatfchappy, dan zyn we als zodanigen ftraffchuldig.
Dan ter zaake: het Evangelie verbied de Hoerery, dat
eene Vrouw verfcheiden Mans heeft; de Ondervinding de
Polygamie , dat een Man vééle Vrouwen heeft. Het geluk
en oogmerk des Huwlyks brengt best mede , „ dat één
„ Man ééne Vrouw heeft , en wederkeerig." Maar í1e1,
eens, ik heb uit liet geheele Menfchengeilagt uitgekozen
ééne Vrouw, die my best bevalt, en met welke ik gaarn
myn geheele Leven wilde doorbrengen. Zy heeft het zelfde
behaagen in my. Ons oogmerk is niet de voldoening der
dierlyke driften voor een korten tyd, maar de voortplanting
van liet Geflagt, de opvoeding der Kinderen, door ons geheele leven.
Waarom zoude ik met dit Mensch, zonder na iemands
toeflemming te vraagen, niet verbonden kunnen en mogen
leeven ? — Deeze Vrouw is heilig; zy is myne bezitting,
niemand heeft Benig recht op haar, en dat wil zy ook niet;
Kk5
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want zy bemint my meer dan eenig ander Man. Ik ook ^
deeze alléén is myne Echtgenote. --- In de rede, in de
Plichten als Mensch, in het Evangelie, in de Plichten als
Christen , is niets dat ons deeze verbintenis verbieden zou.
Dan de Hoogfte MMMagt des Lands, de Souverainiteit, ulelde
\Vetten in, volgens welken men deeze verbintenis niet aan
dat zulks algemeen bekend zy, erf-ganmt;zyvordel•
dat zy hei bevestigen. Deeze Wetten zyn met het heilzaamst,
niet liet best, oogmerk ingePteld, niet alleen om deeze hei
Plichten te doen nakomen, maar ook om alle verwar -lige
te yerhoe.ien, out de bezittingen der Ouderpil recht -ringe
aan de rechte Kinderen te doen toekomen, Waren-vardig
de Menichen, zo als zy behoorden te zyn, dan zeker, behoefhen deeze Inilellingen niet; maar zo als het 1M enfcheu.
gellacht is, zyn zy onontbecrlyk. Hoe dra zou 'er eene
algemeene verwarring ontslaan ! Hoe weinigen zouden zich
altoos aan dezelfde en aan ééne Vrouw houden! Floe zeer
zou dit de bevolking firemmen ! Hoe zoude men altoos den
waaren Vader van een Kind kunnen bepaalen ? Hoe veele
ongeregeldheden zou dit in de Maatfchappy brengen ! Hoe
zoude liet met het Erven gaan? Hemel, wie kan alle deeze
gevolgen doordenken! Wy zyn ook Leden eener Maatfchappv : deeze maakt hieromtrent de beste inrichtingen ; verönpchtzaamen wy dezelven, dan worden wy niet alleen als
Overtreders der Burgerlyke Plichten befchouwd, maar ook
verffoken van verfcheiden voordeelen: althans de Kinderen
zyn Beene natuurlyke Erfgenaamen. Het niet bètrachten
deezer Inflellingen brengt ons verder veele nadeelen te
^vcge : en wat voordeel hebben wy door dezelven niet te
betrachten! Schaamen wy ons dan voor het publicq te he
lvden, dat wy dééze tot onze Echtgenote verkoren hebben?
Men vraagt het Algemeen; „ Is 'er ook iemand, die eenige
„ nadere betrekking tot Echtverbintenis, op deeze of die
„ Perform hebbe? 1-lee ft zich dezelve ook voorheen tot
een Huwlyk verplicht?" Hoe veele ongeneugten in het
Huwlyk, hoe veele wanorden in de Maatfchappy komt
dit te boven! De Rechter, of zyn plaatsbekleedende, bevestigt liet Huwlyk: hier door worden wy verplicht, (zo
gy wilt,) genoodzaakt tot het altooshouden van deeze ééne
Echtgenoot. Hoe vecle zorglyke vooruitzichten, hoe veele
inoeilykheden, hoe veele zo wél tusfchen de Gehuwden als
tusfchen hen opkoomende oniiangenaaml:eden , verwydert dit
niet van het Geluk des lduwlyks !
Maas nog iets, myn Vriend! Wy zyn ook Bugers j'arp
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diet veye Nederland. Zouden wy nu, by voorbeeld, na
Engeland gaan, om ons aldaar gemaklyk in den Echt te

laaten, verbinden, met een Perzoon, met welken wy ons
hier niet zouden kunnen of mogen verbinden? en als dan
te rug Meeren ? Willen wy dat doen, meenen wy daar
toe gerechtigd te zyn, mits dat het niet tegen Zedelvkheid
en Godsd,enst flryde, dan moeten wy in Engeland blyven.
Wy hebben dat gedaan als Menfchen, die in Engeland
deeze rechten hebben en genieten. Komen wy gehuwd te
rug, zonder ons alsdan aan de Nederlandfche Wetten te onderwerpen , dan zondigen wy als Burgers , niet' der befchaafde Menschlyke Maatfchappy, — maar als Burgers
van deezen Staat; en verdienen de voorrechten niet, waarin
zy ons als zodanigen doet deelen.
Eiiidelyk, waarom zouden wy deeze weldaadige Burgerlyke Inftellingen niet gehoorzaamen? Men zegt, wy zyn dan
meerder vey; wy zyn niet gedwongen elkanderen te bemin
Dat is zo: Maar maakt of s dan deeze meerdere vey--ne.
heid gelukkiger? 1s het recht niet wederkeerig ? De Echt
behouden altoos de Magt aan zich van Tafel ets-genot
Bed te fcheiden. Het is waar, wy mogen geen ander trouwen, ten zy dat de Pechter wettelyke reden vinder Maar
dat is eene Wet, reeds door de Natuur en den Godsdienst
iigevoerd en geftaafd. De Burgerlyke Wetten zyn dus in
deezen niet anders dan drangredenen, tot de betrachting
der natuurlyke en zedelyke : en hoe zeer behoeven wy
deeze niet by dezelven! Nog ééns, myn Vriend! waren
de Menfchen zo als zy behoorden, zo als zy konden zyn,
dan behoefden deeze Wetten niet, dan maakten zy te famen
Lin lichaam uit, zonder in afzonderlyke Volken, (die, d
fchande voor de Menschlykheid en het Christendom! elkander om opgevatte »retenjiën , en ingebeelde Rechten , ver
verdeeld te zyn; als dan zou de guide Eeuw-morden!.)
herleeven , in welke de Menfchen elkanderen als Broeders ,
Kinderen van den algemeenen en besten Vader, beminnen
zouden. Dit kan de Christelyke Godsdienst, en dit zon
dezelve ook daadlyk uitwerken, indien men denzelvert
gehoor gave; naaar de Menfchen hebben dit niet gevilt.
De betrachting deezcr Burgerlyke Inflellingen bevordert
dan ons geluk, en is, by den tegenwoordigen toeland der
nienfchen , wezenlyk onöntbeerlyk. Wy zyn dus verplicht
aan dezelven te gehoorzaamen. Voeg hier, ten laatuien,

nog by , de onderdanigheid die wy der Overheid fchuldig
zyne
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zyn. Immer, op wat voorwaarde genieten wy voorrechten? -- op geene andere, dan om veywillig plichten te
betrachten, die voor het algemeenebest noodzaaklyk zyn.

Amfierdam —
G -A,

WAARE EN VIYLSCHE BELEEFDYIEID DIET ELKANDER
VERGELEKEN.

(Overgenomen Uit RICHARD noun's D. a. Lord Bishop of
Litclifleld Discourfes.)
-

lydt geen twyfel,of de Zedelyke en Christlyke Pligt,
H etdoor
den Christenen bevolen, om „ niet era
PAULUS

de een den ander voor te gaan" tot den vrede der Maat
Liefde, eene allernauwlle betrekking heeft, en-1chapy,end
uitloopt op het nut en de fligting van onze Medemeníchen
en Medechristenen. Dezelve ífrekt om de gemoederen der
Menlchen te leenigen, en te ontheffen van die ruwe boerschheid , die veele Ondeugden teelt , eik de Deugden zelfs ontluistert. Maar, wanneer de meníchen liet voordeel gelinaakt
hadden van decze meegaande geaartheid , en voorts de einden zagen, niet alleen, die de Liefde, maar die het zelfbelang, daar door zou bereiken , lieten zy het niet berusten by
de regtmaatige beoefening hier van ; maar ftrekten denzelven uit tot die overboodige dienstvaardigheid, en flaaffche
aanbidding, welke wy zo dikmaals in de groote wereld
zien , en niet reden beklaagen.
`'an hier die oneindige oplettenheid en fliptheid , welke
zo ftreng afgevorderd , en zo duur betaald wordt, in den
ommegang; van hier die veilftelling van 't hart, welke den
f\.fensch geen wil , geen eigen gevoelen, geene bcginzels ,
geen charaffer overlaat: deeze verdwynen te Bader onder
het eenpaarig vertoon van fraye zeden: van hier die verlei
-delykunstfr,ivobedagrnmi,e
verpligtende vleieryen, ja, die gemaakte veyheden: met
één woord, die vermenigvuldigde en nauwlettend veranderde vormen van aanfpraaken; liet oogmerk daar van moge
veezen , den naam van Beíchaafdheid en een goede Opvoe"
ding te verwerven: het zeker uitwerkzel zal zyn , het bederf van alle zaaden der Deugd, liet aankwceken van ydele
Hoc
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ÏIoogmoed, en het ontvlammen van alle Ondeugden in 't
Incnschlyk hart.
Deeze jammeren dringen ter zamenleevinge in, under
voorwendzcl en den fcliyn van de Beleefdheid, door den
Apostel den Christenen voorgef'eld en aangcpreezen. Maar
de regtichaape Deugd laat zich gemaklyk van het namaakzel
onderkennen door de volgende eenvoudige kentekenen.
Voor i. is Waare Beleefdheid zedig, maatigt zich niet
veel aan , en handelt edelmoedig. Zy maakt zo weinig
vertooris , als inooglyk is , en als zy eerie heuscliheid bewyst, zou zy het gaarne bedekken. Zy verkiest Rilletjes af
te than van harre eigene eif'chen , en niet verpligtend ze aan
eerie _ zyde te fchuiven. Zy beweegt' den Vlensch om zyn
Naasten boven zich zelven to tellen: om dat by hem waar
hoog agt: en diens goede naam hem ter harte gaat;-lyk
om dat hy het manlyker en Christelyker boude, een weinig
zich zelven te vetliederen', dan een ander te verdrukken.
in 't kort, deeze Beleefdheid heeft eerbied voor de agting
des Naasten.
Het nabootzel deezer beminnelyke Deugd, 17alfclie B^leefdheid, is, in tegendeel, trots, flaafsch, vreesagtig.
Zy dingt na de algenieene toejuiching, is zeer bezorgd om
te behagen, en wil gaarne in 't oog loopen. De Man van
deezen Itempel biedt zyne beleefdheden niet aan, hy dringt
ze op, om dat by door zyn: vlytig oppasiep verdieuicen
zoekt in te leggen; om dat hy, wantrouwende door waar
hoedanigheden, het oog van anderen te trekken, alles-diger
van deeze tragt te Naalen; en, eindelyk, om dat by boven
alle dingen vreest, door het verzuim vau cenige kleinigheden,
aan(toot te geeven. Met één woord, deeze foort van Beleefdheid heeft de gunst, en de hongagting, des Naasten,
ten voornaam{len doel.
Ten a. De Man, die, zich, volgens de regelen der ivaare
Beleefdheid, be[luurt, toont den voorrang,, die by eenen
anderen gunt , op cene wyze zyns waardig; door alle onfehuldige toegeeflyl.heid, door alle cerlyke beleefdheden,
door alle betaamlyke inwilligingen.
De Man der groote Wereld, in tegendeel, die by den
letter van 's Apostels voorfchiift 't laat berusten, is onverfchillig omtrent de middelen , door hem te werk geleld.
Fly vergeet zyne eigene waardigheid , en die dermenfchelyl,c
natuure. Waarheid, rede, deugd, worden alle even zeer
verraaden door deezen infchikkenden bedrieger. Ily 'flemt
de Dwaalingen, hoewel zy allerfchadelykst zyn, toe; hy
keurt
-
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keurt de Zothedens, fchoon allerbelachlykst, goed by
ilrookt en Itreelt de Ondeugden van anderen, hoe boos zè
mogen weezen. Nimmer fpreekt hy tegen, zelf niet van
verre: nooit keurt by af, zelf niet door een ontzag verwek=
tend ílilzwygen; nooit veroordeelt hy, al ware het flegts
door een goed voorbeeld. Voor geen ding is hy bekommerd
dan alleen hoe hy de lompheid zyner vleierycn voor ankren, en, ware het mogelyk, voor zich zelven, zal bedek
-ken.
Ten 3. Mogen wy vast fellen, dat de einden , waar toe
deeze verfchillende voorwerpen worden nagejaagd, en ter
bereiking van welke men zo verfchillende middelen bezigt,
ook zeer van elkander moeten verwyderd zyn.
De waarlyk beleefde Man zal, door alle gepaste betuig
gingen van eerbied, de agting zyns Naasten bevorderen:
om dat hy ziet, hoe , door deeze edelmoedige agtneeming op
elkander, de rust der Wereld, op een é, aanmerkelyke wyze
bevorderd wordt; om dat hy weet , hoe deeze wederzydfche
oplettenheden vyandfchappen voorkomen, de ruwheid der
.zeden verzagten, en de Menfchen aanzetten tot alle pligts.betragtingen van goedertierenheid en liefde; om dat de belangen der Maatfchappyen best bevorderd worden door dit
gedrag, en by zyn pligt kent „ om den Naasten te be- minnen als zichzelven."
De valsch Beleefden, in tegendeel, zyn bezorgd, om,
door alle middelen, welke ook, zich de agting en gunst te
bezorgen der geenen , met welken zy verkeeren : dewyl zy,
in de daad, niets anders beoogen dan hun byzonder belang:
dewyl zy ontdekken, dat hunne eigene baatzoekende inzigten best bevorderd worden, , door zulke bedryven; met &n
woord „ om dat zy zichzelven beminnen."
Hier uit zien wy, dat rechtfchaape Deugd de Eer van anderen beoogt, door waardige middelen, en met het edel.
aartigst oogmerk : liet namaakzel daar van dingt na gunfle ,
-door laage inwilligingen, en tot het Ilegtfte einde.
Door zulke blykbaare merktekens zyn deeze twee Charaéters van elkander onderfcheiden ! en zo onmogelyk is
het, zander eene moedwillig verkeerd gebruik onzer ver
; in de toepasfng van liet bevel des Apostels, „ om-mogen
„ met eere de een den ander voor te gaan," mis te tasten. Uit het gezegde volgt, dat de opregtheid des harten ,
gelyk sALomo reeds voorlang opmerkte, de beste leidsvrouw
is in de betragting der Zedepligten , „ de Opregtheid der
„ Opregten," zegt hy, leidt haar. Wy mogen anderen
luis,
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iiisleiden door het valsch betoon van Beleefdheid ; doch
de misleiding gaat niet verder. Wy kunnen niet nalaaten,
in ons eigen geval, onze eigene opregtheid te kennen ,; wan{
neer dceze Deugd haare eigene natuur behoudt; kvy kunnen
niet nalaaten bewust te weezen,. wanneer zy onsaart iii .de
Ondeugd, die zich haaren naam aanmaatigt. Ten belluite,
een Eerlyk Man loopt :een gevaar door Beleefd te weez€n.
Laaten wy alleen zorge draagen om ons zelven waarlyk te
agten , en wy zullen zelden in sten in 't volbrengen var.;
meergemelde vermaan des Apostels.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

y is of dwaas of uitzinnig, die den goedenen welre.
nenden raad van een verflandig Man veragt ; nochfl
tans gebeurt het maar al te dikwils, dat de heilzaamf}e

voorllag, en de beste raad, in den wind geflagen word. Hier
van daan zo veele ongelukkige menfchen, die, door hun eigen toedoen, in eenen treurigen toeftand vervallen; 't geen
zy, door het volgen van eenen goeden raad, hadden kunnen
voorkomen.
Men kan geen gwoter gevaar loopen, om in het allefijammerlykst onheil te ftorten , dan een Opperwezen te erkennen, en het zelve noch te vreezen , noch te dienen;
daarom merkt Salomo met regt aan, „ dat de Vreeze. des
„ Heeren de grondflat van alle Weetenfchap en Wysheid
" is.
Met den kwaaden om te gaan is niet goed; ligt treed
mkn in hunne voetflappen , en volgt hunne verkeerde gaitgen na; want niets wint doorgaans meer veld by de menichen, dan het kwaad.
Al wie een gerust leeven begeert , die bewaare een zuig
ver gewisfe ; want een befchuldigend geweten maakt alle
de zoetigheden van het leeven bitter.
Het is te vergeefs voor een onverzadigd gemoed uitt
ge{lrekte Rykdommen te bezitten , en van alles volop te
hebben. Hy. die nimmer genoeg heeft, is arm, in het
midden van de grootífe fchatten.
Een wys Man rigt alle zyne gangen met bedagtzaant
heid en voorzigtigheid; maar de Dwaas bewandelt zyneil
weg onbedagtzaam, en let niet op het einde.
Die wys is in zyne eigene oogen, is, in de oogen vair de
ge—',
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geheele wereld, een dwaas. In de zamenleeving is by elk
tot een last; om dat hy zyne eigen bekwaamheden aan alle
man wil vertoonen, en doorgaans de bedryven van zyneii
evenmensch veragt of berispt.
Hy, die zich niet weet te fchikken naar de onhandigheden, in welken hy, door den algemeenen loop der dingen, gebragt word, leid doorgaans een geer kniezend en
verdrietig loeven. Nooit te vrede, doet by gelladig niet
dan grommen , en begeert, dat de loop, en orde; der ding
gen, om zynent wil, zal verfchikt worden. -- Welk
eene dwaasheid ! zal eenig verl}andig Werkmeester, om een
enkel flofje., de ganfche orde van zyn werk vcrfchikkcn en
bederven?
De Lasteraar is het fchadelykst en verderfelykst monfler
op aarde. Zyne beste Vrienden worden niet door hem
vcrfchoond. By haat de waarheid, en bemint de lcngcii.
Zyn tong is gelyk aan die van Bene adder, zy kwetst
alle voorwerpen, welke onder haar bereik komen.
Men vindt menfchen, die zo kregel van aart zyn, dat
ze met niemand kunnen omgaan, of zy zoeken opzettelyk
twist en gekyf. Maar de ondervinding leert, dat elk van
zulkem enfchen fchuw is; dat dezelven , in de zamenleeving
niet, dan van zeer weinigen gezogt worden, en dan doorgaans nog naaar van dezulken; die het uit noodzaake doen
moeten, en 'er toe verpligt zyn.
De meeste menfchen zyn, omtrent twee zaaken, en wel
zeer gewigtigen, doorgaans het alleronagtzaamst, het allerlosfs en onbedagtzaamst , dat is, omtrent hunne gezondheid en hunne zaligheid. De eeríle waagen zy
vaak onbedagtzaam; en aan de laatffte denken zy byna
nooit, of flegts ter loops.
Men kan zich waarlyk niet genoeg verwonderen, wanneer men veele der menfchen bedryven oplettend gade
(laat. --- Dan niets zou men zeggen is dolzinniger , dan ,
wanneer men zyne gezondheid verloren heeft, dat men
zyn leeven zo ligtvaardig waagt aan onkundige menfchen,
om weer herfteld te maken. Men zal geen kleed voor zyn
lighaam, geen fchoen voor zyn voet, aan een knoeijer ver
Maar zyn dierbaar leeven waagt men ligtvaardig-trouwen.
aan menfchen, die geene de minfte kennis van de Genees
hebben. Zo is men oplettend op beuzelin--kunde
gen , en onagtzaam op het dierbaarf'e zyner bezittingen.
Niets zet een mensch meer luister en eert by , dan
wysheid. De wysheid verheft het redelyk Schepzet
bo-
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itpven al het gefchapene waarvan by omringd word.
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Een meerdere trap van wysheid verheft den mensch boven zyne natuurgenooten. — Hy, derhalve, die de wysbeid bemint, bemint het beste dat op aarde gevonden
word; eene zaak, veel beter, dan de uitgebreidfle fchatten. Zy zal hem meer verhoogen dan alle de rykdommen
des werelds.
Fly ,die weetenfchap bemint, is gelyk aan eene lichten
fakkel in de duisternis, verlichtende alle de voorwer--de
pen, die in het donker verborgen lagen.
Wie zyn voet eens gezet heeft op het pad der ondeugd,
kan zeer bezwaarlyk te rug treeden. De eerfie trap wordt
vecltyds van oneindig veele anderen gevolgd. Men hoede
zig des voor den eerflcn moedwilligen mistred tegen
zyn beter weeten.
De beste waagt, welke een mensch houden kan, is zyn
hart wel te bewaaken. Naar het hart vloeit alles heen, en
uit het zelve ftroomt alles voort; goed en kwaad.
Zo het laatfle dc overhand heeft boven liet eerfte , dan krygen alle de gedagten wel dra eenen verkeerden plooi; en
welke zyn de gevolgen van dit alles? dat, helaas!
's menfchen harte boos zynde, weldra alle zyne daaden,
alle zyne bedryven, boos worden, en by zelve geheel fchadelyk voor de 1\Jaatíchappy.
Indien men eenen weg bewandelt, die veele bywegen
heeft, is het duizend tegen. één dat men niet van 't regte
fpoor dwaalt. Even zo is het met het pad der deugd ge
duizenden van bywegen leiden den mensch vaak van-field;
I et regte fpoor.
Het is ontwyfclbaar, dat de onbedagtzaamheid den
mensch in de meeste moeielykheden ƒfort. Zy, die voor
hunne tong, dc lippen , en hunne driften wee--zigtyn,
ten te bedwingen, leeven doorgaans zeer gerust, en komen
nooit in moeijclyl:heden , of men moet al zeer kwaadaartige
lieden in de Maatichappy aantrellèn, die al de waereld ontrusten, en bygevolge dezulken ook niet ongemoeid kunnen
haten.
Eene valfche tonge is onder liet fchadelykfle en verderfelyk(l:e op den ganfthen aardbodem te tellen. Zy rams
alles aan wat haar voorkomt. Zy ontziet vriend noch vyand,
bloedverwant noch vreemden, goeden noch kwaaden; de
allerblankfle de zuiverfte Deugd is zelfs niet veilig tegens
haar opftokcn.
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Eene Vertelling.
voorwerp van myne zugten en myne traanen! ---^
E lendig
Myn kind, hoe zeer beween ik u! — Helaas! wat zal
uw ongelukkig lot veezen? Wy zullen in deeze vreemde plaats
„ herven! Geftrenge Hemel! laat ik den dood van myn Kind niet
„ aanfchouwen. Laat my, daar ik tog moet Iterven, vóór 't zelve fterven ! 0.onuruk een teerhartige Moeder aan het hartbree„ kend gefchrei van haaren Zoon! " Op deeze wyze uitte
JULIA, de ongelukkige JULIA, haare jammerklagten, als zy, weenende , haar kind, in de wieg flaapende, aanzag.
Zy zag rond — Helaas! niets deedt zich op aan haar oog dam
de vernederende gevolgen van haar ongeluk! — van allen optooi ontbloote meuren, een elendig Verblyf, fchaars van 't noodt ge Huisraad voorzien. Het hair, eerryds met bloemen opgecierd,
hing onopgemaakt langs nek en fchouders. Haar geiaad, op 't welk
voorheen de lieve lachjes fpeelden, zwom in traanen. Zy befchreide onophoudelyk haar deerlyk lot. Nu befchuldigde zy haar
Vader, d.in haar Echtgenoot, zomtyds murmureerde zy over de
geheele Natuur. Zy floeg het oog, met een mengzel van kennis
en medelyden op haar teder Wicht — zy zugt, en is geheel en
ál weedom.
JULIUS wordt wakker; zyne Moeder toelachende, fteekt by haar
de handen toe — opgenomen , slaat hy de rwen om haaren hals,
fireelt haar, en vraagt om Brood: — „ 0, myn Kind!" fprak
de fchrelende Moedcr,, 't zelve kusfende met de onuitfpreeklyke
aandoeningen var. Smert en Liefde, „ 0 myn Kind, wagt een
,., weinig. Uw Vader zal ftraks iets brengen , het loon van zyneio
„ zwaaren arbeid, en wy zullen dit Brood der finerte zamen dee„ len!"
Eindelyk komt OORIVAr. vermoeid en afgemat thuis. Hy brengt
eenige ruuwe fpyzen mede, en zet ze op tafel; ziet zyn lachend
Kind en de weenende Moeder. Hy zit neder bedekt zyn
aangezigt met zyne handen hy fchreit en kan niet

fpreeken.
Dit ongelukkig Paar, teder op elkander verliefd, balt de toefeemming van WAISTE1N, den Vader van JULIA, niet l^unnen verwerven. In eene vlaag van anbezonne drift hadt noRlver. haar
gefchaakt.
Vyf jaaren zwierven deeze Gelieven, van plaats tot plaats, de
wraak van een vergramden Vader ontvlugtende, met de ongeluk
hun heimlyk gefooten fluwelyk. In 't einde gin--kige,vrutan
gen zy fcheep na filmerica. Het Sch p ftrandde; doch, door behulp van een Visfchers Schuit, werden zy behouden, en kwamen
vp een bykans Qnbekend Eiland.

Hier
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Hier waren zy omtrent een maand geweest, wanfleer KORTVAL
zich in dienst begaf by een Planter, aldaar PALEMON geheeten.
Alle dagen arbeidde hy in dit heet gewest, en keerde 's avonds
weder na zyne iammerlyke hut tot JULIA en zyn Kind. Zy beweenden hun lot. De goede oude Planter bezogt hun dikwyls om hun
druk te verligten, en op beter dagen te doen hoopen
Negen jaaren bragt noRIVAL op dit Eiland door, leevende vats
zyner handen arbeid, en de gunften van PALEMON. Geen dag by.
kans ging 'er voorby, of deeze medelydende Man bragt iets to
tot vermindering van hun druk.
JULIUS was nu vyftien jaaren oud. PALEMON hadt eene Dogter,
LUCILIA, van gelyke jaaren. Ras bemerkte men dat deeze jonge
Lieden het niet van elkander konden harden. Reeds voelden zy
eene aandrift, welke hun bewoog, om alle dagei, zo veel mooglyk
was, elkander te zien en te fpreeken.
JULIUS , fchoon op 't armlykst gekleed, bezat alle de inneemende bevalligheden eens Jongelings , door de Natuur op 't mildst begunftigd. Zyne krullende hairlokken waren, van agteren, zamengebonden met een lint, door LICILIA hem vereerd. De leevendighei.d door goedaartigheid geniaatigd, ftraalde hein ten ooge uit.
Zyn gelaat was bevallig , en de openhartigheid, het beeld der onfchuld, ftond'er op gefchilderd. 'Zyn onderhoud was natuurlyk, en
zyn gedrag verpligtend; alleszins, met één woord, fcheen JULIUS
gevormd om te behangen en te vennaaken.
LUCILIA, als een L«ndmeisje gekleed, geleek Bene der Bevallig.
heden, cn hadt de frisheid van de Roos, die JULIUS op h_tar' boe.
zem ftak. Naare fchoone oogen vertoonden zich nooit verruk
, dan wanneer ze op JULIUS gevestigd waren, nimmer be--kendr,
toonde zy meer viugheids, dan als zy niet hein de onfchuldigfte
kindervermaaken nam.
PALEMON aanfchouwde met genoegen de aangroeiende Liefdedrift zyner Dogter en diens vreemden Jongelings. Op zekeren dag
verklaarde hy LUCILIA. „ Gy bemint IULios , ik zie het met ver.
maak. Het geluk is hem niet gunitig geweest. Hy is niet ryk:
doch zyne goede hoedanigheden zyn in zich zelven een fchat.
Nimmer, myne Dogter, zal ik het fpoor volgen dier Parbaaren,
,, die het geluk hunner Kinderen opofferen aan de laagfile inzigter;
van belang. Het voorbeeld van de ongelukkige JULIA is te tref
om my niet te bevestigen in deeze beginzepen. -- Neen,,-,fendr
rnyn Kind, nooit wil ik u in den ellendigen slaat brengen, om
het Huwelyk , en de gevolgen daar van, te heklaagen , te v erfoei
jen. Wees bedagtzaam, en vaar voort met JULIUS te
„ beminnen. Hy verdient uwe Liefde. Ik bemin u beiden, en
„ gy zult myne Kinderen weezen. 0, myne Dogter, ik
,, wensch niets anders dan uw geluk , en myn vuuri jst verlangen
,, is u vereenigd te zien met JULiUS."
LUCILIA bedankte haaren Vader, en zich tot haaren Minnaar
fpoedende, voerde zy dent te gemoet. „ Ja ,nalus i PALEmort
Ll?
„bt,
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„ bemint ons. a.. Die goede Vader, hoe fchreit by van tederheid,
„ wanneer by van u fpreekt! Hy lieft u of gv zyn eigen Zoon
waart. Hy heeft medelyden met den toet{anci uwer Ouderen.
Gaarne zou by u allen gelukkig zien. Hoe verrukkend is het,
myn Vriend, zulk een Man te ontmoeten, gereed om iemmd in
„ tegenfpoed te troosten." — JULIUS antwoordie. „ Ach! LUC-„ LI:\ , wist gy welk een eerbied myne Ouders my inboezemen
„ voor uwen uitmuntenden Vader! Op hei oogenblik dat Iny, e
„ Moeder hem ziet onze Hut naderen , z.gt zy, Zoon, zie onze/c
Weldoender, bid den Hemel eenera zegent over hein af. Als hy
intreedt, vlieg ik hein te gemoet, en by omhelst my tederlyk!
myne waarde LUCILIA, hoe aangenaam is het zo dikwyls zynen
Weldoender te aanfchouwen." In deezer voege fmaakten JULIUS
en LUCILte een dnderling genoegen, en, in hunne onfchuldige
vervoeringen, omhelsden zy elkander; zy herhaalden menig 'cri
deeze vertederende gefprekken.
Sc:coon de Minnaar en zyne Minuaresfe thans als onaffcheidelyk
byeen waren , baarde zulks den Ouderen geen kommer ; want onfchuld hieldt de wagt over elk woord, over ieder daad. Vriend.
fcoap veel eer dan Liefde bragt hun byeen, nu eens in een loinmerryk woud, dan eens aan den bebloemden zoom eener beeke,
zomtyds aan den zee- oever. De wildzang der Vogelen , het geruisch des waters frortende door een rottig kanaal , of het ontzag
rollend geluid der Zeegolven, waren de voorwerpen,-lyic
die hunne aandagt trokken, en verfchaften Itoffe tot vermaak.
Intusfchen beweende JULIA, verre van haares Vader ve>rwyderd,
en gepraamd dour tiet drukkend gewigt van zynen haat, haare
vlagt en roekloozen misflag. DORIVAL zogt haar te troosten met deeze redenen: „ JULIA, myne dierbaare JULIA, ween
„ niet meer. De Hemel, getuige van uwe boezemfmerte, heeft
u reels vergiffenis gefchonken. IIw Vader, door baatzugt en
strengheid van zyne Dogter beroofd , betreurt u, buiten twy„ fel, reeds. Ja, hy vraagt u weder van elk voorwerp, 't geen
„ hem omringt. Hy verwyt zichzelven zyne gearengheid, en
„ heeft medelyden roetons." Hierop antwoordde JULIA:,, Waar
droefenis te hebben over eenen Va--„deEgtno,famy
der, die my altoos zou bemind hebben, halt die noodlottige
;, Liefledrifc my niet vervoerd. Helaas! misfchien is by niet
„ meer. Ik Heb heil ten grave doen daales. o, Mvn Vader,
indien gy nog leeft, indien myn zwakke item uwe Doren kan
bureixwn, hoor de weeklagten die de wroeging my inboezéwt.
Vergeef Bene fnoode Dogter, die deeze vergiffenis, op haare
„ knieën voor u nedergeboogen, wenschte, af te bidden, en dan
„ met fchaamte overdekt te iterv:n:
Op dit oogenblilc treedt PALEMON binnen. „ Ziet, hervatte
JULIA, deezen eerwaardigeu Man; indien myn Vader nog leeft,
„ moet hy omtrent din waren bereikt hebben." Deeze woorden
uitende, za zy e 1r,:;.rIo o op but tederst aan, zy zugrre.
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„ 6, Myne Kinderen," voerde FAL!MON hun te gemoet. „ IIC
„ ben een boodfchapper van blyde tyding; leef JULIA, en wees
„ Welke blyde tyding? zeide JULIA, hebt
„ getroost."
„ Hr„ gy Benig bewys van myn Vader? left hy-nog-?"
„ LAAS, myne waarde JULIA, of by leeft dan dood is, weet ik
niet; maar dit is een der gelukkigíte dagen myns leevens. Ik
breng een blyde boodfchap. 't Geluk heeft, eindelyk, myne
vuurigile wenfchen bekroond. Eene grcote erfenis, welke ik
„ niet verwagtte, en waar om ik, zonder u., niet zou gewensche
hebben, is my ten deele gevallen, door den dood eens Bloed„ verwants, dien ik nauwlyks kende. Ik ontving dit verflag in
„ eenes brief, my overgeleverd door een Perfoon, die zo even
„ uit een geftrand fchip is ontkomen..-- Deelt met my in dq
„ g.,edertierenheden der Voorzienigheid.. Ik zal ten eenigen dage
myne Dogter aan JULIUS ten Vrouwe fchenken. Voortaant
„ zullen wy maar één Gezin uitmaaken. Maar hoe , Ju„ LIA, gy weent, wat mag 'er aan uw geluk ontbreeken?" Het
kort doch zaaklyk antwoord was: — „ Myn Vader !'
Zy hadt dit nauwlyks uitgeboezemd, of JULIUS komt, ten einde idem binnen loopen. LucILIA volgde hem, heevende. „ 0
myn .Moeder!" riep by uit, — „ wat is 'er myn Zoon?
,, Ik bevond my aan trand met LUCILIA, en
„ fpreek."
wy hoorden, op het onverwagtst, het droevigfte geluid, 't welk
uit een nabuurig boschje feheen te komen. — Wy luisterden.
— Een ongelukkig Man wenschte om den dood. Ili
Maar ach ! welk een gezigt , ik zag . een
„ trad nader.
„ oud Man, zo eerwaardig als PALEMON, op 'den grond uitgen
„ ftrekt , kragtloos , bleek als een doode, en half dood. ik (prong
„ van fchrik te rugge. LocrLIA verfchool zich aster my. Hy
riep dat ik zou naderen, II•rekte zyne hand uit, en verklaarde
op de hartroerendfte wyze: Geef my, indien het mogelyk is,
„ eenigen byfhnad , op dat ik, eenige oogenblikken, den fchriklyken
dood , die my dreigt, afweere."
Een ongelukkig Mensch," fprak PALEMON, „ lasten wy ons
„ haasten tot zyne hullae." JULIA hadt, onder dit verhaal, de oog--n onwrikbaar op den grond gellegen gehouden; zy borst uit:
„ Een oud Man, mogelyk is het myn Vader, ik bezwyk onder
„ den last van onheilen!"
Zy verlaaten de hut, zy komen ter plaatze waar de Schipbreu1,eling zich bevondt. De oude Man frneekte den Homel om zyne
Dogter. „ JULIA , verzugtte hy, indien uwe hand myne oogen
mogt luiken; indien gy mogt veeeten, dat ik stervende het u
vergeeve, ik zou wel te vrede ieraan!" — „ Zy is u we„ JULIA, myne Dogter! en DORT„ dergegeeven , Vader !"
VAL, 6 Jongeling! hun Zoon en ook de myne! Myne Kinderen, omhelst uwen Vader. Hy leeft nog, om u vergiffenis te
„ fchenken."
P4L,LMov, die dit aandeenlyk tooneel aanfchoiwde, nam weenenLi 3
„

.

;
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bende de hand van LUCILIA in de zyne, en dankte den Hemel
voor dit heil. Hy beurde den Vader en diens Kinderen op.
Komt," fprak by, „ kont in myn Huis; Geluk zal 'er ons
vergezellen." ---- „ Edelmoedige Man, antwoordde wAi•
„ sTEIl^, welk een veilige haven biedt gy my aan , naa dat ik
„ storm en fchipbxeuk ben ontkomen ! De zugt tot Rykdom
,, hadt myn Hart ongt±voelig gemaakt, en heeft alle de ongelukken, waarin ik my niet myne Kinderen vond im gewikkeld ,
berokkend. De Geleigierigheid heeft my vervoerd, om myne
gehéele bezitting op den ongelluimen Oceaan te wasgen. Ik
„ heb alles verloren! wat zeg ik ? ---...- Ik heb alles wedergevonden; dewyl ik thans myne Kinderen kan omhelzen. --„ Uitmuntende Man! Ik ontvang hun uit uwe handen, en. gy
Hoe zal ik my van zulk eene
„ zult hun Vader zyn!
verpligting ontflaan ?
door welke geloften , door welke
„ vuurige wenfchen zal ik deeze Goedheid vergelden ?' -----'
Uw geluk, en dat van uw Gefacht, antwoordde PALEMO ,
zal my de aangenaamf'ce vergelding weezen."
WAÍSTEIN, onderfteund door JULIA en I9ORIVAL, en PALE)40N JULIUS eII LUCILIA geleidende, kwamen nu aan de Hut.
Dou IVAL, eerst intreedende, ontving zyn Vader, onder deezo,
hartlyke ultboezeming. --- „ Welkom, Vader, in de wykplaats
„ uwer Kinderen. Negen jaaren hebben zy hier reeds hun
„ misdryf beweend. Gy hebt het hun vergeeven. Deeze woont
„ ffede des verdriets zal voortaan die van vreugde weezen."
De twee Gezinnen, die, van dit oogenblik af, maar één
maakten, leefden te zamen in de ftilfe rust. — Twee jaaren
Iaater bekroonde de Liefde de Deugden van JULIUS en LHCILIA.,
met den groottien zegen hunne gewenschte Egtverbinte.
nis. Zy trouwden onder 't oog hunner eerwaardige Ouderen,
die hun den ouderlyken zegen gaven, en nog, eer zy stierven,
het geluk hadden, de lieve Afstammelingen van deeze, voox e,Eiander gebooren, Egtelingen te omhelzen.
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Natuur gaf aan myn Fulls

Het voorhoofd van Minerve,
Het edel oog van Juno,
Den opfag van Diana
En Venus lachend mondje.
Zou ik uit deze trekken
'Iu Fillis ziel niet leezen I

^1e
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De wysheid van Minerve,
De Majefteit an Juno,
De kuisheid Van Diana,
De aanminnigheid van Ventit„
Dit al zyn juiste trekken,
Die, in de Ziel van Fillis,
Zich op het naauwst vereenen.
Eu, zou ik zulk een Meisje,
Met zulk een Ziel niet minnen?

J.....

DE I^EDIGHELD- SCHUWENDE.
'k heb vaak gehoord, en hou 't ook voor gewis,
Dat yder ledig mensch des Duivels kusten is:
Wat zal ik nu dan best beginnen,
Op dat ik ledigheid vermy'?
Zagt! daar valt my juist iets te binnen....
Welaan! aan 't werk, op dat 'k my zelven nuttig zy.
Kom, Ledig-gangers! die 'k voorby myn oog zie zweeven,
Gy, die den féhoonen tyd
In vadlgheid verflyt,
En noemt de minne bezigheid eens Wysgeers lesven:
Daar zoo veel nuttigheids 'er (feeds uit is te raapen.
Kom! fpiegel U aan my: verlaat het ftraatgewoel:
Dus fprak Archipiger, en nam gezwind een Stoel:
Jy ging terflond iets doen, dat is: wat zitten flaapeu.
J. D. K. Ph. z.
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN, ICONSTEN EN WEE TENSCHAPPEN
UETRLK ELYK.

AANMERKINGEN OVER DE AFGODERY DER BESCHAAFDE
EN VERLICHTE VOLKEN.

hebben onlangs getragt te toonen , hoe het heeft kun.
WrWynen
gebeuren, dat, íchoon de allervroeg {ie menfchen

één éénig Opperwezen als den Schepper en Regeerder der
Wereld gekend en bediende hebben, by verloop van tyd,
die kennis heeft kunnen verloren gaan, en plaats maakes
voor afgodery en bygelooí`. AVy vonden toen de reden van
dit verfchynlcl in de onkunde der menfchen, ontslaan uit
hunne ruuwç en arbeidzaame leevenswyze. Zeker, een geflagt van landbouwers, veehoeders en jaagers kon onmooglyk de weetenfchappen beoeffenen; en allengskens moest
het menschdom in eene algemeene onkunde vervallen. Dan,
door den tyd, moesten 'er, by liet uitbreiden der lIemmen,
en liet toeneemen der bevolking , grootere flaaten geformeerd,
en, de leevenswyze veranderd wordende, handen voor den
noodzaaklyken arbeid beginnen overtefchieten , waar door
dan de denkende vernuften gelegenheid kreegen, om hun
verpand te oeffenen , en zig op wcetenfchappen en konllen
toeteleggen. En hoe konden , mag men wel vraagen , in
dezen staat, by Benen merklyken trap van beichaafdheid en
verlichting , die oude dwaalingen blyven {'and houden? Hoe
kon het , als de moeder der kont'cen en weetenfchappen ,
beroemde Egypte; hoe kon het met zo veel regts nog bewonderde Griekenland ; hoe kon het verlichte Rome; hoe
konden die volken, welken wy, voor 't overige, nog als
onze leermeesters en modellen hefchouwen en navolgen , zo
dwaas wezen , van die dwaalingen, in den fchoot der woest
geformeerd en gekoesterd, te blyven aanklecven?
-heid
De zwaarigheid, nopens dit onderwerp, ontliaat eigenlyk
hier uit; dat wy van de jeugd af aan gewoon zyn, de één
als het begintel van allen Godsdienst te be--heidvanGo
fchouwen ; en het veelgodendom voor het toppunt en van
godloosheid en ongcrymdlieid te houden. Onderwezen in
dc reine leer van 't Christendom , en door de uit het zelve
III. DELI. MENGELW. NO. I1..
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voortgebragte zuivere wysgcerte verlicht , fchynt ons alles
te keren, dat 'er maar één éénige God is. Dan waren
wy opgevoed geweest in de Schoolen van 't Heidendom;
hadden wy geen beter onderwys gehad dan een Socrates, een Plato, een Cicero, een Seneca , wy zouden,
mooglyk met hun wel één éénig allerhoogst Opperwezen
gelooven, maar nogthans eene meerderheid van mindere
Godheden toeftaan. f let redeneerend bewys van Gods één
zelfs naar 't oordeel van fchrandere hedendaag--heids,
fche wysgecren, wel voldoende ter overtuiging van 't ver
doch het heeft geene volflagenc wiskonfldige zeker-fland;
Een nadenkend vernuft kan, ze--heidvanbtog.(*)
kerlyk, uit de voorondertlelling van eciie meerderheid van
verhevener wezens , geleid worden , om éénen éénigen opperffen Geest te ffcllen. De opklimming van geesten , welke
men in de wereld gewaar wordt, welke in het veelgoden
wordt toegef aan, en van het welk zy als de gronddag-dom
is, kan onmooglyk verder gaan dan tot de hoogfle vol
denkbeeld, dat wy van geesten-maktheid.Hgn
hebben, doet hun wezen befiaan in kennis en raagt. Nu,
daar kan Beene grootere kennis wezen dan die van al het
mooglyke, en geene grootere magt dan die over alles gaat,
en alles doen kan wat het verfland goed vindt. Hier, aan
dc hoogfle volmaaktheid , moet de opldiniming fluiten ; boven den geest, die alles weet en doen kan wat by wil, kan
geen geest wezen. Daarby, het verfland kan zig Beene
opklimming voorflellen zonder einde : dan , waar zullen
wy het einde plaatfen in cie fchakels der verhevene wezens,
dan alleen by de hoogíle volwaaktheid, in de welke alles
mooglyk is, wat 'er mooglyk in wezen kan, dat is, de oneindigheid?
Volgens dezen redeneertrant wordt liet verfland zekerlyk
geleid tot het denkbeeld van één éénigen hoogst volmaak
geest; en op dezen grond is het ook waarfchynlyk, dat-ten
de laatere Wysgeeren onder de Heidenen gekomen zyn tot
de kennis van een allerhoogst Wezen. Maar het beflaan van
zulk een Wezen, van zulk Benen opperflcn God , fluit al
zo weinig dat van mindere Goden uit, als het 't bc!a aan uitunit van minder verhevene, van fierflyke , wezens.
Ilet
-

-

-

(*) Men zie de Verhandeling over Gods éérheid van den Heer
onder de Verhandelingen- van het Sto1piaanJ he Le-
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Het was alleen eene onfeilbaar bewezene Godlyke Openbaaring, welke het geloof aan Ondergoden, en den Dienst
der geesten, kon verbannen. 't Was , zonde dc Afgodery
worden uitgeroeid, vollirekt noodig, dat by, die alleen
met volle zekerheid veeeten kon, dat de beftiering der we=
reld niet aan windere Goden was aanbevolen, maar dat
zyne over alles gaande Voorzienigheid , door eersen 'onbegryplyken invloed, en ingevolge van nooit voor mindere
geesten te doorgrondene fchikkingen, alle dingen wrogt
naar den raad van zyl.eu ecnwigen wil, door eene Openbaaring , welker GG>dlykheid op onnvrikbaare en ontwyffelbaare
gronden fleundc en in 't oog viel, liet menschdom desaangaande onderrigtte. Ook beeft, in weerwil van alle dc
verlichting, welke de wereld genoot, de afgodery Eland ge
dat de Christlyke Godsdienst-houden,t y
gezegenpraald heeft.
Ondertusfcl:en, evenwel, hebben deWysgeeren, welke ti
in de tyden van 't Heidendom leefden, veel betere begrip
hunne Goden gehad dan liet gemeen. Zy hebben-penva
van de leer van het Veelgodendom alle die ongerymdheden
afgezonderd , welke gedeeltelyk de domheid des volks , en
g;edeeltclyk de dartele vinding der Dichteren, den Goden toefcllrecf. Men behoeft SENECA maar te leezen, om te zien,
hoc zeer by alle die fabelen afkeurde, welke men van de
Goden verhaalde, en uit welker ongerymdlieid men byna
zeggen zoude, (lat de Dichters en de verf'andigfle lieden
aan de Goden niet geloofden. Wie, immers, die het be
haan der Goden en hunnen invloed en regeering toejiond,
zonde zig verfloeten durven, hun dwaasheden en chelm
aanteticlten, welken men den geringften uit de-foken
mcnfchen niet zonde durven verwyten?
Het komt my zeer waarfchynlyk voor, dat veelen uit de
verstandige Heidenen met de Goden gefpot, en of hun hehaan, of ten minfle hunnen invloed in de beíliering der
wereld , in twyftcl getrokken , zo niet volf'rekt ontkend ,
hel-^hen. Maar zo mogten eenigen denken; het Volk, gewoon aan zyne Goden, en derzelver eerdienst ; verflaafd
aan zyne Priesteres; bleef by het oude geloof; terwyl de
V, ysgecrcn, die in andere gevoelens waren, hunne gedagten veelal niet dorf{en openbaaren, te minder, daar zy,
die liet waagden te zeggen wat zy meenden, als Godver
tinaars aangezien, verfoeid en vervolgd wierden.
-loc1
Voert hier by, dat weinige menfchen cone flerkte van
geest hebben, die groot genoeg is, om voi rcktdoortegaan,
Mm d
op

Soo
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op het geen hun waarl'chynlyk voorkomt, wanneet de
van de jeugd af aan ingezogene vooroordeclen, en de gevoelens der menigte, geheel iets anders leeren. In zulk
een geval is de menschlyke geest meer geneigd, om die
vooroordeelen en gevoelens met het geen hem ,buiten dezelven , waarfchynlyk voorkomt, overeentebrengen, en het een
naar het ander zo te plooijen, dat daar uit een byzonder
zamenUUel geboren wonde. En dit fchynt liet geval van de
Incesten der oude Wysgeeren geweest te zyn.
De heerfchende overtuiging van 't beillaan eener menigte
van Goden aan den eenen kant , en aan den anderen het ge
aan éénen oppertien God , fchynt het zamenflel der-lof
Oosteríche Wysgeeren van de godlyke uivloeijinge te heb
welk mooglyk de grond is van den-benvortga;h
afgodendienst der Heidenen in Inuostan; en dit 7,amenilel
fchynt my toe, ook veele Wysgeeren in de Helling van het
Veelgodendom bevestigd te hebben.
De opklimming der geesten leidt den Wysgeer ligtlyk,
^elyk wy boven aanmerkten, tot het geloof aan één opperst
hoogst volmaakt Wezen. Die geesten nu, moesten , even
als de geheele wereld , eenen oorfprong hebben. De oude
overleveringen fpraken van ecne voortbrenging der wereld,
en de reden leerde liet zelfde : gevolglyk moest de wereld,
met alles wat daar in is, niet van zig zelve zynde, baaren oorfprong hebben van het hoogst volmaakt Wezen.
Maar dan viel de vraag, hoe heeft dat Wezen de wereld
voortgebragt. Eene fchepping uit Niet is een denkbeeld ,
dat nimmer in het verfland van c enigen Wysgeer opkwam;
en zeker geen menschlyk vernuft kan zig eene íchepping
uit Niet voorflellen. Men dagt dan, dat alles uit God was
voortgevloeid. Waarfchynlyk had men n-)g Beene begrippen van Gods oníloflykheid en onverdeelbaarheid; want het
is misfchien even moeilyk, zig eene uitvloeijing uit een
eenvoudig onftoflyk Wezen, als eene fchepping uit Niet,
voorteftellen. Evenwel, dit begrip, 't welk, fyn nitgefponnen zynde, tot het Pantheismras leidt, in weerwil van alle
zyne zwaarigheden, was het heerfchende in de fchoolen
der Oosterfche Wysgeeren. De uituloeifclen nu uit de Godheid verfchilden in trappen van volmaaktheid; naar dat zy
onmiddelbaar uit de eerfte bronwel waren voortgekomen.
-Iet eerlle en volmaaktíle uitvloeifel was dat, uit het welk
alle de overigen waren uitgevloeid , Gods Reden, het 11/oord,
waar door alle dingen, by veelen der Heidenfche Wysgeereii zelfs, gemaakt waren. Uit dit Wezen waren anderen
voort-
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voortgekomen, en uit die wederom anderen, allen in vol
naar maate van hunnen affland van-maktheidfln,
het Opperlle Wezen , tot aan de laagt e wezens, dc leevenlooze f of, toe. Dit was het flelfel der Oosterlingen. PLATO'S Denkbeelden in de Godheid, zyn Logos, fchynen ever
den zelfden grond gehad te hebben: en wie weet, hoe veel
van die begrippen nog in onze hedendaagfche Godgeleerdheid is overgebleven? Onder die Wysgeeren, welken het
Christendom omhelsden , zyn 'er ongetwyffeld ook geweest,
die uit de Schoolen hunner Leeraars deze begrippen mede
bragten; welken zy wonder wel met het geen in de heilige
Schrift van Vader, Zoon en Heiligen Geest geleerd werd,

meenden te kunnen overeen brengen (*).
Deze leer, nu, der uitvloeifelen ftrookte volmaakt wel
met die van 't Veelgodendom. Zulk een verheven Aioon,
(dit was de naam waarmede de Grieken die Wezens benoemden, een naam, welke ook eene eeuw betekent,) was
een God, verhevener, magtiger, heiliger, naar maate by
nader was aan den oorfprong aller dingen.
In dit I'c eltel waanlen veelen, 't geen het zelve niet wei
ook eene oplosfing te vinden van de moei-nigbeufld,
vraag, hoe 'e, daar het Opperwezen goed en wys is,-lyke
zo veel kwaads inde wereld heeft kunnen komen? De laagere geesten hadden zo veel minder trappen van volmaakt
als zy van het Opperwezen af waren; het kwaad kwam-heid
dan voort van de laagere wezens , en onder deze behoorde

ook de mcnsch.
Het gemai,lyke dier oplosfinge van dit duister voor('rel,
in de Wysgeerte , maakte deze (Idling des te aanneemclyker; en 't is dus niet vreemd, dat Heidenfchc Wysgeeren
dezelve, ter begunfliginge van 't Veelgodendom, des t^
grectiger omhelsden.
0 . 0.

(*) Dit wordt breedvoerig beredeneerd in het Plutonisme de'oiié, oir £Jai touchant le Verbe Piatonicien. Cal. 1700.
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WAARNI:EMING WEGENS MET UITDRI VEN

WAARNEEMING, WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN DE
Calomel, EN DE Tinctura 7a1appc ; IN HET UITORY
VEN DER SPOELWORMEN (LUJ[F;RICJ). Door 4N_
DREW DUNCAN. M. D.

(Medical Cafes an4 Ohfervations, peg. 319.)
A - , een Jongetye van 3 waren , wierd , den to Jnny
1777, in het kIospita l gebragt; hy had, zedert eenigen
tyd, dikwils Spoelwormen geloosd, ter lengte van agt tot
tieii duimen. Hy klaagde over pyn in den Buik en Borst, die
hem, by korte tustchenpoozingen, met groote hevigheid
aanvielen : by plukte beflendig aan den Neus, was dikwils,
geplaagd niet perzinge tot afgang, en voelde gefladig aan,
drang tot wateren , zonder dat hy echter iets loosde.
Des nagts íliep hy tamelyk wel , maar klaagde beílendig
over grooten dorst: de eetlust was zeer ongelyk; de Stoelgang was , over het geheel genoomen , geregeld; maar met
de perzingen loosde hy een flymagtige Doffe, Aan de Urin
konde men niets tegennatuurlyks ontdekken.
Met deeze ongemakken was hy reeds, zedert drie weken , gekweld. De moeder wist geene oorzaak daarvan op.-tegeeven , en men had het kind geene Geneesmiddelen, behalven nu en dan wat Rhaharber,, laaten gebruiken.
Ik fchreef diensvolgens de volgende middelen voor,
;

i.

Calomelanos granorum unum,
Confervtc Rofarum quantum fufficit, fiat Lokcc,

des avonds, naar Bed gaande, te neemen.
i.

Tincturce 7alappce femiunciam
Syrupi famplicis uncias daas. M.

des morgens vroeg een halve lepel vol te gebruiken,
en daarmede alle uur aan te houden, tot dat 'er afgang
volgt.
Ik bezogt hem den 13 Juny, Hy had de voorgefchreeven brok wel kunnen verdraagen ; de purgatie had zeer flerk
gewerkt, en by had twee groote wormen geloosd, ieder ter
lengte van omtrent to duimen.
Ik liet hein de voorgefchre even middelen voortgebruiken.
Den
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Den 17 Juny. De Geneesmiddelen had by niet behoorlylc
ingenoomen. Men had niet ontdekt, dat hy, zedert, Wormen had geloosd, en hy bleef, by aanhoudendheid, over
pyn in den Buik klaages. Ik verzogt de geneesmiddelen behoorlyk integeeven.
Den 20 Juny,bezogt ik hem weder, en vernam, dat, zo
wel de Bolus, als liet Purgeermiddel, waren ingenoomen,
welk laatfte zeer fterkc Stoelgangen verwekt had, waarby
liet Kind een langen Worm was kwyt geraakt.
Een tweeden Worm had men voor een gedeelte ontdekt;
maar was wederom in den darm te rug getrokken. Ik raadde
met liet gebruik der middelen, tweemaalen in de week,
aan te houden.
Den i July. Het Kind had, zedcrt twee reizen , de Geneesmiddelen ingenoomen ; van de eerfte purgatie had by
vyf, en van de laatfte zes \Vormen geloosd: ieder derzelven was omtrent agt duimen lang. Hy klaagde niet meer
over krimpingen in het lyf; echter belpeurde men nog zomwylen liet plukken in den neus, en het knarsfen met de tanden, geduurende den Ilaap.
Het was, om deeze reden, dat ik het voortgebruik der
Geneesmiddelen noodig oordeelde.
Den ii July. Hy had tweemaal ingenoomen; op de eer
purgatie waren twee Wormen gevolgd , maar de laatl{e-fIe
trad niet gewerkt.
Dc middelen wierden , als voorera , voortgebruikt.
Den a9 July. Het Kind had , by ieder van de laatfte purgatie, 3 Wormen geloosd, waarvan de eerre byna elf duimen
lang was. Zedert agt dagen had by niets meer ingenomen , en was ook geen Wormen kwyt geraakt : by klaagde
nu niet meer over eenige pynen in het lyf, en de andere
toevallen waren ook merkelyk minder. Ik liet nog eenigen
tyd met liet gebruik der Geneesmiddelen aanhouden. Wanneer hy in 't vervolg geen Wormen meer loosde, en 'er ook
Beene van de genoemde toevallen wederkeerden, liet ik
hem in volmaakten welftand uit het Hospitaal gaan.

II m,
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N ATUURLYKK HISTORIE VAN DEN WITTEN KWIKSTAART.

(Volgens den FIeer DE sUFFON.)
Witte Kwiktaart, in 't Latyn Motacilla, in 't ItaD e liaansch
Ballarina , in 't Portugeesch A'•eloa • in ';
wagtail . in 't Hoogduitsch

Engelsch White tater
T'VyJe
1vajler fteltz, in 't Zweedsch herla, in 't Poolsch Pliska,
in 't Frausch Lavandiere geheeten, is wat grooter dan een
X'oolm,es; doch zyn lange flaart fchynt zyn Lichaam te

vergrooten, en geeft hem in 't geheel de langte van zeven
claimen: de íhaart zelve maakt daar van drie en een half
duim. De Vogel fpreidt dien uit, en heft denzelven om
hoog, als by vliegt; by fleunt op dien breeden riem als by
in de lugt tuimelt, en dartelende zich onwendt ; en wanneer by zit, is dit deel in eerie gefladige beweeging op en
neder , by fchuddingen vyf of zes maal herhaald.
Vlug, met kleine zeer verhaaste fchreden, loopen de
Kwik /taarten langs den oever der rivieren; zomtyds treeden zy 'er in, ter diepte van Benige linien: veelal onthouden zy zich by molens, huizen, en ter plaatze waar 't
Linnen gewasfchen wordt; zich by de Vrouwen zeer gemeen
vervoegende , om de kruimpjes, welke zy hun voor -zam
te zamelen: en dewyl de beweeging van hun-werpn,o
haart zeer veel overeenkomst£ heeft niet die der wasfchende
Vrouwen, draagen zy in Frankryk den naam van I.avcandiere.
Wit en zwart by plekken verdeelen de Pluimadic van den
Ktivik(taart. De Buik is wit, de Staart zameagcfletd uit
twaalf pennen , welker tien middelflie zwart , en de twee
aan de zyden wit zyn; de digtgefaage Vleugels loopen niet
verder dan tot een derde der langte des Vogdls: de Vleugelpeiiuen zyn zwart en bleek grys geboord. l ELON heeft
in de Vleugelen van den Kwikflaart let opgemerkt, 't welk
dit Vogeltje aan 't ge(lacht dei Watervogelen doet naderen.
Het bovenfile van den Kop is gedekt met een zwart kapje,
"t «welk boven by den hals afdaalt : een half masker, 't welk
wit is , bedekt liet V o : rhoofd, omringt het oog, en aan
d^ zyden van den Hals nederhangende, loopt het tot liet
zwart van den Gorgel, voorzien met een breede zwarte
pick , op de borst afgerond. Het zwarte trekt in ecnigen na
1 ,.,t bruine : en het verfdril der Pluimadie tusfcllen liet Mannetje en \Vyfje is bier in gelegen , dat by het laatstgernelde
iet bovenste van den Kop brans, en by liet eerst'Tenoem^ïF zwart
-
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De Kwik f^aarten komen op 't einde van Maart in Frankryk. Zy maaken hun nest op den grond , onder eenige
(ruiken op de groente of braakliggende landen: doch mees ten tyds aan den waterkant, aan een uitgekolkten oever of
in paalwerk. Dit nest bellaat uit drooge kruiden, hairworteltjes, zomtyes niet mosch gemengd, alles vry los in een
gewerkt, en van binnen met vederen of hair voorzien. In
't zelve vindt men doorgaans vier of vyf witte, en met
bruine ftippeltjes gevlekte Eitjes : meestentyds broeden
zy, maar ééns, ten nmin{len, wanneer het eerfle broedzel
niet weggenomen of gefloord is, voor het uitkomen en opvoeden der Jongen. De Vader en Moeder verdeedigen het
kroost, wanneer men 't zoekt te naderen , met moed. Zy
voorkomen, als 't ware, den vyand, rondfom vliegende,
ten einde hem te verbysteren: en als men het broedzel wegneemt, vervolgen zy den roover, vliegen boven zyn hoofd,
zich onophoudelyk omwendende, terwyl zy op een' klaagenden toon hunne jongen roepen. Zy bezorgen ze met zo
veel vlyts als zindelykheids, en zuiveren het nest van alle
onreinheden : deeze werpen zy niet alleen buiten; maar
brengen ze op een zekeren afftand weg. Wanneer de Jongen in Raat zyn om te vliegen, warden ze door den Vader
en Moeder geleid, die hun dan nog drie veeeken of één
maand voeden. Zy ílingeren , niet eene ongemeene greeti;
beid, de Infefte-n en Micreneijeren in. Men heeft opgemerkt, dat de Ktivikfiac-rten altoos intone fpys niet eene zon
zich geen tyd fchynen te-derlingfch^: me,n
gunnen om dezelve door te zvvemen. Zy verzamelen aard
vangen de vliegen in de legt, dit is liet oog -wormen,
hun geduurig zwerven en tuimelen : voorts is-merkvan
huiine vlugt golfswyze, met horten en flooten: zy bedienen zich zeer veel van 111111 ílaart, die zv dan horizontaal
beweegen , en dus in een,- tegenovergeftelde rigting van dc
bewceging als zy zitten. Dikwyls laaten de Knik haarten, en boven al onder liet vliegen, een zwak, helder
en verdubbeld geluid hooren, omtrent op doezen toon,
gii gíli"t, gddi" gríi" gzíi't, dit 's de (tem van 't vernoegen: die beneden zyn, beantwoorden ze: maar die zelfde
toon klimt hooger. en wordt dikmaaler herhaald, als zy de
klauwen eens roofvogels ontkomen zyn : zy vreezen geent
andere Dieren, noch ook den Mcnsch: als men op hun
fchiet, vliegen zv niet verre, en zetten zich weer neder op
^.n kleinen afRand van een jaager.
In den lierlst, ve toonen zv zich , talrykst, in onze vel-
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den. Dit Jaargetyde, 't welk hun te zamenbrengt, fchynt
hun vrolyklicid in te flortein: zy vermenigvuldigen hunne
fpelen, hellen zich in de lugt, firyken op den grond ne
loopes elkander na, en gaan , in grooten getale , zit--der,
ten op de molendaken , en de huizen , digt by 't water:
daar ichynen zy met elkander te praaten, niet korte en herhaalde toonen : hun hoorende, zou men gelooven , dat ze,
voor cenigen tad , vraagen voorhelden en antwoorden inbragten: tot dat een algemeen geroep van de gehecle verga
teken geeft van de toellemming om elders heen-deringht
te trekken. Ten dien tyde haten zy ook een zagten'en
laagen wildzang; hooren, die onderitems en bykans niet
meer is dan een zagt gemurmcr : te deezer oorzaak
geeft FELON lion misfchien den naam van zfurada. Die
•zagtc toon wordt hun ingeboezemd door de fchoonheid van
't Saifoen, en 't vermaak der gezelligheid, waar voor deeze
Vogeltjes zeer aandoenlyk fchynen.
Op 't einde van den Herfst verzamelen zich de Kivikf aagten in veel grooter benden. 's Avonds llryken zy ne
riet aan den oever der rivieren, waar zy de voor-deropht
roepen, en ,tot de nagt valt, zamen Ii eelen. Op-bygande
heldere morgens, in de maand Oftober, hoort uien ze , in de
lengt, zomtyds zeer hoog , vliegen , zonder ophouden fchreeuwende, zy vertrekken als dan : want , niet liet aannadcren
van den Winter, verlaaten zy ons, en zoeken andere lugtvreeken. De I-leer DE MAILLET fchryft, (lat, omtrent dien
tyd, in Egypte zulk Bene menigte van Kwiktaarten komt,
dat het volk ze in zand droogt, om ze te bewaaren, en
vervolgens te ecten. De Heer ADANSON vermeldt , dat men
ze des Winters aan de Rivier Senegal ziet, niet de Zwaluwen en Kwartels, die 'er zich niet dan op dien tyd tellens
bevinden.
De Kwidf aart is gemeen in geheel Europa tot in Zlveeden
toe , en wordt, gelyk wy gezien hebben, in Africa en 4rie
gevonden. Die de I leer SONNERAT ons van de Philippynfche Eilanden bragt, is dezelfde als de Europifci,e, en een
ander, door den Heer colMErSON van de Kaap der Goede
Hoope aangevoerd , verfchilde 'er weinig van. Doch zou
OLINA zich niet vergisfen , als by fchryft dat de Kwik.f aart
alleen in den Herfst en in den Winter in Italie voorkomt?
Kan men gelooven, dat dit Vogeltje den Winter doorbrengt
in die Lugtftreeken, daar het zulke verre tochten doet na
veel hecter Gevesten ?
-
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GEDAGTEN OVER DE ONTBRANDING DEI: GEWASSEN, EN
.BOVENAL VAN OP- EEN GEHOOPT HOOI ,WAAR IN IMEI^
^IOGELYK HET RGChTE KENMERK ZAL VINDEN ,
OBI DR DRIE SOORTEN VAN GISTING TE ONDERSC H EIDEN. Door JEAN SENEBIER,

Bibliothecarius van 't Gemeenebest Genere, en lid van de Hollandfche
Maatfcliappy te Ilaarlenn.
(Overgenomen uit het Yournal Phyfque.)
et verfchynzel, dat Gewasfen in Gene groote hoeveelfl
heid, eer zy droog zyn, op - ecn gehoopt, als van
zelve in brand vliegen, is verbaazend. BOERHAVL spreekt

'er van in zyne Chimie, als by over het voedzel des vuurs
handelt. M(SSCHENLR OER roert het in zone Natuurkunde
even aan; maar noch de een noch de ander heeft 'er op
gedagt om de oorzaak op te fpetiren van een verfchynzel,
zo gefchikt om dc aandagt eens Natuurkundigen te vestigen , door 't verwonderlyke , 't geen zich opdoet in de om'
ílandigheden, en de lchadelyke uitwerkzels daar door zomwylen veroorzaakt. Het vuur komt voort uit den fchoot
der vogtigheid: de verflindende vlam verteert het Lichaam,
't welk dezelve voortlTragt, en dreigt alles, wat 'er om heen
is , in 't verderf in te wikkelen.
Welk is de oorzaak van dien Brand? — Welke zyn de
hulpmiddelen daar tegen ? — Ik onderneem het niet deeze
vraagen te beantwoorden : het is bykans onmogelyk beIlisfende Proeven op dit fink te doen. Ik zal 'er alleen eenigc gedagten, die misfchien zeer aanneemelyk zullen weezen , daar over opgeeven. ---- Wanneer men cene Proeve
voorllelt, welke tot heil der Menfchen kan Eirekken, door
hun te behoeden tegen een verfchriklyken brand, mag men
toegeevenheid verwagten; het berispen zelfs braveeren, en
van zyne eigenliefde eerie offerande doen aan de zugt tot
het algemeene welzen.
Het droogst ingezameld Hooi ondergaat in de Hooibergen
Bene gisting, welke zich ontdekt door eene hevige hitte,
een flerke reuk, eene zeer merkbaare vogtigheid , en eene
uit^ti-aasfeming van vaste Lugt, veelal voortgebragt door
den eedren trap van gisting. De ondervinding wyst ten
min-
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minílen uit, dat men dan, met de bloote hand, altoos de
inwendige hette van een Hooihoop niet kan veclen; dat
Elen last in 't hoofd krygt, wanneer men dan lang in de
ífallen blyft; dat men veel moeilyker ademhaalt, dan in dc

veye lugt; dat een brandend vuur niet het bloed door de

2dcren loopt; dat men ras overdekt is van een overvloedig
,weet; en dat men, eindelyk, bykans alle de uitwerkzels
voelt, die fineulende doove koolen veroorzaaken by lieden
aan derzelver uitdamping blootgefleld , als men door een
voorzigtig weggaan zulks niet voorkomt,
Maar, indien de Gewasfen in eene groote menigte opeen
worden, eer zy droog zyn, wordt men zeer ras-gehopt
de voorbefchreevene uitwerkzels gewaar: dan vervolgens
vermeerdert de bette; een wateragtige en phlogistique damp
verheft zich, vergezeld van flank, en, naar dat de omíhan,
digheden zyn, barst 'er een geweldige vlam uit, die deeze
everblyfze!s der verrottinge fchynt te ontvlugten.
De gisting is de oorzaak van de ontbinding der Gewasfen ; doch de deelen , waar tut ze beliaan , zich ontbindende , vormen welhaast nieuwe zamengefIelde Lichaamen.
In het begin der gistingc is de ontbinding niet volkomen,
'er vliegt eene vlugge damp uit de vaste lugt, die een zout
uitwaasfemend gedeelte is: maar liet Phlogiston blyft nog
verééiiigd met een groot gedeelte van de Toffe der Gewasfen : deeze hoopt zich op een, en is 'er, zonder dezelve te
verlaaten, min vast aan gehegt. De vaste Lugt wordt het
kenmerk van de geestagtige gisting; het Phlogiston blyft in
het mengzel, en brengt een weinig warmte voort. Indien
de ontbinding der deden in de Gewasfen toeneemt, vermeerdert de hette, het Phlogiston wordt eenigzins losfer;
het ontvliegt , en befinet de lugt waar liet doorgaat , ver
dezelve op eene aanmerkelyke wyze , en doet een-mindert
Phlogistiq^ie logt gebooren worden , dit is het kenmerk van
de zuure gisting. — Eindelyk ontdekt zich de rottende
gisting, die alle de verbintenisfen der hoofdfloffen ver
fielt, om zich op zulk eene wyze,-brekt,nivyhd
als het haar behaagt, te versenigen, door eene zeer groote
bette , het Phlogiston breekt in grooten overvloed uit, her
voegt zich by de zuuren en zouten, die uitdampen , eit
vormt cie ontbrandbaare Lugt, of eene Lust, zeer met
Phlogiston opgevuld , 't welk liet einde is van de rottende
gisting. — Zulks moet op de volgende wyze toegaan.
in de geestagri e gisting paart zich het Phlogiston, voor
het grootfee gedeelte, timet de gemengde itcdl'c; liet uit`cVa^1s..
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waasfemend gedeelte moet gevolglyk weinik; Phlogismn in
In de zuure gisting
hebben, gelyk de vaste Lugt.
fcheidt het Phlogiston, zich verbergende om het zuur te
naaken, van de deelen, waar mede het vereenigd was;
als dan dampt 'er eene zekere hoeveelheid uit, die de Phlogistique Lugt vormt. — Eindelyk , wanneer alle Phlogiston
los raakt , heeft men een met Phlogiston opgevulde Lugt,
de ontbrandbaare Lug , en met deeze de verrotting.
Indien men de Gewa fen aan het vuur blootflelt, de Lug•
teil 'er uitkomende ontvangt, en het vuur allengskens aanRookt, krygt uien eerst vaste Lugt , vervolgens gephlogisteerde Lugt, en eindelyk de ontbrandbaare Lugt : dit bewyst
dat de natuur deezer Lugten betrekking hebbe, tot de maat
van de ontbinding der Gewassen, die dezelve opleveren.
Men begrypt ligt de oorzaak van de hette, welke men
gevoelt, als men vogtige Gewaden, eenigen tyd geleden,
opeengehoopt, aanraakt. De ondervinding leeraart, dat de
vereeniging der zuigen niet het Phlogiston altoos erne
warmte verwekt , welker flerkte geëvenredigd is aan de
zuiverheid en hoeveelheid der zuuren en van het Phlogiston , die zich vereenigen. Men ziet ook dat de bette toeneemt in de gistende Gewasfen, met de ontbinding hunner
deelen, die, hunne eigene hoedanigheden aanneemende, dezelve brengt in den haat, waarin wy ze bevinden in onze
Rookhuizen , en dezelfde uitwerkzels doet voortbrengen.
De ontvlamming der Gewasfen kan, in deeze omflandigheden , of van zelve of by toeval ontf'raan. -- Zou men
dit, in liet eerffe geval, niet kunnen ophelderen, door de
vereeniging der zuuren , met de olien , 't zy ligter of
zwaarder, gelyk gebeurt, wanneer men Geest van Vitriool
met eenige OIie vermengt? Zou 'er zich geene foort van
Pyrophore of Phosphorus, of liever een Salpeter, inIien
geen zwavelagtige fioffe, vormen, die by eene maatige warme in den brand vliegt, of zelfs, gelyk eenige dier mengzelen, door het aanmaken der Ingt? De Gewasfen verfchafen
de ftoffen van deeze onderfcheide mengzels. In de alge
alle hunne deelen , begiypt men-menvlugtiworda
de mogelykheid van de zamenftelling der opgenoemde ftoffen, en bygevolge die van 't uitwerkzel, 't geen ik trait op
te losfen.
Wanneer wy de Lichaamen, die de gisting ondergaan
hebben, onderzoeken, zien WY .dat ze van kleur, geur en
zelfftandigheid veranderd zyn, dat derzelver zwaarte veel
is afgenomen, en als 'er eene volkomene rotting plaats gehad
--

;
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had hebbe, zyn de overblyfzels dier Lichaamen niet meer
vatbaar voor de verbranding, zy vormen Bene foort van
kalk die de grondflag der grocijing, en misfchien het 1 erk
der groenmg zelve, is. Zy, die vogtig Hooi optluitcn ,
weeten dat het zwart wordt, een leelyken flank en ílegten
finaak krygt, als mede dat de Beesten het weigeren te
eeten.
Dewyl men, derhalven, in de Gewasfen, zuurera, zou
olien , en brandende geesten , het Phlogiston , vindt;-ten,
dewyl deeze 11oflcn verminderen , of, dewyl eenige ,derzelven ontaarten , en , geduurende de gisting, verdwwrynen ;
dewyl men weet dat de meeste op dcnzelfilen tyd weg
kunnen vlugtig worden, mogen wy redelyker-vliegn,of
wyze beíluiten, dat de ontbinding der Gewasfcn eerie
l offe doet gebooren worden , die dezelve omringt; hier
uit kunnen mengzels ontfcaan, die, op 't enkel aanraa?;en
der lugt, in vlam vliegen.
Maar, tchoon 'er zich Benige waarfchynlykheden opdoen
voor dceze oorzaaken, fchoon zy Bene groote rol ipeelen,
in verfclicidc omt'andigheden, geloof ik, nogthans, dat
men 'Cr altoos de Ontbranding van vogtig opeengehoopt
Mooi niet aan moet toefchryven. Dit toeval is niet algemeen;
liet gebeurt niet altoos wanneer neen liet Hooi, eer het
droog is, inzamelt; men neemt liet zelfs niet feeds waar,
wanneer liet Hooi bederft, zwart wordt, en verrot. Het
blykt, derlialven, dat 'er de zamenloop noodig is van cene uitwendige oorzaak; dus wordt, in 't algemeen , decze
ontbranding der oogtig verzamelde Gewasfen, voortgebragt
door de ontbraudbaare Lugt, uit de Gewasfen in dien
ffaat voortgekomen, die dan ontfieekt door eenige byzondere oorzaak, en zonder deeze niet in brand zou vliegen.
Ziet hier de gronden van myn gevoelen: IToor-eerst; men maakt ontvlambaarc Lugt door de ontbinding
van Yzer of Benig Metaal in Vitrioolzuur, en dit zuur
met brandende geesten te mengen, of zelfs door de enkele vcreeniging van dit zuur niet Phlogistique Stof fn , of
niet Phlogiston zelve; men maakt ontvlamhaarc Lugt door
hot enkel kooken van Olien , gelyk de Heer INEar_ T heeft
waargenomen, by het kooken van Terpentyn -Olie, en dc
Heer PRIESTLEY als by Olie van Olyven kookte (*). Oe
wer(*) PRIE,TL.rY,

XIV. p. i39.

Tom. IV. p. 363. Yournal de Phyrigm, Tom.
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werking van het Vuur, op de Gewasfen, doet 'er de ontvlambaare Lugt uitvliegen; doch deeze vertoont zich niet
dan wanneer de zuuren beginnen vlagtig te worden , en de
Olien, die zig verheffen, dik genoeg zyn. Ik voeg 'er zelfs
by dat de ontvlau,baare Lugt voortkomt uit de ontbinding
van Yzer door zouten. 't Is blykbaar dat alle deeze
floffen van ontbrandbaare Lugt in de Gewasfen zyn, en
deeze de warmte, noodig om ze in beweeging te brengen,
ondergaan kunnen. Ik beíluit hier uit, dat myne veronderflelling ten minalen mogelyk is.
Ten Tweeden; de Planten, die in moerasfan verrotten,
leveren een ontvlambaare Lugt uit , door den Heer VOLTA
daarin ontdekt. Indien men 's Zomers eene génoegzaame
hoeveelheid van Gewasicn doet gisten, en onder water
houdt om de ontbinding te verhaasten, is een tyd(}ip, waar
op men de Lugtbellen , die zich op 't water vertoonen,
kan aan brand íleeken, en dit is het tyditip, wanneer de
groene kleur der Gewasfen verdwynt. De Lugt, door kooken uit Olien gehaald, heeft de meeste overeenkomst met
de ontvlambaare Lugt der mocrasicu. Eene foort van rook
kundigt de ontbrandbaare Lugt aan in de Gewasfen , welke
men verbrandt; eindelyk, het Hooi, en bovenal het Nanhooi, 't geen verrot in de Hooiklamp, verliest de groene
kleur; waar uit volgt dat myne veronderílclling waarfchynlyk is.
't Is zeker dat het rechtíl reeks bewvs ontbreekt. Men
heeft Beene Proeven genomen op de Lust in dc Hooifchuuren. Maar ook zeg ik , vooreerst , alleen, dat myn gevoelen
waarfchynlyk is , en ik agt die waarfchynlykheid groot genoeg om de Landlieden over te haaien , dat zy 'er eene beflisfende proeve van neomen. ik zou die aan anderen niet
overlaaten, indien mync lcevensomftandigheden gedoogden,
dat ik op 't Land woonde, en den Hooibouw kon nagaan.
Ten Tweeden; alle jaaren en alle plaatzen zyn niet
even gefchikt tot die Proeve.
Ten Derden; 't is
niet mogelyk dezelve in 't klein te neemen. Ten
Vierden; 't geen veel tivaarfchynlykheidds aan myna veronderllselling byzet, is, dat de logt in de Hooifchuuren, gelyk ik reeds aa . erkte, nadeelig is voor de ademhaaling.
Men kan niet ttvyíelen, of liet rottend Hooi vormt outbrandbaare dampen, door de ftoffen, die zich ontwikkelen. En befpiegeling en waarneeming , beiden , leiden ons
op, om te gelooven , dat 'er zich eerst Vaste Lugt , ver
-volgensGphitrdLug,enlykotvambr
Lugt
-
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Lugt vertoont; (loch men zou Clerzelver aart te weeteii
kunnen komen, met de logt der floo:íèhuuren, Op ver
te onderzoeken, naa dat men het Hooi-fchidetyn,
heeft opgedaan , niet 1'alpeter-lugt, kaïl(water en fe hoon water. Maar, om te ontdekken of die logt, ontvlambaare
Lugt inhebbe, moest men op dc wyze van den Heer VOL m te werk gaan; en dus de lugs der Hooiíchuur veemen
op 't oogenblik als liet Hooi liet heetst is, en in 't boven
gedeelte van de ,Hooiklamp; dcwvl de ontvlambaare-1Ic
Lngt ligtor is dan die des Dampkrings; doch dewyl deeze
Lugt in de gemeene lugt kan zwerven, moest men het
eerst beproeven door ecu Eleétrique vonk, vervolgens met
'er eenige bellen gedephlogisteerde lugt by te doen; indien
dit niet gelukt, ?o,u men allengskens by de lugt van de
Hooiklamp, welker hoeveelheid bekend was, eenige bellen
ontvlambaare lugt uit metaalen, welker hoeveelheid men
wist, niet geineene ]Ligt kunnen mengen, tot dat de Llectrigtne vonk dezelve aanflak; als dan zou men, uit liet ver
menigte van bellen ontvlambaare metaal--1chitusfend
lugt, gevoegd by die van den Hooiberg, noodig om te doen
ontbranden, en de hoeveelheid van die zelfde lugt met ge
vermengd, noodig om die in brand te íleeken,-incelugt
kunnen oordeelen , hoe veel ontvlamhaare legt in die h ooi
-fcburwas.
Maar hoe ont(}cekt die ontbrandbaare Lugt? — Voor
eerst , zy ontvlamt niet altoos , fchoon liet Hooi, dat dezelve
voortbrengt, zeer vogtig is gewonnen : als dan heeft de
ontvlambaare Lugt zich verfpreid, of vindt zich verzwolgen in cone groote hoeveelheid gemecne lugt, of de ontilcekende oorzaak van buiten ontbreekt. — Ten anderen.
De ontvlambaare Lugt wordt door de gering(Ie vlaai ontfooken; een vonk uit zyden kousfen , uit een mensch, uit
een dier gehaald, is daar toe genoeg. 't Zou, derhalven,
niet te bevreemden zyn , indien de zomerblikjes des nafits ,
of zwaarder blixemen, of zelfs de verheveling, onder den
naam van verfchietende Star bekend, de lugt, die uit de opening der Hooifchuur voortkomt , aanfcaken , en den brand
verwekte. —Eindel,vk , kan liet hybrengen van een oi;tftooken
kaars dit tritwerkzel te vege brengen: voorts loopt dit minder gevaarin de Stallen, die onder de Hooibergen zyn; dewyl die ontvlambaare Lugt uit eigen aart na boven klimt.
Door welke middelen zal men .best de heillooze uit
vliegen deezer ontvlambaare-werkzlsvanhtibd
Lugt, in de Hooifchuuren, voorkomen? Ik zie 'er
tlegts
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flegts twee. Het eerfile beltaat in alle de toegangen tot don
Hooiberg zo wel te fluiten, dat de ontvlambaare Lugt,
door 't vogtig Hooi voortgebragt, 'er niet koene uitvliegen,
dan op een tyd, wanneer men oordeelde, geene ontbranding te vreezen te hebben. -- Een tweede reehtí'creeks
daar tegen overgeí}eld middel zou zyn, dat men aan de outbrandbaare Lugt alle mogelyke openingen verleende , ten
einde zy kon ontvliegen, naar maate ze voortgebragt werd,
en geen tyd hebben om zich in de Hooifchtuir opeen te
hoopen : als dan zou de uitdampende ontvlambaare Lugt in
zulk eene menigte van gemeene lugt komen, dat ze haard
ontvlambaarheid verloor; doch de Lugt , die uit een Ilooifchuur alleen komt door de kleine openingen in het dak ,
krygt een te zeer belaadenen dampkring; welke in brand
vliegt, zo ras 'er een vlamverwekkende oorzaak bykontt,
en alles rondsom in het verderf inwikkelt.

XVIII. BERICHT,
wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Fileere
CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL, JAc. CORN. Z,
Mede - DireEEeur van de Teken - .Academie der Stad Amflerdam;
vaal het Zeeuwfche Genootfchap der Weetenfchap pen te VlisJdigen , en van de Keurvodelyke Schilder- Peeldliouiv- en
Bouwkunst - Academie te Dusf eidorp, — Lid van de
Hol: Maatfchappy der Weecenfchappen te Haarlem.

Zynde de 31 ^ ^ Prenttekening. DQor Gr. NETsCHiER 1664,
Verbeeldende eene jeugdige Dame, bevalliglyk op een ftoel
zittende te fpeelen op eene Guitarre. Men ziet haar ter
huiver Lyf, van de Linkerzyde, met het gelaat naar den
Aanfchouwer toegekeerd, gekleed in een fluweel Jakje, met
hermelyne randen. Alles is fchilderagtig en bevallig, zoo
in de houding als 't gewaad, waarin byzonder de natuur,
ten opzigte van 't onderfcheid in de flo#fe der kleeding, mees
waargenomen; in welke behandeling deeze Mees--terlykis
ter, die een tydgenoot van Metzu en Ter Burch was, te
geluk met die groote Schilders heeft uitgemunt. Het Origineel is in Oost-Indifche Inkt, op een' vasten, m.eesterly-
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ken, en tevens uitvoerigen trant, getekend, en federt veele
jaaren berustende in de verzameling van den Uitgeever.
't Genoegen dat het Ygezigt op de Stad Amíterdam,
(voormaals uitgegeven,) den Kunstliefhebberen verfchaft
heeft, gaf aanleiding om dezelvcn ook nu de volgende twee
ongemeen natuurlyke Tekeningen, verbeeldende Watergezigten, aautebieden; zynde voor eenige jaaren nog onder de
pronktlukken der keurige Verzameling van den kunstlievenden
Heer Sybrand Feitema geteld, en der naauwkeurige navol
tekening, van den Kunstrykcn Plaatfnyder Simon-gin,
.Fokke waardig geoordeeld, van welke de OrigineeEen in
Oost -Indifche Inkt, zoo kragtig als natuurlyk uitgevoerd,
snede in 't bezit van den Uitgeever zyn. Geteekend door
LUDOLF BAKHUIZEN,

zynde de 32 Prent, en verbeeldende een' aangenaamen vroegen morgenftond, waarin de Zon, in 't opgaan, zig aan de Kimmen vertoont. De aanbreekende dageraad is naauwl:eurig
waargenomen, gelyk mede het Licht, fchi+tterende over
het vlak der kabbelende golven, die door de koelte zagtelyk
fchynen bewogen te worden; de Nevelen der Nanacht ver
plaats voor de ftraalen der opkomende-dwyne,mak
Zon, die al flikkerende door de wolken heen fchieten. Men
ziet een Vaartuig, met een Bootje aan 't zelve vast, by den
Wind voortzeilen, als mede aan den gezigteiiider nog eeni,ge andere Schepen. Op den Voorgrond vertoont zig een
Visfcher met een Korf op den Schouder, die na dezelve
fchynt uit te zien.
De 33{} e Prent, zynde een weérga van de voorgaande,,
verbeeldt een aangenaamen avondflond, by liet fchynen der
Volle Maan , die gedeeltelyk door de dunne Wolken gebroken wordt. Ter zyde op den Voorgrond , ziet men een
Visfcher, in zyn Schuit, het Net ophaalen, en, wat verder,
een Scheepje by den wind opzeilende; in 't verfchiet eenige
andere Vaartuigen , die als in de Lucht fchynen te verdwynen. Het helder Maanlicht, tusfchen beide invallende , fIikkert over den kabbelenden stroom , en veroorzaakt tegen
het zeilende Vaartuig eene natuurlyke Slagfchaduw van 't
zelve over 't water. Het Avond- of Nagtlicht is, niet zyn
doorfchynenden nevel, kunffig verbeeld, en dus het onder fcheid tusfchen liet Morgenlicht, en dat der Maan, zoo
nieesterlyk waargenoomen, dat Bakhuizen ongetwyfcld
dec-
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deeze gezigten naar 't leeven gemaakt zal hebben ; ten minflen zou Leen uit deeze Tekeningen mogen vastflellen , dat
'er geen natuurlyker navolging van een Morgen- en Avond*
fond door eenig Zeefchilder gemaakt is.

OPHELDERINGEN TEN OPZIGTE VAN DEN GODSDIENST EN
DE TAAL DER SABERS. Door den Heer NOItBERG,

Hoogleeraar in de Oostei fiche Taaien , en in het
Grieks, te Lund.
van Coflf antinopcle na zyn
e Hoogleeraar
D
Vaderland wederkeerende, en door Gottingen trekkende , heeft in de Academie, van welke hy CorresponNORBERG,

dent is, in de Maand Oobcr des Jaars 1780, een Vertoog
voorgeleezen , over tien Godsdienst en de Taal der Sabeërs,
waar van wy den hoofdzaaklyken inhoud onzen Leezeren
mededeelen.
Een Basfa van Syrie kreeg, omtrent vyftig jaaren ge
oenige Sabeefclie Handfchriften, by het behaalen-ledn,
van een buit, in handen. Hy dwong een Maronitsch Geest
dezelve te koopen. Deeze bragt ze aan zyu Pa--lyken
triarch , die , de moeite genomen hebbende om ze te leeren
leezen en verftaan , 'er zo veele lasteringen tegen den (hr istelyken Godsdienst in vondt, dat hy, met fchrik en verontwaardiging vervuld, ze 'op 't vuur fmeet, en alle verbrandde.
I)e Sabeërs, hier van verwittigd , waren des zo verbitterd,
dat zy een Bisfchop, die na Laodicea ging, vermoordden;
deezen voor den Patriarch neemende.
Volgens KJEMPFER houden de Sabeërs vier Boeken voor
heilig, naauilyk, de Divan, over den Val der Engelen eit
de Schepping van den. Mensch; de Sidra Adam, over de:
Schepping der Wereld; de Sidra Ijai, behelzende de hei
Cholaf eh, vervattende de Gewoon-ligeGfchdns;
Sabeërs. Waarfcl:ynlyk zyn deeze vier Boeken vol -tendr
te .Part's in 's Konings Boekery. 't Geen de Hoog--komen
leeraar NORBERG 'er van overgefchreeven heeft, ftemt, wat
de drie eerife Boeken aanbelangt , overeen met het verflag
van K)GMPFER.
Men kan de Sabeërs niet houden voor Chaldeen: dewvl
zy Zon , Maan noch Starren aanbidden.
Zy zyn
geen ` ooden : vermids zy geenen MESSIAS verwagten.
Zy zyn geen Christenen, naardemaal zy TEses voor een
Nn2
valsok
-
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valsch Propheet houden. Hun Godsdienstftelzel is een verward mengelmoes der drie bovengemelde. Even gelyk de
Christenen van St. Thomas deezen Apostel eeren als den
Grondvester hunner Leere, eerbieder de Sabeërs JOANNES
DEN DOOPEB, en noemen zich zyne Leerlingen onder den
naam van Galileërs. Dit wyst hunnen oorfprong aan. Hunne oude Taal komt veel nader aan de Syrifche dan aan de
Chaldeeu fclie.
De Hoogleeraar NOR BERG hadt, geduurende zyn verblyf te
Conllantinopole , verkeerd niet een Maronit van Aleppo, CONTI
geheeten, Vicaris van den Patriarch der Maroniten. CONTI,
die langen tyd met de ; abeërs Omgegaan hadt, deelde hem,
ten hunne opzigte , verlcheide waarneemingen mede, wel
waarheid andere 111aroniten bevestigden. Komen ze-ker
niet, in allen deele, overeen met de verhaalen van xjiPFER en de Yefuiten , het ontflaat, waarfchynlyk , daar uit,
dat 'er onder de Sabeërs vericheide Aanhangen zyn. Wat
hier van moge wegzen , volgens het verflag van CONTI , ga
voor, dat zy voorheen Galilea bewoonden,-vendSabërs
waar uit zy verdreeven werden door dc Betlale uiten, en genoodzaakt te vlugten na Elnaerkab, in 't gebied van Laodicea. hun talryk Volk gehoorzaamt den Turk , onder den ]asfa van Syrie; doch heeft zyn eigen Regtbank
uit Priesters en Oudflen beflaande. Deeze Priesters iiiyden
liet hair noch den baard, drinken geen wyn, ontvangen
geene wedde, winnen de kost niet hunner eigen handen
hebben één of meer Vrouwen, gelyk de andere Sa--werk,
beërs; ook kleeden zy zich als hunne Volksgenooten, uitgenomen, dat zy, op Feestdagen , een kegelvormige muts
en een lange mantel draages ; beide van Kemelshair gemaakt. Dikwyls deden zy wilden Honig en Springhaanen
uit in de Kerk. Zy prediken éëns ter maand , over God ,
den Oorfprong van liet Licht, over den Doop van JOANNES,
als den weg ter behoudenisfe , en over de Pligten des Leevens, als de Leer van JOANNEs. De Text en de bewyzen
worden ontleend uit hunne Heilige Boeken : zy leezen dezelven in 't Galileesrh doch verklaaren ze in 't 4rabisdi
gevolglyk is 't noodig dat de Priesters de oude Taal ver
Kinderen, wanneer ze veertien dagen-1am.Zydopen
bereikt hebben , zeggende: Ik doop u met den Doop, tinaar
mede TOAtvNES zyne Discipelen doopte. In de Kerk is geen
cieraad dan de Doopvonte en het Vloertapyt.
Behalven den Zondag en den Donderdag, hunne Heilige
Dagen, onderhouden zy vier Jaarlykfche Feesten, ter eere
vats
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van JOANNES. — Vooreerst: den Dag zyner Geboorte,
wanneer zy Koeken , befin'eerd met Honig en Springhaanen,
ftaatlyk omdraagen. --- Ten tweeden: den Dag.zyns
Doops, op welken zy zich allen na eene Rivier begeeven,
waar de Priester, water over hun hals fproeiende, deeze
woorden fpreekt. Ik vernieuw uw Doop in den naam des
Vaders, en van onzen Zaligmaker joANNES; gelyk hy de
7ooden in den Yordaan gedoopt en geheiligd heeft, zo hei
ook desgelyks. Vervolgens daalt de Priester zelve af-ligehyu
in het water, en doopt zichzelven: hier op gaat de geheele
menigte na de Kerk, óm Honig en Springhaanen, daar uit
te ontvangen. — Ten derden: den Dag des-gedl,
Doods van JOANNES, een Treurdag. -- Ten vierden: de
Bedevaart na de oevers van het Meir Tiberias in Galilea, 't
welke zy blootsvoets verrigten; elke tiende man draagt
een Standaart.
De Galileërs of Sabeërs trouwen, niet dan onder elkanderen: geen graad van Bloedverwantfchap, behalven die van
Zuster en Broeder, flrekt ten hinderpaal van Echtverbintenisfe. Zy leeven zeer vreedzaam en vriendlyk: hunne hui
voor ieder open : de Vrouwen hebben geen af-zenfla
vertrek, en draagen geen fluier dan buitens huis;-zonderlyk
de Mannen gaan altoos gewapend. Hun arbeid en handwerk beítaat in Tabak- en Zydeteelt.
Wat hun Schrift betreft. Het Sabeefche Alphabet was
reeds bekend ; doch de Hoggleeraar NORBERG heeft het in
de IIandfchriften zeer veríchillend gevonden; hy zal, voor
de Gedenkfchriften der Academie te Gottingen , eene nieuwe proeve daar van laaten vervaardigen, en deeze, met
ophelderende aanmerkingen, vergezellen.
HERDERSKOUT TUSSCHEN DIENANDER EN DAMON.

e malfche, en vrugtbaarmakende dauwdrupjes waren,
D
door de Zon, nog niet van de jeugdige planten, en
tedere Grasfcheutjes, opgedroogd. De Gras- en Iilaverbeemden fchitterden nog, als overdekt niet glinfterende paar
Zon wierp nog lange fchaduwen langs de wyde-len.D
vlakten , en fchoot hare alles verlichtende glanfen , nog van
agter de toppen der heuvelen, wanneer 11lenander en Damon elkander, in de afdalende vlakten, te gemoete traden.
Na eene vriendelyke morgengroet, zetten zy zich neder op
een klein donsagtig moschheuveltje. Het verkwikkelyke,
het
Nu

5I

HERDERSKOUT

het harttlrelende , dat zich in de natuur opdoet by eenen
fchoonen morgen, zou het onderwerp hunner gefprckken
wezen. Dus ving Menander aan.
MENANDER.

Wélke zagte , welke ftrelende aandoeningen ryzen 'er in
de ziel op, by het aanfchouwen van de verfcheidenheden ,
die zich in de geheele natuur opdoen. De opmerkzame
flaat verbaasd, en voelt het hart doór een zoort van verruk
opgetogen. Het oog kan zich niet verzadigen in-king
al dat bevallige , in al dat fchoone , in al dat zielverkwikkende, in al dat hartfirelende, 't geen zich allerwege voor
het zelve opdoet; wanneer de ganfche natuur den
mensch aanlacht, en de fchoonheid van den dag eerie dubbele luister schenkt, aan de voor ons oog wyduitgetlrekte
Vlakten.
DAM0N.

Te regt Menander. Wiens hart word ook niet opgetogen , wiens gezigt moet niet oplettend worden , om
niet Ilegts de fchoonheden, maar vooral de wonderen in de
natuur op te merken; daar tog elk blaadje , ieder bloempje,
hoe klein en teder, de grootheid van zynen Maker aantoont,
n eene verbazende verwondering en eerbied in het gloeijend
art doet ryzen! — 6 Verbazende vertooning, verrukken
borst , myn boezem gloeit, zo-devrfchin!My
vaak ik myn gezigt door de Vlakten laat weiden , op alle
derzelver fchoonheden, op alle derzelver wonderen!
MENANDER.

Onder uw fpreken Damon gevoelt myne ziel eene zagte
eerie zo i'relende aandoening, als ze nooit te voren is ontwaar geworden. --- Nu bepaalt zich myne aandagt by
elk voorwerp, dat zich aan dezelve opdoet. Met welk eene ftatigheid vertoonen zich die hoog getopte boomen ,
hunne kruinen hemelwaards verheffende! 't Gevogelte ver
zich, onder derzelver fchommelende blaadjes, zingt-inakt
en kwinkeleert lustig, terwyl het zorgvuldig bezig is, om
2yne kunílig gemaakte nestjes toe te (tellen. Het
Tortelduifje kirt onder liet digte Loof, en doet, al fpringende van den eenen tak op den anderen, eerie ligte fchomnleling ontstaan, als of een zagte Zefirus dezelve effen aan
Een ander gedeelte der gevederde bende vliegt-rakt.
van den eenen boom op den anderen, rusteloos, ginds en
weder. De Nagtegaal verheft hare ftem in het digte Woud;
laar welke al het ander gevogelte, als verl}omd fl zwygende , met oplettendheid zit te luisteren.
,
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DAMON.

Alles vertoont zich nu in volle heerlykheid. Dan
helaas! de vergankelykheid werpt zich tusfclien beiden, en
welhaast is alles vernield, alles vergaan! Thans ver
zich alles in de natuur even fchoon , even aange--ton
naam , en ziet, ira weinig tyds , is al die luister verdwenen!
-- Thans is de ganfche Natuur jeugdig en groen. Op
dc wyde Vlakten ligt een tapyt, dat met allerhande bloem werk pronkt : de klaverweiden nodigen het wollig Vee op
frisch voeder : cie groenbladerige Eiken verheffen hunne
kruinen ten Hemel, en de wilde Kastanjeboom vertoont zyne fchoone troschblocmen. Dan firaks, firaks is al
dat fchoone, al dat vermakelyke , voor 't gezigt verdwenen!
Al dat hartiirclende, alle de zagtaandoenelyke ver
voor de ziel , zyn weldra niet meer. Eerlang-tonige
zien we flegts bloote Takken , dorre Wortels , en gryze Wouden. Hoe vergankelyk is alles, hoe kort, ach
hoe ....?
MENANDER.

Daar is niets beflendigs onder de Zonne ! Zie dezen fchoonen Rozenboom, verfierd met een aantal bloemen, die de
ftoutfle verwen trotfen : zy fpreiden de welriekendite geuren
wyd en zyd van zich, wy ademen dezelve in, zy verkwik
ons; zy... Dan alle deze aangenaamheden , deze hart--ken
llrelende verkwikkingen, zyn maar kort van duur.
Eerlang gaan ze ter verderving over, — eerlang zyn zy 'er
niet me@r!
DAMON.

Hoe wenfchelyk ware het, dat deze overdenkingen nimmer van ons weken. --- Dat wy altoos de onbeflendigheid overdagten! Dan zouden wy de tegenbeden geduldig,
en de voorfpoed, met een bedaard gemoed, dragen kunnen.
-- Dan zouden wy loeren , hoe vaak tegenfpoeden op
voorfpoed volgen , en de voorfpoed in tegenheden verwisfelen. — 's Menfchen geluk is dikwils gelyk aan die fchoone dagen ,welre van pikzwarte nagten gevolgd warden : —
en op andere tyden vervangt het geluk den tegenfpoed ; even
als wanneer de heldere lugt, van agter pikzwarte wolken ,
uit welke ysfelyke Donders en felle Blixems fchoten, zich
Die zelfde
met enen verdubbelden glans vertoont.
-eeranderingen en verfcheidenheden word men allerwege in de
natuur ontwaar; en zulks doet den mensch ilerí`.er aan ,
dan dat by eenparig altoos het zel fde genoot. - Zo
Nu 4
fchenkt
L
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fclienkt ons de Lente en de Zomer eerie verdubbelde aangenaamheid , om dat ze op den barren Winter valgen : en zo
word ons geluk, onze voorfpoed ook des te treftender,
wanneer ze op tegenfpoed volgt. Zo.,.,.
DIENANDER.

Ja Damon, even als een droom, als eerie fchadnwe dieverdwynt, wanneer de Zon van agter de wolken te voor
komt; even als een damp , die door den wind word-fchyn
weggedreven ; even zo zien wy alle de voorwerpen , die nu
ons oog bekoren, verdwynen. --- Alzo vlieden ook onze dagen daar henen, en der Menfchen leven neemt aikwils een einde voor zy 'er aan denken. Geluk de Zomer
cie Lente volgt, en die waar door den Herfst vervangen
word, terwyl de daar op volgende Winter alles plondert
en doet herven wat door de vorige faifoenen geteeld is;
zo genaakt ons ook een gewisfe dood, als de Wintertyd onzes levens nadert.
DADI0N.

Haastig, zeer fnel vliegt de tyd daar henen! Geen flerveling kan deszelfs loop fluiten; en vele voorby zynde ja
enkele oogenblikken. Myne jaren-renfchv'lgts
zyn reeds tot eerie aanmerkelyke hoogte geklommen , en
nochtans hebben ze by my, nu ze voorby zyn , niets meer,
dan de gedaante van Benige weinige ogenblikken. De tedere Lentebloempjes deuren maar kort; — de finakclyke
,Zomervrli ;ten zyn ras verteerd; en 't geen de Herfst teelt ,
word fchielyk door den barren Winter geplonderd. Dan
locijen de ftormwindcn ; dan (lort de fcherpe hagel neder
op de Velden, dan doet de nypende koude alles verflyven
en fterven. Al dat aangename , alle die hartflrelcnde voor
vergaan fchielyk, alles verdwynt; en 'er blyft niets-werpn
dan Bene woeste \Vildernis op de vlakke Velden en in de
Bosfchen over. --- Alle deze veranderingen hebbe ik
menigwerf gezien, tcrwyl niyne dagen klommen; en de bcvende ouderdom myne zwarte liairlolaken heeft wit gemaakt,
en myn fcherp Bezigt heeft doen verduisteren. Hoe
vele ver!ra.helyke Zomers heb ik beleefd , die nu alle als in
een gefi,molten zyn! ik heb aangename jaarfaifoenen gezien;
ook heb ik 'er beleefd, die de h ugelyke verwagtinge,van
den Landman jamme lyk verydelden ; ja gezien, dat een
verwoestend oi,weér al zyne hoop op dénmaal vernielde.
--- Even zo hebben mvne oo en liet Menschdom ver
zien aanrïgten. Ik heb verderfelyl.c oorlogen ge_-nielg
,Iele landen zien verwoesten ; tncnfclzeizl,loed zien plea_
gen;
.
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gen; en den dood zien woeden op eene allerysfelykfte wyZe.

Ik heb

vrugtbare en onvrugtbare tyden be-

leefd; overvloed en armoede; vreugde en droeflieid; weel
• gebrek gezien. --- - Nu zyn myne dagen haast ten-den
einde. — Nog maar weinige treden, en ik doe den laat
maar... 6 aanbiddely--ften,dgu ap.—No
ke goedheid ! Daar de mensch aan vele elenden , jammeren en
wedcrwaardigbeden onderworpen is, hebt gy my; boven
een groot aantal myner 1?veumenfchen, veel goeds gefchon.
ken; laten myne dagen nu, kan het wezen, in vrede eindigen ! Laten myne gryze hairen in rust ten grave
dalen!
DIENANDER.

Dat die tyd nog lange vertoeve, dat uw f'erfuur fpade
kome , brave Damon! en dat ik nog dikmalen zulke leerzanie gefprekken uit uwen wyzen mond hoore!
Dus eindigde dit nuttig onderhoud, en de twee Harders
fcheidden wel te vrede van elkanderen , met een voornemen ,
om , by de eerfte gelegenheid, hunne aanmerkingen te ver
hunne gefprekken te vervolgen.
-nieuw,
Gelukkige fireck, welke van zulke brave Harders bewoond; gelukkige fehapen , die 'er door gedreven worden;
maar bovenal gelukkig gy Harders, die met zulke Godvrugtige gedagten bezield zyt!
G.

DE VERMAAKEN DER VERBEELDING•

Gevolgd naar het Italiaansch.
is de Verbeelding een bron van ontelbaar
O ngetwyfeld
groote heilgoederen , en tevens van ontelbaar fchrik-

lyke jammeren: ik zal alleen haare voordeelen ink overwee
noemen , en fliilltaan op de wyze om dezelve deel-gine
te worden. Misfchien zal ik aan eenigen rykdom--agti
men ontdekken, die zy, zonder het te weeten , bezaten;
misfchien zal ik anderen loeren een beter gebruik te maaken van eene Bekwaamheid, die dus lange hun alleen na
geweest is.
-delig
De vermaaken, die ons, onmiddclyk, door van buiten
aankomende voorwerpen worden aangebragt, zyn weinig
in getal; doch, fchoon ze talryker en van grooter ver
waren, zouden zy nog verre afweezen van-fcheidn
NIn j
o^
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op zichzelve voldoening te kunnen verfchaffen voorverbaa•
zende fchielykheid, met welke ieder gevoelig weezen, van
't genot tot walging, overgaat. De Verbeelding alleen maakt
Bene effe baane met bloemen beflrooid van- den dikwyls
langen en verdrietigen afftand , op welken men het eens
zinuelyk Vermaak van het andere aantreft. De Mensch
heeft een affchrik van die tusfchenruimte, by zou dezelve
willen vernietigen. Genoodzaakt die af te meeten, doorloopt by ze niet zonder verdriet, of de Verbeelding moet
hem, onder den weg, bezig houden om hem te vermaaken
door haare aangenaame harsfenbeelden, eu te betoveren
door eene onuitputbaare verfcheidenheid van denkbeeldige
Vermaaken. Deeze Vermaaken zyn ongelukkig weinig bekend: de meeste Menfchen hebben den fchok van tegen
voorwerpen noodig om wellust te finaaken, en-wordige
zy verftaan zelfs de kunst niet om 'er liet meeste genot
van te trekken. Doch de wyze Man, weetende hoe zeldzaam en hoe kortllondig de zinnelyke vermaaken zyn ,
geeft zyne verbeelding last om het geen haar ten deele
valt, op te fraaijen , uit te breiden en duurzaamheid by te
zetten.
De Verbeelding maakt eisch op den tyd, en weet dien
voorleden Vermaaken te ontrukken: vooruit gevoerd op
de vleugelen der Hoope, zweeft zy in het toekomende , en
ontrooft den tyd de toekomende vermaaken; zy weet de
eene en de andere in het tegenwoordig oogenblik over te
brengen. In deezer voege fort die vlugge en gunstryke
Begaafdheid over alle tydperken des leevens, de goederen ,
die enkel by tusfchenvallen en zeer ougelyk verdeeld zyn.
De Menichen loopen om flryd, zy verdringen en kwetzen elkander, om de weinige zinnelyke verniaaken , die de
fchaarfche hand der Natuure hier en daar in de woestyn
deezes leevens gezaaid heeft, den een den ander te betwisten. Doch de Vermaaken der Verbeelding verkrygt men
zonder eenig gevaar, zy behooren ons geheel: weinigen
benyden ze ons; men agt ze niet; naauwlyks zyn ze bekend. 8 Zoete betoveringen ! d Onfchuldige dwaalingen !
Indien gy niets fcliitterends bezit, indien gy de verwondering, noch de verbaasdheid gaande maakt , gy gaat ten
min(len niet vergezeld van eenige knaagins, en noch de b'oosaartigheid noch de nyd ílingeren de zodanigen , die aan u
den voorrang geeven, van hoop tot vreeze, en van vrees
tot hoops. — Aanfchouwt dien Hoogmoedigen, ziet
de diepte der frontzelen , door de onrust op zyn Belaad
ge-
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„emnakt; vergelykt zyne houding, zyn voorkomen met de
houding en het voorkomen van een ont'chuldig en gerust
Man, die de denkbeeldige Vermaaken in een weezenlyk
geluk heeft weeten te hervormen, en zegt my wie van
beiden de wysfie is. Deeze heeft zyn ziel aan 1e woedende ílormvlaagen der yverzugt ten prooije geggeven : by
(laat bloot voor d? gefpanne valftrikken zyner mededingeren, en hangt af van de genade of ongenade der gebeur
doorloopt gerust, en zonder ophouden,-tenisf.G
eene menigte van aangenaams voorwerpen, befchouwt dezelve van alle kanten, en vereenigt ze op ontelbaare wyzen : by maakt 'er zulk eene menigte van tafereelen van,
het een verlustigender dan het ander, dat die opeenvolging , zo vol verfcheidenheid in vertooning als fchielyk in
voortgang, de kragt en leevendigheid, die daar aan outbreeken, ruim en ryklyk vergoedt.
Voor 't overige verfniaadt de gelukkige Man, dien ik
affchilder, zonder dat by gelukkig fchynt te weezen,
geenszins alle natuurlyke Vermaaken : neen. Hy heeft ze
noodig om ze niet met al te veel drifts en ongedulds te
verlangen: by heeft ze noodig om zyner Verbeelding voedzei te verfchaffen, en , mag ik my dus uitdrukken, te
verryken, met een voorraad, waar van by zich, naar welgevallen, kan bedienen, en waar aan by de verfchillende
kleuren geeft , welke by ontleent uit de ontelbaare kleine
dwaasheden, aan 's Menfchen slaat op deeze wereld onaf
eigen: dwaasheden, die by weet te verbergen,-ichedlyk
en waar uit by dikwyls meer kan haaien dan uit de raad
koele Rede. Want, om-gcevinlsfdrgen
tot die verflandige dwaasheid te komen, is 'er misfchien
meer bckwaamheids, meer denkens noodig, dan om tot de
dwaaze wysheid te geraaken.
Onvermydelyk behoeft by een grooten voorraad van
voorwerpen, die by kan vereenigen, vergelyken, wenden
en koeren, als daar zyn, ingebeelde Gemeenebesten, verborgene fchatten, Toverpaleizen, enz. Indien 'er zich eenige
±rydigheid opdoet tusfchen deeze zoete harsfenfchimmen,
maakt des geene zwaarigheid: in 't Pluk der dwaasheid
behoeft men zo keurig niet te weezen als in dat der Wysheid.
Ik prys , ten dien einde, zeer aan, liet leezen van Dicht werken , van Tooneelflukken, en vooral van Romans,
geenzins de zodanige, die tot de ontknooping niet komen
dan door veele moeilyke omwegen, of zich, met geweld,
mecs-
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meester maaken van de ziel, om dezelve geheel op één
voorwerp bepaald te vestigen : maar Romans, die de aan
een Keizer, dan een Her--doenlykhivr,un
der maaken, die u, van een onbewoond woest Eiland, in
de woelingen eener opgepropte Hoofdi}ad overbrengen.
Beoefen, zo veel u mogelyk is ,' de vlugheid uwer Ver
Bekwaamheid-belding;howvaregydz
maakt, hoe gemaklyker gy ze naar uw zin zult kunnen
fchikken. Eerbied de 11ede, uwe Oppervoogdesfe; doch
zonder al te veel by haar uw hof te maaken, waar zy uw
Geest zal drukken, en dwingen te delven, daar gy niets
te doen hebt dan bloemen te verzamelen. Wagt u , bewaar, als iets dierbaars, aangenaams dwaalingen; en laat
nooit, ik betuig het u by uw geluk, Bede vermaakende
harsfenfchim vaaren , al was liet 'er een van BERGERAC
voor eene koele redekaveling, al was het van LOCKE zelve. Gy moet ook u zelven voorzien van een weinig Wysgeerige onverfchilligheids , zo in uwe zaaken als in het
zoeken der Waarheid, die gy eerbiedt als een gehoorzaam
en getrouw Onderdaan, doch in 't verborgen eii zonder
onrust.
De bekende grondregel Verdeel en Heersch past volkomen op doezen fland : verdeel uwe driften , frnaldeel
dezelve . in een oneindig getal van kleine begeerten , die
elkander, zonder ophouden, volgen , zo dat 'er geen zy
die over de andere heerfchappy voeren. De voorwerpen,
in de Verbeelding komende, bezitten een uitbreidend vermogen, 't welk ,. indien gy 't niet bedwingt, en geene
zorge draagt om 't zelve in evenwigt te brengen , met de
andere voorwerpen, gefchikt om andere begeerten te doen
gehooren worden, u }eheelenal vermeestert, en eerie bekwaamheid, die alleen uwe Vriendin behoort te weezen,
in cone Dwinglandesfe hervormt.
Houd uw Smaak, uwe Vermaaken, uwe Aandoeningen
te raade ; gaa 'er fpaarzaam mede te werk; haast u niet
te leeven; bedenk, dat het geen gy al te veel ophoopt,
voor het daadlyk oogenblik, noodwendig afgenomen wordt
van de aanílaande.
Als aanfchouwer van een hoop dwaazen, die, om kindertuig, waarvan zy zelve het gebruik niet kennen , twisten, harrewarren, en op elkander aanvallen, moet gy u
verflandig aan eene zyde fchikken; verminder, zo veel n
mogclyk is , de betrekkingen , welke gy met hun hebt;
doe hun goed; doch op een' behoorlyken afi}and, zo
dat
,
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dat zy ti niet kunnen befchadigen of in hunnen draaikring
wegfleepen. Zeldzaam zyn de fterke en moedige Zielen ,
aan welke de Hemel het vergund heeft zich tegen de menigte te verzetten, haare beweegingen te maatigen , te
veranderen, en, baars ondanks, haar te fleepen na het
Altaar des algemeenen welvaards: een altaar, bykans ontoeganglyk en altoos zo fchielyk gcfloopt als opgebouwd.
Wat ti betreft, dat het u genoeg zy, gerust liet fuelomloopend tydperk, 't geen verzwindt tusfchcn het eerfile
oogenblik uws belaans hier op aarde, en uw laatflen Ieevensprik, door te brengen. Wat is het {loodig dat een
Worm op liet flof een ílreep zyn s overtocht nalaat? Wat
raakt het Heelal het gefiior van een vlieg? Maar verhef
ten zelfden tyde uw oog en uwe gedagten tot die ontelbaare klooten , door het Opperweezen in liet ongemceten
ruim opgehangen, die lucht, warmte en leeven in 't
Heelal verfpreiden: en leer u, nu eens verbaazende over
een onmeetlyk gevaarte, dan eens verwonderende over een
ondeeltje, dat gy u zelven niet te hoog moet fchatten,
noch al te laag zetten. Laaten de Menfchen twisten,
vreezen, hoopen, flerven; en flel u gerust niet die ver
-lichtenwysgrovfchiled,tnpzgva
menschlyke zaaken, die liet onuitfpreeklyk vermaak, van
weldaadig te weezen, niet wegneemt; maar ons ontheft
van de onnutte zorgen , en die lotwisfelingen van goed en
kwaad, welke het grootfis gedeelte der Mcnfchen ontrusten en plaagen.
Maar wilt gy dat men u in vrede laate? Hebt dan vrede met u zelven; bevlek u niet geen misdryf: weest
regtvaardig omtrent alle weezens, die u omringen. Dat
de Dieren zelve, ten alle dage onder den voet des wreeden en hoogmoedigen vertreeden, uwe restvaardigheid
gevoelen.
Wagt u, ondertusfchen, zorgvuldig voor de iarsfenfchim
van volmaakt te willen zyn: eene ontrustende , onnutte
begeerte , die u belachlyk maakt in uw eigen oogen , en
onverdraaglyk voor de rest des Menschdoms. Verlaat
het gewoel der Steden, bemin de afzondering, bemin
het land , de verblyfplaats der veyheid en de tempel der
Godheid. Daar zult gy misfchien, door kragt van denken , tot de ontdekking geraaken van cenige der eerl'e
fchakelen van een eeuwige keten; indien gy 'er overal
blyken van verwoesting ontdekt , gy zult ook altoos zien
hoe
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hoc de wyze Natuur altoos bezig is om die breuke te herftellen: want de Mensch kan den onuitputbaaren voorraad
des leevens, die dezelve bezit, wel wyzigen; maar niet
verminderen.
BEDENKINGEN OVER DE ZAMENSTEMMING VAN AANDOEN LYKHEID EN REDE.

(Ontleend Uit DONALDSON'S Elements of Beauty.)
(Vervolg van bl. 317.)
OPREGTIIEID.

en weinig Oordeels, met eene nog kleinder maate van
Aandoenlykheid , maakt een Man listig: een weinig meer
Aandoenlykheids, met eene even groote maate Vcrflands,
zou hem opregt doen worden.
Eenigen hebben niet meer kennis van Menschlievenheid
dan juist genoeg is om hun een vertoon daar van te doen
manken, en hunne eigene laage en zelfzoekende oogmerken
te beantwoorden.
Hy die List boven Opregtheid relt, is ongevoelig voor
de verfmaading en agterdogt , die bedrog vergezellen : als
mede voor de voldoening, welke eene edelaartige ziel fmaakt,
als zy eerlyk en voor de vuist handelt.
Menfchen, die de geneugten der Opregtheid niet kennen,
en, om zo te fpreeken, een handwerk van bedrog manken,
ruilen een beeld van goedaartigheid voor een fchaduw van
vreugde; en worden meer bedroogen, dan zy bedriegen.
DRIFT.

Als wy veronder[tellen dat 'er geen Driften zyn, moet 'er
teffens een einde wezen aan alle redenkaveling over 't zede
alleen kan Drift te regt °brengen. Dus verzaaken-lyke.Drift
WY een tegenwoordig vermaak, in hoope dat wy vervolgens
een grooter en duurzaamer zullen genieten : dus lyden wy
een tegenwoordig ongemak om een grooter te ontgaan. Dit
te doen wordt oordeel geheeten. Hy, die de voorfchriften
van de Drift, welke hem beheerscht, opvolgt, zonder de ervaaren is te raadpieegen, luistert na eenen partydigen raadsman , en zal een verkeerd befluit neemen.
Eenigen tragten, om een valsch kompliment by verflandige Vermaaken af te leggen, de Zinnelyke Vermaakcn geheel en al te verag-ten: wet even min regts, fchoon niet ge ly-
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tyke fchynbaarheid, heeft men tegen de natuurlyke Driften
en Aandoeningen gefchrceuwd, en dezelve bcfchreeven als
pnbeftaanb^ar met 's Menfchen geluk. Wy lyden nooit i:it
hoofde van onze natuurlyke Driften en Aandoeningen: zon
zouden wy nimmer genoegen kunnen finaaken;-derz
maar verkeerde Begeerten en onbegrensde Lustopvolgingen
doen ons finerte aan: wy worden ongelukkig wanneer wy
Rede en Ondervinding niet raadpleegen.
Hy, die eene daad pleegt, welke hem veragtlyk in zyn
eigen oogen maakt, verzamelt zich , behalven de •andere
fegte gevolgen , een voorraad van toekomende finerte , wel
hein zal plaagen, zo lang de geheugenis dier daad hem-ke
byblyft.
Benevens de onmiddelyke gevolgen eener daad, moeten
WY, om 'er regt over te oordeelen, ook de toekomende in
de weegfchaale leggen ; en , aan den Benen kant , in opmerking neemen de voldoening en .eere , en aan den anderen
kant, de fmert en one ere, welke dezelve kunnen vergezellen.
Grootmoedigheid beloont zich in het verfmaaden van
moeilykheid en ftnerte, om zwaarder jammeren te vermyden, of grooter genietingen te erlangen.
IVIAATIGHEID.

De groote regel, ten opzigte van Zinlyke Vermaaken, is
deeze derwyze te gebruiken, dat ze elkander niet dwarsboomen,of ons van 't genot der Verilandige ontzetten; doch
veel eer behulpzaam zyn om ze ons te zuiverder te doengenieten.
De Menfchen bepaalen de meeping van liet woord Vermaak altoos tot het geen hun zelven versnaakt. Vraaten en
Wynzuipers verbeelden zich, dat men door Vermaak flewpen en zwelgen verftaat. De wanre Epicuristen genieten de
Geneugten der Maatigheid. Kleine Vermaaken fchynen
groot aan de zodanigen , die geen grooter kennen. De
Deugdzaame Man is by , die verftands genoeg bezit om het
grootst Vermaak te genieten.
Overvloed en pragt gaat by het gros der Rykeri voor iets
fraais en groots. Voor een Man van rechten finaak is Maatigheid, Weelde, en Eenvoudigheid Grootheid.
Alle Geneugten, die onmiddelyk van de zintuigen afhangen, genieten lieden van een inwendig fyn Gevoel, behalven hunne andere Vermaaken: terwyl de zodanigen, die

hun hooglie geluk in louter zinlyke Geneugten (tellen, geen
tech-
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rechten finaak kunnen hebben in flreelende aandoeningen
der ziele.
Menfchen, die Voordeel en Eerlykheid van een fcheiden y
begrypen zeker de natuur van een dier beiden verkeerd.
Wy behooren onderfcheid te maalsen tusfchen fchynbaarheden en waarheden: weezenlyk voordeelige en goede dingen
zyn dezelfde.
Valfche fchynvertooningen van voordeel zyn de grootfle
vyandinnen van waar belang. Aanslaande bitterheden ver
zich in het vermomd gewaad van tegenwoordige-tone
Geneugten; en de kortzigtige Dwaasheid omhelst, niet greetigheid, het bediieglyk beeld.
Alle Ondeugd ontflaat uit Onaandoenlykheid, uit gebrek
aan Oordeel, of uit beide. Geen grondregel fteunt op vaster grond vat; waarheid dan dat alle Ondeugd Dwaasheid is.
Want door Ondeugd dompelen Way ons zelven in elenden,
of wy wikkelen anderen in ramp: zich zelven kwaad te berokkenen is buiten twyfel dwaasheid: en indien iemands
tegenwoordig vermaak firekt om anderen ongelukkig te maa ken, zo zal hy, fchoon alle andere fraflèn ontkomende,
daar voor Iyden door naberouw; of het is een vast hewys,
dat hy beroofd is van dat gevoel des medelydens, 't welk
tegenover eflelde botheid is: weshalven , in beide de ge
alle Ondeugd blykt Dwaasheid te weezen.
-valen,
WYSHEID.

Wysheid of Deugd is niets anders dan de gefchiktheid
om het grootfle geluk te genieten en toe te brengen, gepaard met de kennis hoe het te verkrygen en te befreeden.
Wysheid heeft altoos iets goeddaadigs in hare oogmerken en bedryven; Dwaasheid, integendeel, neemt kwaad
voor goed, of heeft, de Natuur der Ondeugd aanneemende,
een kwaad oogmerk.
De voor- en nadeelen der Natuure moeten aangemerkt
worden als een gemeen goed der Maatfchappye : de zwakken
hebben eisch op den byftand der frerken; de fterken fcheppen genoegen uit het byf}aan der zwakken; en de Wezen
zyn in zo verre gelukkig, dat welgcfchikten in hunne Wysheid deden.
'Er is geen Deugd, of dezelve behelst, in Genen alge mcenen zin , alle andere Deugden. Wysheid kan niet behaan zonder Regtvaardigheid, Maatigheid, en Kloekmoedigheid: want Wysheid is de hoofdfom van alle deeze.
't Is onmogelyk Regtvaardig te weezen zonder Maatigheid,
of
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of Maatig zonder Kloekmoedigheid. De Deugden hangen
alle zalven.
MAGT.

Magt is geene goede hoedanigheid op zich zelve aangemerkt. Het vermogen om goed te kl.4nnen doen is voor
den Wyzen alleen begeerlyk. Alle Ondeugd is eigenbaat,
en de zelfzockendIle eigenbaat is de grootfte ondeugd.
Groote Zielen Zeeeten Hoogheid en Goedaartigheid zamen
te paaren. By lange gaat de Hoogheid meest altoos vergezeld van ílrengheid en ongemaklykheid.
Verhevene bekwaamheden worden bewonderd: zagter
Deugden wekken liefde. Als de Wysheid het hart wil verve
meesteren, doet zy het op een inneemenden trant. 't Geen
de ílrenge Man met zyne lippen aanraadt , ontraadt by
door zyn gefronst voorhoofd.
Der Meufchen zegt na Rykdom en Magt fchynt aan te
groeijen, naar gelange van hunne onbekwaamheid om
iesch Vermaak te genieten.
Geen Mensch heeft een natuurlyk regt om een grooter
deel van Magt dan een ander in handen te hebben , of hy
moet eene grooter maat van verdienflen bezitten: byaldien
zyne Dienstknegten beter zyn dan hy, bekleedt hy hunne
plaats. Ieder moet die post bekleeden, waar toe de Natuur hem bekwaam gemaakt heeft; waarin by het gelukkigst
voor zichzelven kan zyn, en het meeste toebrengen aan het
geluk der Maatfchappye.
De Ryken noemen de armen het Gemeen. Laaten wy
liever de dingen by deii rechten naam noemen : de onbefchoften, de onbeleefden zyn het Gemeen, zy mogen ryk
of arm weezen.
De weezenlyk armen en onwaardigen zyn de zodanigen,
die geen verfland hebben om de meerderheid van inwendige
vérdienflen, boven alle uitwendige voordeelen, op te merken en te waardeeren,
REGTVAARDIGHI:ID ell GOEDERTIERENHEID.
't Is niet zo juist uitgedrukt, dat Deugd tot Geluk opleidt, als te zeggen, dat alles, wat tot weezenlyk Geluk
brengt, Deugd is. De rede, waarom zommige daaden door
de Wet verbooden worden, bellaat hierin, dat de Ondervinding geleeraard heeft, dat zulke daaden !legte gevolgen
naar filch fleepen. Doch , dewyl zeer weinigen uit zichzelven in (laat zyn , om de zaaken in zulk eene uitgebreidheid
te befchouwen , dat zy over alle de goede en kwaade uitwerk.,
©o
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werkzelen der daaden 'kunnen oord eden, zyn de Wetten
vastgelfeld tot beftuuring der zwakken, en om de boozeg
te rug te houden van daaden, die, in derzelver uitwerkzelen , kwaad zyn.
De vrees voor de firaffe des wereldlyken Regters kan
alleen de zodanigen bedwingen , die geen gevoel van eenige
andere vrees hebben : hier door worden zy geleerd voor
zich zelven te voelen.
Geene daad is altoos kwaad om dat dezelve tegen de Wet
aanloopt: doch zekere daaden zyn door de Wet verbooden , dewyl men by ervaarenisfe ontdekt heeft, dat de, uit-.
werkzels kwaad zyn.
Laaien wy zorgvuldig een onderfcheid manken tusfcherk
het denkbeeld van Regtvaardigheid en dat van Wraak, de
laatf'te moet, gelyk andere kwaade driften, door Rede bedwongen worden. liet groote einde van menschlyke Regtvaardigheid is het bezorgen van algemeens en byzondere
veiligheid. Maar Goedertierenheid maakt dikwyls aanlpraak,
21s ftrengheid kwaaJe gevolgen zou baaren: te deezer oorzaaks is het zoinwVlen voegelyk goed voor kwaad te verte
gelden , en de ftrengheid der \Vet met Genade te maatigen.
Welk eerie ftrenghcid het Regt ook verpligt zy te volvoeren , het is altoos niet ecu inzigt om grouter goed te he
werken. , Den misdaadiger zelve tot bezef van zynen pligt
te brengen , een voorbeeld aan anderen te gecven, of de
Maatl'chappy te verlosfen van een volílrckt bedorven lid,
zyn dc drie redelyke einden, welke in het aandoen van
dootdfftraffe moeten bedoeld worden : anderzins is het ver
kwaad, boosaartigheid, of blinde wraak, geen-geldnva
Regtvaardigheid.
'Er zyn zekere uitzonderingen op algemeene Wetten,
waar in de Regtvaardighcid den naam van Goedertierenheid
krygt. f ly,, die , in zyn gedrag, deeze uitzonderingen in
.gt neemt, verdient Goedertieren te heeten.
't Moet aan de onvolmaaktheid der Menschlyke Wetten
worden toe efchreeven , dat zy tegen toevallige omt'randigheden en uitzonderingen niet kunnen voorzien : dat het
denkbeeld van Goedertierenheid tegen dat van Regtvaar,ligh eid is over efteld. Deeze Deugden (Ryden nogthans niet;
waar het voegelyk is Genade te hetoonen, zou het Onregtvaardigheid weezen , niet Genadig te zyn.
Onder dc Dengdzaainen is Haat naauwlyks bekend: de
Snooden haaten de vyanden der Ondeugd: de Goeden hebben medelydeu met de vyanden der Deugd. Een edelmoe di 4
-

VAN AANDOI:NLVX^HEID TAN RPM.

531

dig hart wenscht geen Mensch zonder gebreken te vinden ;
doch agt zich gelukkig als by gelegenheid aantreft om hun
te vergeeven.
-nemisfag
Geweldige en vyandlyke driften worden van de Wyzeta
nimmer gebruikt, dan om 'er een grooter goed door toe te
brengen.
Onze raagt te . wederhouden , wanneer wy het verderf
van ons medefchepzcl, zelfs tegen zyn wil, kunnen voor
zich fchuldig maaken aan zyneii ondergang.-komen,is
Wie zou, als by een Kind zag op den kant van een fteilte,
rialaaten toe te fchieten, om dien val voor te komen, onder voorwendzel dat liet Kind aan zyn eigen vryen wil was
overgelaaten? De Menfchen zyn gelyk Kinderen, men moet
ze zomtyds van den weg der dwaaling afrukken.

PEDRO EN TIIERESA.

Eene Spaanfche Grfchiedenis, uit het Fransch vertaald.
1fn een dorp in Andalufie, woonde een Landman, genaamd Pew

1 dro, op Bene. der fchoonf'ce Hoeven van dat Gewest; biaar dit

was zyn minife fchat. Hy was gehuwd met Therefa, hem heminnende en door hem geliefd; by welke by drie Zoons en drie
Dogters had, die reeds getrouwd waren en kinderen hadden.
De geheele Familie woonde te zamen. Pedro was tachtig jaar
en zyne Therefa acht en zeventig. Ieder van dit talryk HLusgezin gehoorzaamde, beminde en diende deeze Ouders om 't fterkfcc; elk bevlytigde zig

om derzelver ouderdom, door hun het

Ieeven alleszins genoeglyk te doen blyven, als 't ware, te ver
huurre leevens:vyze altoos zuinig en werkzaam-leng.Dwy
geweest was, knel en hun ook de ongemakken des oudetdoms
niet. Vergenoegd by zigzclven, elkander hartlyk beminnende,
gelukkig door, en grootsch op hunne geliefkoosd en lief koo
zende Famille, dankten zy God, en zegenden hun Kroost.
Op zekeren avond zat Pedro, met zyne Vrouw en Kinderen,
die, na den Oogst ingezameld te hebben, uitrustten, op hunne
Stroobusfen, voor de deur. Het fchoone Tooncel van derf
Avond, (tiet welk cie inwoonders der Steden gemeenlyk niet
,

recht kennen,). hield hunne aandagt opgetoogen. Ziet, zei de

oude Gryzaard, met hoe veele fchitterende • Sty rren de Hemel
doorzaaid is; waarvan eenigen, als uitfchietende, een geheelen
vuurftraal agter zig laatgin. De Maan geeft een flaauw en fchemerend licht, dat over alle voorwerpen een -venniaatig wit
fchynzel ve;fpreidt De Wind fchroomt te waaien; en her flUe
€: ^booutte eerbiedigt, om zo te fpreeken, den Raap der Voge-
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len, die onder deszelfs befcherming in hunne nesten rusten. De
gantfche Natuur fchikt zig ter ftilte; en dezelve wordt genoeg.
zaam niet geftoord, dan door een klaagend en veraf zynd ge.
luid, 't welk ons oor dikmaals treft: 't is dat van den Nagtuil,
bet zinnebeeld der boozen; by waakt, wanneer ieder rust, en
fchroomt het daglicht. 6 Myne Kinderen, zyt altoos goed, altoos braaf, en gy zult gelukkig zyn. Zeden zestig jaaren, ge
uwe Moeder en ik eene zagte en Rille rust; maar de He--niet
mei geeve Ulieden, dat gy dezelve niet genieten moogt, ten
koste van 't geen zy ons kost. Op deeze woorden ont(lipten den
ouden Pedro eenige traanen; Ifabe6la, zyne oudt}e Dogter,
droogde dezelven af met haare omhelzingen; en fprak hem in
deezer voege aan. Myn Vader, de reeds voorbyzynde weder
vallen niet finertlyk te verhaalen; zyt zo goed en-wardighen
deel 'er ons eenig berigt van mede. Gy begrypt ligtlyk met
welk een genoegen wy U zullen aanhooren; en Moeder zal ook
met vreugde zig het lot haarex voorige jaaren des te leevendi•
ger herinneren. Het is nog vroeg; de avond is fchoon, en 't vermaak van U te hooren zal den flaap van ons verwyderen.
De geheele Familie vereenigde zig met dit verzoek; zy zetteden
zig allen rondsom hem, en de Moeders namen haare Kinderen,
om voor te komen, dat derzelver gewoel de oplettendheid ver
, op den fchoot. 'Er heerschte eene volltrekte ftilte,-hinder,
en Pedro, leunende op zyne Dogter, terwyl by de hand zyner
Vrouwe vast hield, liet zig aldus hooren.
Ik was achttien en Therefa zestien jaaren , toen wy elkander
leerden kennen. Zy was de eenige Dogter van Lorenfo , den
rykften Landman van dit oord : ik was de armfte Boer in het
Dorp; doch, helaas! ik ontdekte myne armoede niet, dan op
het oogenblik toen ik op Therefa verliefde. Ik zogt, door alle
middelen, eene liefdedrift te verdooven, die ik dugtte, dat my
voor altoos ongelukkig zou maaken. Ik wist maar al te wel,
dat myn gering beftaan een eeuwige hinderpaal zou zyn , om
Therefà te bezitten; en ik haar voor eeuwig verlaaten moest, of
na middelen uitzien om myn beftaan te vermeerderen. Dan, om
my te verryken , moest ik het dorp verlaaten , het dorp , daar
Therefa woonde: en zulks was my niet doenlyk. --- Na alles
overdagt, en van de weinige reden, die ik bezat, gebruik gemaakt te hebben , beíloot ik, myn dienst als Boereknegt by haar
Vader aan te bieden. — Ik wierd aangenomen; en 't zal u
niet vreemd doen, als ik zegge, dat ik met den uiterflen yver
arheidde. Ik wierd welhaast de Vriend van Lorenfo , doch die
van Therefa nog eerder. - —° Gy alle, myne Kinderen, die
uit liefde 'gehuwd zyt, gy weet hoe men elkander behaagt, en
elkanders byzyn zoekt, wanneer men bellooten heeft voor elk anderen te leeven. --- Zherefa beminde zo vaurig als' zy bemind
wierd. Ik dagt aan niets, dan aan haar: het genoeglyk vermaak
Yap, by haar te leeven, betoverde my tot zo verre, dat ik niet

ver-
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vermoedde, dat zulk een geluk een einde kon neemen. Doch
myne ydele verbeelding duurde niet Tang. Een Boer van het
naastgelegen dorp vervoegde zig by Lorenfo, en verzogt van hein
Therefa ten Huwelyk. Lorenco ging naar zyne woonplaats, en
bezigtigde het graai), benevens de wyngaarden van den Landman, die zig met zyn vermaagfchap zogt te vereeren. Alles
naar genoegen vindende, oordeelde by dien perfoon een gefchikt
Echtgenoot voor zyne Dogter te weezen; én 't Huwelyk werd
des wel dra beffooten.
Wy treurden, zo dra ons zulks ter ooren kwam; en herriepen
te vergeefsch de eeden van getrouwheid, die wy elkander ge
hadden, daar alles hooploos was. Lorenco, de treurig-zworen
bemerkende, was ten deezen opzigte onme--heidzynrDogt
dedoogend, en gaf haar uitdruklyk te kennen, dat haare droefheid hem ten hoogfle tnishaagde. Zy was derhalve genoodzaakt
haare (inert te verbergen. Intusfchen naderde het noodlottig
oogenblik; geen hoop vertoonde zig, alles fcheen verlooren;
Therefa frond my eerstdaags ontrukt te worden: doch zy verkoos
veeleer den dood. Dit deed ons tot het eenigfte middel, dat
ons nog overbleef, hefluiten; om naamlyk de vlugt te neemen.
— Wy voelden, dat wy een mistlag zouden begaan; maar wy
moesten, wilden wy het lot', dat ons dreigde ,afwenden, ons aan
ons beluit houden , en wierden 'er eerlang over geftraft.
Therefa en ik verlieten dan het dorp , midden in den nagt. Zy
zat op een Ezel, welken een haarer Oomen haar vereerd had;
des ik oordeelde dat zy dien vry mede (tonde neemen; dewyl
dezelve haar Vader niet toebehoorde. Een klein pakje kleedeten
van ons heiden was , in een bundel , op den Ezel vastgemaakt. Een
geringe voorraad, zeer weinig gelds, alleen door Naare fpaarzaamheid byeengezameld, was onze geheele fchat. Zie daar, al
wat Therefa en ik met ons voerden. Ik had niets van Lorenfo
willen mede neemen. Zo fchikt de Jeugd zig de Deugd naar
haare keuze, volgens haare neiging. Ik beroofde een Vader van
zyne Dogrer; en egter zou ik het my tot een fnood bedryf toegerekend hebben, iets van zyn geld of goed mede te neemen.
Wy zetteden onzen togt voort, den geheelen nagt door; er),
by 't aanbreeken van den dag bevonden wy ons in 't gebergte,
alwaar wy voor waarfchynlyke vervolging bevryd waren. Wy
hielden [tand in eene Valei, aan eene ftroomende rivier, welke den
Gelieven, door haare kabbelingen, tot groot vermaak verffrekté.
Therefa klom van den Ezel; zettede zig by my op de groene
weide neder. Wy aten eenige drooge vrugten, en dronken klaar
water uit de ftroomende beek. Na deeze fchraale, doch fmaaklyke, maaltyd, begonnen wy te overweegen, wat ons nu vervollens te doen fond.
Na lange redeneering, en na ons geld twintigmaal herteld te
hebben, den Ezel intusfchen op zyne hoogf'e waarde gefchat
zynde, bevonden wy dat alles niet meer dan twintig HollandQ0 3
fche
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fche Ducaaten beliep, 't welk ons niet genoeg was, om 'er eegigen tyd van belang van te leeven. Dan deeze zwaarigheid fcheen
wei de minfte; flerker werkte de vrees voor a`tervolging. Deeze
deed ons befluiten, om terftond in Bene groote Stad te zien
komen, alwaar wy, in geval van agtervolging, het minffie gevaar
liepen van ontdekt te worden; terwyl we tevens vastftelden, al•
eiaar, zo fpoedig mogelyk was, te trouwen. Met deeze zedige
overweeging namen wy den weg na Cordova. By onze aankomst
liepen wy terftond na eene Kerk, welke, volgens de Spaanfc!he
Wetten, onmondigen, die zig voor het Altaar aanbieden, vereenigen mag. Wy vonden aldaar een Priester, die ons trouwde,
-en gaven hem de helft van onzen kleinen fehat. Nooit wierd geld
met meer genoegen be!aald, 't Scheen of alle rampen nu ten einde
waren, en dat wy niets meer te vreezen hadden; de liefde was
onze eenige bezigheid; en alles ging wel, geduurende acht dagen.
Staande dat verloop van tyd was de Ezel verkogt, en ten einde
van Bene maand was onze ganfche fom verteerd. Wat nu te doen?
Ik kou niets dan ruw werk verrigten, 't welk de inwoonders der
groote Steden gering achten. Tlierefa wist niet veel meer dan ik.
Zy beefde voor het gevolg van ons bedryf; ik was 'er over aangedaan; wy verborgen ft !zwygende onze tdrof beid; eene opoTeri, g
van hartzeer, die ons zwaarder viel te draagen, dan de ongevallen
,zelven, onder welken wy zugrten. Einde!_vk ram ik, geen an
eiere uitkomst verw gtende, dienst onder de Ruitery in Cordova;
xn myn handgeld wierd aan Therefa overgegeven, die het al treeende aannam. Myn daggeld vertirekte nu verder ter vervullinge
van onze nooddruft; en voorts gaven de kleine (lukjes , welken
Therefa maakte,. (want de behoefte had haar geleerd,) voldoening
voor onze huishouding. Een kind vermeerde.de ons geluk. Gyzyt
Let, myne waarde Ifabella! Wy omhelsden en aanfchouwden U,
als een (leun van ons welweezen, indien de Ouderdom ons deel
wierd. Op de geboeite van ieder Kind, 't welk ons de Hemel
fchonk , heileefde in ons die aandoening; en , (dank zy den Hemel!)
onze hoop is niet ydel geweest. Ik bragt U ter minne, om dat
uwe. Moeder niet in !Iaat was ' te zocgen. Zy was hier over
mist oostig, en bragt ]rare dagen door by uwe wieg; terwyl ik
inyn best deed, om de gunst myner Opperhopiden, en de vriendfchap myner makkers te verwerven.
Dora Ferdinand, myn Capitein, was niet onder dan twintig jaar;
l y muntte boven de andere OThcieren uit, door zyn bevallig voorkomen en gedrag. My met zyne vriendfchap vereerende, gaf ik
hem een verhaal myner lotgevallen; het welk hem zeer trof; te
sneer na dat hy, my 'er om verzogt hebbende, Therefa gezien had.
Hy beloofde ons dagelyks, zyne pougingen , ten onzen behoeve,
by Loren o te zullen aanwenden; en, daar ik geheel van hem afhing, gaf by my zyn woord van my te zullen i.ntllaan , zo dra by
myn Schoonvader bewoogen zou hebben. Don Ferdinand fchreef
ooit aan LotenLo, naaar by ontving geen antwoord. In 't volgend
ver.
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verloopen van den tyd fchden myn jonge Capitein , ten onzen npzigte, niet te verkoelen ; maar Therefa wierd van dag tot dg
droefgeestiger. Als ik naar de oorzaak haarer meerdere droefgeesiigheid vroeg, fprah zy ficeds van zigzelve, en wist ons onder
een anderen draai te geeven. Jk was toen nog ver van te-houd
vermoeden, dat Don Ferdinand de oorzaak haarer droefheid was;
dan eene laatere ontdekking overtuigde my hier van al te gevoelig.
Deeze Jongman driftig, gelyk men op die jaaren'is, had in Taerefa dezelfde bevalligheden ontdekt, als ik. Zyne deugd was
zwakker geweest dan zyne drift. Ons ongeluk was hem bekend.;
by wist, dat wy hem hoog noodig hadden; en by dorst Therefa
openbaaren, welk loon by voor zyne onderfieuwiing begeerde.
Myne ongelukkige Vrouw betoonde hein haare verontwaardiging:
dan, weefende, dat ik jaloersch, en zeer driftig was, verborg
zy dat grouwelyk geheim gansch zorgvuldig; en bleef de aanzoe_
kingen van Don Ferdinand weigeren, zonder 'er iets van te ontdekken, aait lay, die haar dag^lyksch de bewyzen van de mild•
daadigheid en de vriendfchap van mynen jongen Capitein herhaalde.
Op zekeren dag, van mynen post afgelost zynde, en t'huiswaards gaande, ontmoette ik, (oordeel over myne verwondering,)
niet verre van onze wooning, in welke Therefa diestyds my wagt.
te, Lorenfo. Zo Schaaker! riep by terftond uit,. zyt gy daar?
Geef my myna Dogter; welke gy my ontrukt hebt, tot eel,e heboning der Vriendfchap, welke ik aan u bewees. Ik viel voor
hem op myne knien; poogde do eerfte oogenblikken zyner driftigheid te ondervangen, en 't gelukte my, hein door myne traànen
eenigzins te beweegen. Hy verleende my gehoor. ik ondernam
niet • my te regtvaardigen; maar tragtte hein rot bedaaren te brengen. De ítap, zeide ik vervolgens, is began. Therefa beha ort
tny. Zy is myne Echtgenoote. Myn loeven, zou ik,zeggen , float
in uwe hand; ftraf my; doch neen; fpaar uwe eenige Dogter:
onteer , om haaren wil, haaren Echtgenoot niet, en doe haar niet
van droefheid flerven! Vergeef my alleen den begaanen misfa,g,
Onder het uitfpreeom wededoogen met haar te oefenen !
hen deezer woorden, bragt ik hein, in plaatze van hem by Therefa te geleiden, aan 't huis, daar gy , myna 7J'ab ha. gezoogt
wierd. Kom, zesde ik tot hem, ik zal U nog een voorwerp tonnen, dat uw medelyden waardig is. Gy laagt toen in de wieg en
fliep: uw fneeuwit en blouzend rood gelaat fchetste de onn zelheid
en gezondheid. Loren; o aanfchouwde u ; de traar:en octflipten hein;
ik nam u uit de wieg, bond u hein aan, zie daar nog, zeide ik,
het aanvallig kind uwer Dogier. Op deeze beweeging ontwaakte
gy; en, (als of de Hemel het u ingeboezemd hadde,) gy kreunde
niet het allermirfle, maai glimlachte; en , beide uwe handen na
Lorenfó uitfirekkende, greep gy zyne gryze hairen, welken gy
tusfchen uwe vingers drukte, terwyl ge uw aangezigt tegen het
zyne hield. De Gryzaard j;on zig niet bedwingen; by omhelsde u
hart0o .
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hartlyk; my tegen zyne borst drukkende, en u mededraagende,
borst hy uit, en zeide: Kom, myn Zoon, gaan wy, en laat ik my.
ne Dogter zien : kom dan Zoon, riep hy, terwyl by my by de
hand vattede. —.— Bezef eens, Kinderen, met welk eene vreugde ik hem naar ons huis geleidde.
Onderweg zynde, viel my in, dat het onverwagt Bezigt van
Vader bv Therefa nadeelige gevolgen kon veroorzaaken; waarom
ik vooruit fnelde. Aan 't huis gekomen zynde, vloog ik na boven,
en opende de deur. Maar, wat zag ik? Don Ferdinand op zyne
kniën voor Taerefa geboogen , die alle haare kragten infpande, om
de vervoering zyner wellustige drift tegen te gaan. Naauwlyks
had dit fchouwtooneel myn oog getroffen, of myn degen flak reeds
in den boezem van Don Ferdinand : by viel neder, en zwom in zyn
bloed. Op zyn gefchreeuw kwam hem terftond volk ter hulpe, en
myn degen, die nog van zyn bloed rookte, getuigde tegen my. 'Er
verliepen maar weinige oogenblikken, of de Wagt kwam in huis;
ik wierd gevat, en de ongelukkige Lorenfo kwam met den toeloop
aan, om zyn Schoonzoon, geboeid, na de gevangenis te zien voeren. . Ik omhelsde u nog, myne Ifabella; tevens omhelsde ik Lorenco, beval hem myn bemind Kind en lieve Vrouw, die gansch
buiten 'zig zelve lag, teder aan. Voorts moest ik my wel, door
myne Makkers, na de gevangenis laaten leiden. Hier bleef ik twee
dagen en twee nagten , geflingerd door allerleie dankbeelden over
het rampzalig lot, dat my nog te beurt zou vallen. Ik bleef onbewust van alles wat 'er omging, en hoorde niets van 't wedervaaren
van myne bemirde Therefa. De Cipier, het eenige mensch dat ik
zag, gaf my geen het minfle antwoord op alle myne vraagen: alleenlyk verzekerde by my, dat het niet lang duuren zou, of ik
zou gevonnisd worden.
Op den derden dag wierden de deuren geopend; men zei my
aan om buiten te komen. Een detachement wagtte my, en omring
zo als ik voortrad. Men leidde my na de Wagtplaats;-demy
daar ik het Regiment in de wapenen zag, en ontdekte wat heilloos
lot my dreigde. Het denkbeeld van het einde myner rampen fcheen
my nieuwen moed te geeven. Ik verdubbelde, als door eene ftuiptrekking, myne fchreden; myne tong herriep, (doch buiten my,)
den naam van Therefa; ik dorst my beklaagen van haar niet te vinden; en kwam eindelyk ter beftemder plaetze. Myn vonnis wierd
my voorgeleezen. Ik Rond zo het zelve te ondergaan; dan een
fterk gefchreeuty vertraagt de uitvoering. Opziende, zag ik een
half naakt, bleek en bloedig mensch , zyn best doende, om, door
den hoop, die my omzingelde, heen te dringen. 't Was Don
Ferdinand. Myne Vrienden, riep by uit, ik ben de fchul•
dige; ik ben het, die den dood verdiend heb! myne Vrienden ,
veyfpraak voor den onfchuldigen! ik heb zyne Vrouw willen onteeren; hy heeft 'er my voor geftraft, en heeft refit gedaan. Indien
gy met de uit nering van 't vonnis voortgaat, zyt gy wreedaarts!
--- Het Opperhoofd van 't Regiment naderde Don Ferdinand,
itel-
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Belde hem, terwyl by hem onderfteuude, voor, dat ik naar de
Wetten gevonnisd was, als iemand, die zyne hand aan zyn Officier geleid had. By was, hervatte Don Ferdinand, niet naeer
onder niv; ik had hem reeds vry gefteld, en zyn ontflag gegeeven; het papier was daagste vooren aI ondertekend. Pedro is aan
uwe regtbank niet onderworpen, gy hebt geen magt over hem.
De Opperhoofden, zeer verwonderd, vergaderden byeen, om te
raadpleegen. Den Ferdinand en de Menschlievendheid verhieven
de ftem voor my; met dat gevolg. dat men my weder na de gevangenis leidde. Don Ferdinand fchreef voorts aan den Staatsmi
ontving-nister,bfchuldgzvnerot'myfpak,n
die. --- Lorenco, Therefa en ik wierpen ons voor de voeten van
onzen Verlosfer neder; by beurde ons terttoml op, voltrok zyne
belofte van ont(lag, en wilde dezelve met giften vergezeld doen
gaan. die wy egter niet aannamen.
Ter, einde deezer gelukkige ommekeer van zaaken, gingen wy
na dit dorp terug, alwaar de dood van.Loren;o my in 't bezit zyner goederen telde , en daar Therefa en ik , zo wy hoopen, onder u allen, onze dagen in vrede zullen eindigen. — De kinderen van Pedro hadden zig, gedunrende zyn verhaal, rondsom hem
gevoegd; -by fprak niet meer, toen zy nog luisterden, en de tras•
reen rolden langs hunne kaaken. Zyt getroost, myne kinderen,
hernam de goede Gmyzaard; de Hemel heeft myne rampen, door
ulieder liefde voor my, ryklyk vergolden. Deeze woorden zeggende, omhelsde by allen; en 't Huisgezin ging gezamentlyk ter
ruste.

DEOI

r

T,

Fene Aljegorie.

(Uit het Tngelsch.)

Iemand hadt eene Gift gekreegen, van welke hem gezegd was,
1 dat dezelve hem hoogst heilzaam of ten uiterften nadeelig zou
veezen, naar gelange van het gebruik, 't welk by 'er van maakte.
Het was eene foort van Juweel, op de wyze van een Prisma ge.
fleepen, 't welk verfcheide zyden hadt, waar van eenige egte kleuren gaven; doch an(lere bekoorden door het opleveren van valfche.
De gelykvormigheid en fchynbaare gelykheid van de verfchillende
zyden, die, in de daad, zeer veel verfchilden, niet altoos be•
hoorlyk in opmerking genomen zynde , veroorzaakte een on.
telbaare menigte van te leurlellingen, aan den vuurigen en werk
bezitter.
-zamen
Het oogmerk des Geevers was , dat het Juweel altoos zo naby
het hart zou gedraagen worden als kon gefchieden : daar geplaatst
zynde, vertoonde het zich als een zeer fchoon cieraad, en ver
plaatzen, door zyne eigenaartige flikkering;-lichtedusrf;
gn trok , ftrexker dan de zeilfteen , alle dingen ,waar op de traalen

in
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in een rechte Tyn vielen. Vielen zy in eene fchainfche rigting, ìf
werden ze zeer veel gehrooken, eer zy het voorwerp raakten, dan
was de aantrekking minder, en ook de glans zwakker. Het zette
der houding aangenaamheid by; gaf vrolykheid, met goedaartigheid
gepaard, aan 't oog; en verleevendigde de verkeering, terwyl het
dezelve zuiverde en ve) beterde. Het gaf wysheid aan de jeugd,
bedaardheid aan de drift, voeglvkhe;d aan de manbaare jaaren; en
vrieiidlykheid aan den ouderdom.
Wanneer men dit dierbaar Juweel rechthoekig befchouwde, was
het geheel doorfchynend; en in dien ftand voor het oog gehouden,
fpreidde het een tooneel ten toon, welks fchoonheid en aanlok
alle befchryving te boven ging.
-lykheid
Hoe talryk en zwaar de kwellingen en onlusten des leevens
mogten weezen, ja fchoon, by gelykenis gefprooken, de geheele
Schepping zelve een woestyne fcheen, waar in geen vooruitzigt
van geluk, en nauwlyks een firaal van hoope zich opdeedt, om
dit donker tooneel te verlichten; de bezitter hadt alleen het Ju
bovengemelde wyze te keeren ,wanneer afe begogeling-welopd
verdween; het gelaat der dingen terftond veranderde; vjede,
vermaak, en bedaardheid zich vertoonde, gezien, gevoeld en ge,
]]ooten werd.
Stelt de begeerte van genot, aangezet tot het zoeken naar de
middelen van verkryging, my, met hevige drift, de vraage voor,
waar en hoe deeze dierbaare Gift kan verkreegen worden ? -- Ik
antwooi d — Dezelve hangt van tyd, noch jaaren, noch lugtftreek . noch leeve!,sftand, noch middelen af; maar kan in de dier
hoedanigheden, en in den uitgeífrektiten invloed,genooten-barfte
worden, door allen ,die van de opgewelde byzoiderheden een gepast
gebruik maaken, en omtrent het overige zich niet bekommeren.
Op zichzelven mogen wy zeggen, dat deeze Gift beffaat in eene
mengeling van weltevredenheid en veragting, ortítu arde uit eene
reci tinaatige waardeering van zoekens- en verwerpenswaardige
voorwerpen.

DE SNEDIGE KOK.
[aindor, een Heer van Staat, die dikmaals Gasten zag,
Gaf aan zyn Kok, op zek'ren dag
Dat by een Maaltyd had, een widen Gans te branden.
Zvvn Kok, een losfe knaap, niet lettende op zyn plicht;
Wierd door de Kamenier (die nooit gebraad verfinaaden ,)
Gefopt, wyl zy van 't beest een boutje had geligt.
NaauW
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Waauar was de Spyze voor veel hongerige Maagen
Ter Tafel opgeriraagen ,
Of men hoort Lindor ftrrks , naar Monfjeur Smeerhans vraagera,
Die , al te wel bewust van 't geen 'er was verricht,
Schoorvoetend kwam, door plicht gedreeven.
Zyn Heer, die, naar het fchynt, de waarheid half befoot,
Vroeg „ waar is de andre bout gebleeven ?"_
" Een wilde Gans, Myn Heer. die heeft maar éénen poot.
Was 't antwoord van den Kok ; dat, na lang tegenfreeven,
Door zynen Heer werd goedgekeurd,
Mits by den andren dag daar van bewys zou geeven.
Naauw werd het Morgenlicht aan de Oo3terkim befpeurd,
Of Lindor doet den Kok niet hem te Paaid vertrekken
Die, beevende van angst, graag op dien Rond de vlucht
Genoomen had, en aan du Lucht
Elk oogenblik een Heir van Ganzen dacht te ontdekken.
Doch, toen men by een Beekje kwam,
En by 'er r eelen daar vernam,
Die flaapend', naar hunn' aart, op éénen poot flegts fonder,
Riep by ras vrolyk uit,
p, Zie daar, Myn Heer! zie dar, de waarheid ondervonden!
„ Ben ik nu nog een Schelm? een Guit ?
"° Neen, (fprak Lindor;) ik moet U pryzen,
Doch zal uw Itoutheid uit hun tweeden poot bewyzen.,.
Met riep by flerk „ ho ! ho! " wen zag, op dat geluit,
Hen d'andren poot ook nederzetten,
En daadlyk vliegen van het land.
Niets kon toen Lindors drift op dit gezicht beletten,
By riep gramftoorig uit „ wel nu, geleerde Kwant
Bewys my nu dat zy fiegts eenen pont bezitten".- "' Myn Heer t (dus fprak de Kok,) op dat myne onfchuld blyk',
" Moet ik op uw hard fchreeuwen vitten,
" En dat geeft my het grootst' gelyk;
Want had ge uw Vogel, zo als dezen, toegcfprooken,
By had zyn tweeden poot dan ook wel uitgeftooken.,,
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCnAPPEN
BE 'ERE FKE LYK.

BET CHARACTER VAN HAZAëL, Or REDENVOERING
2 Koningen VIII. i2, 13.

over

Toen zeide Hazaël: Waarom weert myn Heere? en hy
zeide, om dat ik weet wat kwaad gy den Kinderen Israëls
doen zult; gy zult hunne flerkten in 't vuur zetten, en
hunne jonge Manfchap met den zwaaide dooden, hunne jon=
ge Kinderen verpletteren , en Dunne zwangere G'rrutiven opjnyden. En HAZAëL zeide: Naar wat is uti Knegt , die
een hond is, dat hy deeze gioote zaake doen zoude? l n
Eliza zeide: de Heere heeft my getoond dat gy Koning zyf
zult over Syrië.
,

1)ook
D. D. Leeraar der Hooge Kerke en Hoogleer=
aar in t.e l:edenkunst en fraaije Letteren, te Ldenburg.

HUGH IJLAIR ,

n de dagen van JoRAnM, Koning van Israël, bloeide de
I Proplieet ELIZA. Zyn Charadler was zo uitfteekend,
en zyn roem zo wydklinkende, dat BE_NIHAD AD , Koning van
Syrië, hoewel een Afgodendienaar, zoudt om hem te raad
ziekte die zyn leeven dreig--plegnovrduitfae
de. De Goode, te deezer gelegenheid gebruikt, was HAZAL, die een der Prinfen of Aanzicnlyk[l en aan het I Iof
van yrie fchynt geweest te zyn. _Met ryke geíchenken
van den Koning voorzien, vervoegt by zich tot den Propheet, en fpreekt dien op 't eerbiedigst aan. Geduurende
hun onderhoud , vestigde ELIZA zyn oog op 't gelaad van
IIAZA L, en door den geest der voorzegginge de dwinglandy en wreedheid, welke deeze lylan,tcn ecnigen tyde , zou
pleegen , ontdekkende ,kon by zich niet bedwingen van eelt
traanenvloed te florten. Wanneer II AzAt'.L, des verbaasd,
onderzogt wat de rede mogt weezen van deeze fierke gemoedsvervnering, onderregt hem de Propheet, onbewimpeld ,
welke misdm>ven en wreedheden by voorzag dat in 't ver
hein zonde gepleegd worden. ---- HAZA LS ziel-volgdr
111. DEEL. MENGEI.W. NO. I?,.
hadt y
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-
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hadt, op dat oogenblik, een affchrik zelfs van de gedagten van wreedheid. Nog niet bedorven door eer- of f'aatzugt, rees verontwaardiging in hem op : dewyl men hem
bekwaam oordeelde tot zulke gruwelhukken , als de Propheet vermeldde. Met veel drifts voert hy den Propheet te
gemoete. Boe, is uw knegt een Bond , dat Icy deeze groote zaake zou doen? LLIZA geeft hem hier op alleen te kennen, welk een flandverwisfeling hem zon ten deel vallen.
De Fleer heeft my getoond, dat gy Koni^-,g zyn zult o'er
Syrie. — Het voorfpel.ie kreeg vervulling. HAZAëL beklom den Throon van Syrie: en de flaatzugt beheerschte
zyn hart. IlAznër., de Koning van Syrie, ti•erdrzu te Israël
alle de dagen van JOAHAZ (*) : en, uit liet geen van zyne
daaden bekend is, blykt duidelyk, dat hy zich den Man
betoonde, dien de Propheet gezegd hadt dat hy zyn zou,
een Man van geweld, wreedheid, en een Man des bloeds,
Dit gedeelte der Gefchiedenisfe vertoont ons een Voorwerp, onzer Aandagtige en ernflige overfveeginge waardig.
Wy zien een Man, die , in zekeren Leevensfland, eenige Mis
niet kon befchouwen zonder verbaasdheid en fchrik;-dryven
die zich zelven zo weinig kende, dat hy het voor zich onmo;elyk oordeelde, dezelve te pleegen. Wy zien dien
zelfden Man, door wisfeling van Lcevensfland, geheel van
gevoelens veranderd, en daar by in Grootheid rees, ook in
Boosheid opgroeide : tot hy, in 't einde , 't volflaagen
fuood CharaEtcr, eertyds van hem verfoeid, ten vollen ver
-tonde.
De volgende aanmerkingen liggen 'er natuurlyk in opgeflooten.
I. Dat voor Bene Ziel, niet geheel bedorven , dc Ge
Afkeer van Misdryf eigenaartig zyn.-voelnsa
Ten
II. Dat, niettegenflaande deeze Gevoelens, de Ziel
gebragt kan worden onder de heerfchappy der
meest verfoeide Ondeugden. Ten
III. Dat deeze ongelukkige Ommekeer doorgaans moet
toegefchreeven worden , aan de verwisseling van
iemands niterlyke omflandigheden in de wereld.
Deeze waarneemingen zullen de onderwespen zyn van
ne tegenwoordige Redenvoering: en ons zulk een ver
natuur opleveren , als, zo ivy boo--tonvademschlyk
pen, van eerre ak emeene nuttigheid zyn zal.
i. Voor Bene Ziel, niet geheel bedorven, zyn de Gevoe(*) 2 Koningen XII1. %a.
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voelens van Afkeer van Misdryf eigenaartig.

HAZAëLS antwoord, den Propheet gegeeven, toont hoe ílerk deeze by
hem wrogten. Is uw Knegt een Hond , dat hy deeze groote
zaake zou doen? Is hy, of kan by immer zo laag en snood
zyn, dat by misdryven zou pleegen, die hem den naam van
een ><v1ensch onwaardig zouden manken 2 Dit is de item der
Menschlyke natuure, zo lang dezelve, door boosheid, niet
verhard is. Eenige Ondengden, in de daad, zyn haatlyker dan andere. De Voorzienigheid heeft wyslyk deeze
natuurlyke afkeer het fCherpst gewet tegen misdryven van
den fchadelykften en verwoestendilen aart: als verraad,
verdrukking en wreedheid. Maar, in 't algemeen, is het
onderfcheid tusfchen zedelyk Goed en Kwaad zo Clerk uit
dat bykzns elke ondeugd eenti gevoelige afkeu--gewrkt,
ring vindt. I lou iemand, zelf den onkundiglien en onopgevoediten, een blykbaar f'cuk van onregt, valschhcid, of
godloosheid voor oogera; laat hy het befcliouwen in een
bedaard oogenblik, wanneer geen drift hem verblindt , geen
belang hein ter zyde aftrekt , gy zult ontdekken dat zyne
ziel 'er tenen opkomt, eis iet fehandelyks, laags, ja ftrafbaars. Van hier is liet dat de Menfchen, hoe zeer zy ook
dikwyls omtrent de zaaken mistasten, in het redenkavelen
over de Characters van anderen, doorgaans pryzen of laaken, overeenkomflig niet de beginzelen van zuivére Zedekunde.
Ten opzigte van hun eigen Charater zwenkt eene bekende eenzydigheid maar al te dikwyls hun oordeel. Maar
het is opmerkenswaardig, dat geen Zondaar rechtílreeks by
zichzelven bekent, dat hy fchuldig staat aan voltlaagene
boosheid. Zelfs dan , wanneer by door zyne opgeruide
Driften vervoerd is tot het pleegen der groottte misdryven ,
vergelykt by ze altoos voor zyn eigen gemoed, door de
eenti of andere veragting, door eenti voorgewende nood
'er eenti kleur aan te geeven die het-zaklyheid;trg
haatlyke wegneemt. Zulk eerre vermogen heeft de onbetwist
waardigheid der Deugd, zo groot is de erkende-hare
fchandelykheid der Ondeugd , in 's Menfclien boezem.
Deeze gevoelens zyn de overgebleevene indrukzels van de
Wet, oorfpronglyk in 's Menfclteu hart gefchreeven. 't Zyu
de fchinileringen van dat Licht, 't geen eens klaar en ílerk
in ons fcheen; en 't welk , fchoon grootlyks verdonkerd,
rothans flauwe tlraalen blyft fchieten door de duisternisfen, die ons bedekken. Doch welke Gevoelens van Afkeer
van de zonde wy, ten oenigen tyde, mogen hebben; wy
-
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mogen op dezelve geen vermetel vertrouwen vestigen, dat
zy ons flaande zullen houden in de Deugd. \Vant de
tweede Les, die de Gefchiedenis ons aan de hand geeft, is
11. Dat de Mensch zo weinig zyn eigen Character kent,
en zo zwak van natuure is, dat hy, ten oenigen dage, een
fchandelyk plecger kan worden van dezelfde misdryven,
welke hy heden ten zeerílen verfoeit. Deeze waarneeming
wordt maar al -te duidelyk bekragtigd door 't geen FIAZAëL
over kwam, en duizend andere voorbeelden zouden hier van
ten bewyze kunnen aangevoerd worden. Schoon 'er niets
is,'t welk de Mensch beter behoort te kennen dan zyn eigr^n hart, wyst, nogthans, hun bedrag uit, dat 'er niets is,
waar aan zy minder kennis hebben. Meest altoos meer
overhellende om zich zelven te vleijen, dan begeerig om de
waarheid te ontdekken, vertrouwen zy elke Deugd te bezitten, op de proeve van welker tegendeel zy nog niet gebragt zyn , en zy rekenen zich beveiligd tegen alle Ondeugden , tot welke zy .dus verre niet verzogt werden. Zo
lang hun pligt i p beIiegeling berust, fchynt dezelve zo
klaar, zo verkieslyk, dat zy niet kunnen twyfelen, dezelve
te zullen volvoeren. Het kout niet in htnlne gedagten op,
dat hunne gevoelens, hemelsbreedte , hunnen verfchillen in
het uur der befchouwinge, en in liet uur als het op doen
aankomt. Zy houden zich ligt verzekerd , dat zy altoos
dezelfde zullen biven: en nogt(hans verandert die geílcltenisfe, niet de omícandigheden, elk oogenblik.
De Man, die lecvendige indrukken van Godsdienst heeft,
oordeelt het onmogelyk het gevoel van Gods Goedheid ,
't welk thans zvn hart vertedert, te zullen mision. Hy,
die, door zyn Vriend, onlangs uit het verderf gered is,
vertrouwt, dat hy, indien 'er zich Bene gelegenheid opdeedt, welke zyne Dankbaarheid op den toets zette, eer
zou herven dan zyn Weldoender verlaaten. Hy, die gelukkig en wel te vrede leeft, en het goeie van zynen arbeid
geniet, verwondert zich hoe iemand zich aan ongebonde
vermaaken kan overgeeven. Werden dcezen, door een hooger Geest onderrigt , dat de tyd kort op handen was , waar
in de een een voorbeeld van de verregaandfle Godlooshcid,
de ander een A'erraader zyns \'riends , en de eerde een wel -.
lustig misbruiker zyns aan roeienden Rvits'oms zon worden , elk hunner zou zo veel verbaasdheids en alTchriks betuigen als IJAZAëL, op het huoren van de voortyclling des
Propheets. Zy zouden misfihien zeer npre'<t veezen in
hunne betuigingen vn afkeer; want Mcn1èhen wier gedrag
met
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inet zich zelven niet heflaanbaar is, moeten daarom geen zins altoos van Geveinsdheid belchuldigd worden. HAZAëL
ffprak in goeden ernst, wanneer hy de aangekumiigde wreed
verfoeide. Apostel PETRUS meenee het opregt , als-hedn
hy volg vorig zynen Meester betuigde, ik zul u niet re, lrtaten, ril `noest ik met u in den dooi gaan. Zy waren opregt,
zy fpraken uit de overulí;ing hues harten, en overeenkom liig met cie Aandoening die hun op dat oogenblik behecrsch
, doch zy konden zich zelven niet; gelyk de uitkomst-te
toonde. Zo weinig getrouw is 's Menichen hart al te
dikwyls aan zyne beginzelen: zo zwak is de grondsteun
van Menschlyke Deugd ; zo veel reden is 'er voor liet
herhaald vermaan in tiet Evangelic , dat wy ons zelven
moeten wantrouwen, en hulp by God zoeken. — Vernederend, ik beken liet, is dit vertoon voor de Menschlyke
Natuur : en nogthans waardig om van ons allen in opmerkin g genomen te worden, ten einde wy cie dreigendíl:e gevaaren ontwyken. Want, hoe veelen zyn 'er, enkel door
onoplettendheid op hunnen wandel, door mangel van dit
voorzil;tig verdenken hunner eigene zwakheid, hoe een
alles goeds beloovend begin, alIengskens, vervreemd van
alle beginzelen der Deugd: tot liet ,in 't einde, zo bezwaar
werd voor iemand te gelooven, dat zy immer cenige-lyk
liefd e voor de Godsvrugt gehad hadden, als liet, ten ceni^
gen tyde , zou geweest zyn hun te overroeden , dat zy tot
zulk eerre hoogte in boosheid zouden opklimmen.
Wat is 'er , zal men hier mogen vraages, in de boven
gevallen, geworden van die gevoelens van afkeer-gemld
van liet fioode, zo clerk werkende, zyn ze geheel uitgerooid` of, indien zy voor een gedeelte overbleeven; hoe
kunnen dan zodanige Perfoonen zich zelven voldoen in
daacien te verrigten, welke hun hart wraakt? -- Hier is
de verborgenheid der ongeregtigheid, welke ontdekt iiloet
worden. Verborgen en hetmlyk is de voortgang des ver
ziel : en hoe verborgener hoe gevaar -derfsin'loIch
wordt op één (prong de boosfte. Het-lyker.Nimand
misdryf vertoont niet in édns zyne geheele mismaaktheid :
trapswyze worden wy daar gemeenzaam mede , en ongemerkt verfpreidt zich dit vergif door de ziel. Ieder Menscli
heeft Gene getroetelde Hartstocht, die hem meest- altoos
het eerie ter ondeugd vervoert. De ongeregelde voldoe
waar toe deez,e hem, by gelegenheid, brengt,-nige,
komen hem voor onder de gedaante van ligtveríchoonbaare
firuikelin gen ; zy worden, in den .beginne, met (chroom
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en behoedzaamheid ingewilligd. Maar, door langer bedrvf,
verzwakken deeze wederhoudingen, en de kragt tier hebbelykheid neemt toe. De eene Ondeugd helpt de andere.
Door eerre Poort van natuurlyke verwantfchap hegten zy
zich in een , en de wortels fchieten diep in 't harte.
Wanneer liet misdryf de overhand krygt, komt 'er het
Geweeten tegen op. Maar het Geweeten is een bedaard
beginzel. Drift, daarentegen, luidrugtig en geweldig,
doet , door 't geweld, 't welk zy verwekt, de fiem der
Rede zwygen: en verleidt ten zelfde tyde als zy aanport.
Want zy bedient zich van 't Versland om 't Geweeten te
bedriegen. Het verzint redenen en bewyzen om de ver
te regtdaardigen. Men beroept-dorvenhatH
zich op den algemeenen trein der wereld. Men maakt ziftende onderfcheidingen. De Menfchen vinden zich in zulke
byzondere omilandigheden geplaatst, die zekere danden
verichoonlyk , indien niet geheel on(chuldig maaken, welke,
in een ander geval, hoogst laakbaar zouden weezen. Langs
deezen weg mogen wy vry gelooven, dat veelgin, van flap tot
Uap , tot de zonde komen; deels door Drift vervoerd , deels
door Zelf bedrog misleid: zonder bezef van de nlaate der
Boosheid, welke zy vervullen. Door diepgewortelde heb
wordt, in 't einde , hun Oorcjecl geheel be--belykhdn,
dorven , en hun Zedelyk Gevoel geraakt verlooren. Zy zien
uit gansch andere ooggin; en kunnen zonder finert de bcdryven befchouwen, op welker gedagten zy voorheen
gruwden.
Noodig is het, nogthans, hier op te merken, dat, fclioon
onze aangeboorene gevoelens van de affchuwelykheid der
Misdryyen zo verre verlaagd en dermaate kragtloos gemaakt
kunnen worden , dat ze geen invloed op ons gedrag hebben ;
deeze Gevoelens ,egter, oorfpronglyk tot onze geleltenislè
behoorende , en nooit ten eenenlael uit de ziel gerooid, zo
veel gezngs zullen behouden, dat zy, by zommige gelegenheden, den Zondaar kastyden, indien niet tot bekeeringe brengen. 't Is alleen, geduurende den tyd des Voorfpoeds, dat de Ondeugd haare bedriegeryen ongeflóord kan
pleegen. Maar in den donkeren dag des tegenipoeds, herleeft de bedagtzaamheid , en het Geweeten krygt zyn regten
weder; de bitterheid van t knaagend naaberotnv grypt het
hart aan des Mans, die de oorQ ronglyke beginzels zyner
natunre verzaakt en verkragt heeft. Wy mogen vastl}ellei ,
dat HAznëLS eerlle indrukken wederkeerden, eer by zyne
dagen eindigde. In het uur des wederfpoeds, doorbak de
her-
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herinnering van zyn gefprek met de Propheet zyn hart. De
Gevoelens, welke hy , in die betere dagen, hadt, vergelykende met de haatlyke wreedheden door hein naderhand
gepleegd, konden alle de fchitterende eercieraaden der
Koninglyke waardigheid, de laagheid en fchandelykheid zyner inwendige Aandoening niet wegneemen.
Deeze befchouwing van den voortgang des Bederts en
van het gevaar, aan 't welk wy blootgef'cld zyn om te
vervallen van Beginzels, die wy eens dagten vast omhelsd
te hebben, geeft ons een allurheiizaamtten raad omtrent
ons gedrag. ` Die zich aangordt beroeme zich niet als by die
zich losnaakt. Niemand felie een voorbaarig en zo gevaarlyk als voorhaarig vertrouwen op zync Deugd: Wie
(iaat , zie toe dat by niet valle. Waagt u niet ligt by het
kwaade. Maakt 'er u, in de kleinfile gevallen, niet gemeenzaam mede, zonder vreeze. Luistert met ontzag na
elk vermaan van 't Geweeten. Bewaart liet tedertle en levendigíle gevoel van 't ondcrfcheid tusfehen goed en kwaad.
Indien ooit uw Zedelyk Gevoel begint te verzwakken , en
uw Afkeer van rnisdryf te verminderen , dan hebt gy reden
.om te vreczcn dat de val uwer Deugd op handen is. En
laaten, terwyl gy alle omzigtigheid en waakzaamheid gebruikt , welke de Rede u kan verleenen, uwe Gebeden
fleeds tot God om byPtand opklimmen. Fan hem daalen
alle goede garen en volmaakte giften neder. Fly alleen kan
u voor vallen hoeden, en uiraloos hellen voor zyne heerlykheid in vreugde. Ik moet nu voortgaan tot de
III. Waarneeming, op IIAZAëLS Gefchiedenis gegrond. Te
wveeten, dat liet vermogen , 't welk liet verderf verkrygt
om dc oorfpronglyke Beginzels der Menfchen te verwoesten, dikwyls moet toegefchreeven worden, aan cie verandering van hunnen Leevenstland in de wereld. Hoe zeer
verschilde 11AZACL , de Afgezant van BENHADAD ,van HAZAëL
den Koning! by, die op 't vermelden van wreedheden een
gruwen vatte , van hens die zich in bloed baadde ! Van
deeze droeve en verbaazende omwenteling geeft de Propheet
cie rede op in weinige maar zeer klemmende woorden. De
Heere heeft any getoond dat gy Koning zult zyn over Syrie !
Die Kroon , die noodlottige Kroon , welke op uwen fchedel
gezet zal worden, zal een verdervenden invloed hebben op
uwe Ziel, en cene verandering in uw Charaéter te wege
brengen , welke gy niet kunt gelooven. --- Wiens ervaarenis in de wereld is zo klein, dat ze hem geene hier aan
gelykende voorbeelden oplevert, in veel }gager leevensflan-
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den? Zo veel vermag de verwisfeli'ng van uittvc.,dige otnirandiglleden naar dcezc wertId: zulk een vcrldiillende
z vaaii geeft dceze aan onzen aart, aan onze gedagtcn , aan
onze inzigten , aan onze genegenheden, dat geen Mensch
vooruit kan zeggen wat 'Cr van zyn Charaf er zou worden
indien de Voorzienigheid zyne Leevensomflandifheden op
Bene aanwerkelyke wyze verhoogde of verlaagde, en hens
in eeucn geheel anderen kring dcedt beweegen dan by zich
tot nog bewoogen heeft.
De zaaden van wyd verfchillende hoedanigheden , goede
en kwaade, liggen in onze harten verborgen: doch blyven
werkloos en als dood , tot slat voeglyke gelegenheden ze
doen uitbotten en rypen.Ly zyn binnen in ons bedekt :
of, indien zy voortlprniten, maaleen zî dikwyls een mislei
vertoon; een vertoon, 't welk ons zelfs bedriegt.-den
I1ooginoed , by voorbeeld , heeft, in zekere oinílandirheden, lrecne gelegenheid om zich voor te doen, dan ofd'.cr
den lillen van Grootmoedigheid en lofvvke Eerztiwt. Gierighci,1 neemt de 1;oudi;n aan van pryslyl:e zuinigheid. 't
Geen i,i doezen leevcnsl?and voor blooheid en lad harti
beid zou aangezien worden , gaat in eencn anderen door
voor wyze bedagtzaamheid. Dat by iemand, met volle
oppermast bcklec^i, wreedheid en verdrukking zou worden,
igt enen, in een laager fland, niet sneer dan het ocd non.
van be,hoorelyke tugs. Voor een tyd is de Mensch nog by
de wereld , nog by zich zelven , bekend- als de Man , die
by waarlyk is. Doch Slclt hem in een nieuwen l.eevensfand, die niet zyne heeri'chende neiging IIrookt, die de
verborgene hoedanigheden zyncr ziele raakt, in beweegii^g
en werkzaamheid helpt; zyn -waar en wcezenlyk Character
-zal zich ontvouwen , gelyk de bladeren eens bloems door
(ie zonne Lcicheenen.
Zulks moge, in zeker opzigt, niet zo zeer eerre vcrandcr;ng van Charaiaer, door de verwi4lèling van omflanuiglie'len , gcagt wordden , dan wel als eerre ontdekking van een
voorheen verborgen weezenlyk Cbaracrer. Nog thans is het
te ens waarheid, slat de !flan zelve oerre verandering ondergaat. Want de gelegenheid daar zyiide tot liet onhedwongen ontwikkelen van eenige tot nog heflootene geaartitcden,
krygen zy meerder flerkte: en door de overhand, welke
zy noenen, worden de andere gedeelten van iemands aart
geboozen, en de ziel- ondergaat eerre geheele verandering.
I Iy is een waarlyk wys en braaf Man, die, door (ken Godlyken byítand, zich verheft boven deezen invloed zyns lots
op
-
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op zyn Charac'er, die eens waardige Gevoelens ingezoogeii
en rechte beginzels van gedrag gelegd heeft, daar by blyft,
hoedanig ook zyne oniflandigheden mogen weezen : door
alle lotwisfelingen penen eenpaarigen leefkoers houdt : en ,,
op 't einde zyner dagen, denzelfden afkeer van het kwaade
heeft, als in den beginne. — Doch hoe zeldzaam is hei ,
deeze lofwaarde bellendigheid onder de Kinderen der Mei,
aan te treffen , terwyl zy de ondcrfcheidcn [landen en-fchen
tvdperken des leevens doorwandelen ! Wanneer zy ter wereld intreeden , eer hunne gemoederen zeer misleid of bedorven zyn , gloeijen zy door de edelaartigfte aandoeningen ,
en zien niet verímaading neder op alles wat fnood en mis
Maar verder op 't leevenspad voortwandelende,-daigs.
gewennen zy allengskeus aan de kromme betrecden paden ,
zy dringen in den hoop der woelige wereld, zy hebben te
ítryden niet den list van deezen met de verfinaadingvan geenen , zy leeren zomtyds hunne gevoelens te verbergen, en
dikwyls hunne aandoeningen te finooren, zy worden in 't
einde verhard , en gemeenzaam met het heerfchend verderf.
--- Wie [lort geen traan over deezen droeven, en helaas!
zo algemeenen, val van Braafheid en Deugd! Wie wordt
niet vernederd, als by ziet dat dit de droeve uitdag is van
die gezuiverde begrippen, die verheevene gevoelens, waar
op wy zo menigmaal roemen ! De Man, met al zyn hoogopgehemelde redclyke bekwaamheden, blykt dikwyls het
fchepzcl te wcezen van zyn leevenslot, geheel gegooten in
den vorm zyner omífandigheden!
Ht voorbeeld van HAZAëLS ontaarting leidt ons op, om
byzonder het oog te (laan op de gevaaren,uit hoogheid van
Staat en het verkrygen van Magt herkomftig : inzonderheid
wanneer de verheffing daar toe fchielyk en onvcrwagt gefchiede: Weinige hebben ílerkte van ziel genoeg om zulk
een Lotwisfel met gemaatigdheid en zelfsbedwang te onderga. Het ontzag, der Grootheid beweezen , de ruimte,
welke hun leevensftaat verfchaft om der weelde bot te vieren, zyn gevaarlyke omflandigheden voor de Deugd. Wanneer de l\lenfchen onder hans gelyken verkeeren, en gewoon zyn de te leurifellin en en moeilykheden des leevens
te ondervinden, herinneren zy zich hunne onderlinge onafhanglykheid van elkander, en alle afhanglykheid van
God. Maar verre boven hunne NTatuurgenooten verheeven,
ontmoeten zy weinig voorwerpen die ernflige opmerking
baareu; maar eene groote menigte die hunne driften aan
zonderen hun belang veelligt. af-zetnovk$.Zy
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van 't belang der geenen die hun omringen. Zy bedekken
zich met hunne eigene ydele grootheid, en liggen neder its
den zagten Echoot van zeifzoekend vermaak, waar zy de
koele onverfchilligheid krygen omtrent de belangen zelfs
van de zodanigen, die zy hun vrienden noemen.
Deeze ingebeelde onafiianelyylchcid weert de gevoelens van
Godsdiepítigheid en Menschlievenheid uit hun hart. Zy
heffen cp met den trommel en at harpe; zy verblyden zich op
het ge'uiu Iles orgels ; in liet goede ver fl 4 ten zy hunne dagen;
nogthans zeggen zy tot GOD wykt van ons : want aan de kennisJe uwer .eregen hebben ivy geenen lust. Wat is de Alma gtige t at wy hem zouden dienen ? en wat baste zouden wy
hebben van hem aan te loopen ?
Maar men hebbe zich niet te verbeelden , dat lroogverheevene Leevensttanden de eenige kliroomwekkende ver
waar aan uwe Deugd is blootge(leld. Wy-zoekingy,
zullen bevinden , dat wy in geen min flerke vRrzoeking verkeeren, door de uiterften van Armoede en ver
Wanneer TVIeníèhen, die beter dagen beleefd-druking.
hebben , in 't laage vallen, gaat hun geest gebukt , hun aart
neemt iets wrangs aan. Nyd over de gelukkiger Medemen
verteert hun. Heimlyke murmureeringen befchuldi--fchen
gen de Hemelíèhe Voorzienigheid : 't gevoel der etenden
zet hun aan tot gruwzaame misdryven om in beter (laat te
geraaken. Onder de laagere rangen des Menschdums
heerscht maar al te dikwyls bedrog en oneerlykheid, laage
en bekrompe omftandigheden drukken der Menfchen zielsvermogens. Zy ontzetten hun van de gefchikte middelen
om tot kennis en weetenfchap te geraaken : en, waar deOnkunde groot is , loopt dezelve altoos gevaar van ongebondenheid voort te brengen.
Van hier is het, over 't algemeen , 't gevoelen van den
Verfiandigen door alle eeuwen geweest, dat 'er een zekere
Middelbaare Leevensfiand is , even zeer verwyderd vara
beide de uiterflen, die, fchoon dezelve ook haare eigene
gevaaren hebbe, nogthans, over 't geheel genomen, de
gun{ligf'e is voor Deugd en Geluk. Daar hebben weelde
en hoogmoed, aan den eenen kant, geeue gelegenheid om
de ziel te verzwakken of te bedwelmen: gebrek en afhanylykheid, aan den anderen kant, zullen dezelve niet druk ken en vernederen; daar kunnen alle de aangeboorene
hoedanigheden der ziele , vry en onbelemmerd , werken , de
gelykheid der Menfchen wordt gevoeld, vriendfchap gekweekt, en men vordert, in allerlei opzigten, met fpoed ;
daat
. ,
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c1aar vinden zich de Menfclzen aangezet tot bevlytiging en
niet overkropt door bezigheid, en zy flellen hunne vermogens te werk, zonder door te ruimen overvloed nutloos
genaakt, of door onoverkomelyke zwaarigheden afgeCchrikt
te worden: daar wekt eens mengzel van genietingen en vaai
behoeften tcilèns hunne Dankbaarheid tegen God, en
herinnert hun de noodzaaklykheid zyns byilands. Dus
fchynen de Menfchen in dien middelbaaren íland liet leeveu
ten voordeeligl e te genieten, en minst blootgeilelci aan val
ondeugd. In 't Spreukenboek wordt deeze ons-ilrkend
voorgedraagen, als de wensch en keuze eens Mans, door
z5ne Wyshcid uitfleekende. rdelheid en leugentaal doet
verre van my, armoede of rykdom geef my niet , voedt my
met het brood myns bejcheiden deels; op dat ik zat zynde zi
dan niet verlochenne, en zegge, wie is de Ht.Eiin ? of dat ik,
verarmd zynde, dan niet fleele , en den naam myns GODS
aantastte.
Uit alles ,wat wy, over dit Onderwerp, gezegd hebben,
mogen wy, in de eerfle plaats, leeren , om welke redenen
de Voorzienigheid eene vericheidenheid van rangen en leevens{landen onder het Menschdom vastgelleld heeft. Dit
leeven is blykbaar gefchikt tot een ílaat van Beproeving.
Geene beproeving van Charat.ers is noodig ten opzigte van
God, die ziet wat in elk hart verborgen ligt, en volmaakt
weet wat ieder Mensch zou doen in alle inogelyke Standswisfelingen. Maar, om de Mensch zelve , en om de Wereld,
moest deeze Beproeving en onderfcheiding des Charaélers
plaats hebben: ten einde waare Deugd zich onderfcheidde
van de valfiche fchynvertooningen : en de regtvaardigheid
des Hemels blyken In de eindelyke vergeldingen; ten einde
de zwakheden der Menfchen aan zich zelven ontdekt wierden, hun onderwys gaven en hunne verbetering bevorderden; als mede, op dat hunne Characters zich , uit alle gezigtpunten, aan 't oog der wereld vertoonden, en voorbeelden van navolging opleverden , of waarfchuwingen tegen
gevaaren. De bereiking deezer gewigtige einden vorderde,
dat het Menschlyk leeven' niet altoos op én en den zelfden
voet voortging; doch 'er veele omwentelingen in 'voorvielen , en eene verfcheidenheid van bezigheden en rangen
plaats greep. In het ondergaan van deeze worden de Characters der NIenfchen getoetst, en hunne verborgene Deugden of Ondeugden komen aan den dag. JHAZAëL Zou, in
de gefchiedenis, eene maate van roem verworven hebben,
tot welke by niet geregtigd was, ware by in eenen onderge-
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gefchikten leevensftand gebleeven. In den grond was lly
valsch en liegt. In hooger kring zich beweegende, ontdekte zich de bedorvenheid van zyn hart, en by Iaat nu te
boek met welverdiende fchande, als een waaarfchuwing voor
volgende Gellachten.
In de tweede plaats , kunnen wy hier uit leeren , van hoe
veel aanbelangs het zy zorgvuldig agt te geeven op de kenze , welke wy doen ten opzi te van onze Bezigheid en Leevensliand. Het blykt', dat onze uiterlyke Staat dikwyls eenen
kragtdaadigen invloed hebbe op ons zedelyk Character;
en, bygevolge dat deeze niet alleen nauw verbonden is niet
ons tydlyk welvaaren ; maar met ons toekomend geluk of
ongeluk. Hy , die onbefprooken en opregt zommige leevenspaden zou betreden hebben, Itortte zich, .door ongelukkig een fpoor te verkiezen, waar by al te fterke verzoekingen voor zyne deugd aantrof, zich zelven hier in íehande
en namaals in verderf. Hoe dikwyls, nogthans, wordt de
bepaaling van dit alleraangelegenst fluit overgelaaten aan het
lot van toevallige verbiutenisii n of ondeAverpen aan ale
keuze van jeugdige verbeelding en grilligheid ? Stelt men
het tot een onderwerp, van ernftige overweegin, hoe zelden hebben zy dan , aan welken de bepaaling ttaat, Benig
verder inzigt dan over iemand , die ter wereld in zal treeden, zo te bekhikken, dat by fchielyk ryk wonde, of,
gelyk men 't noemt , best zyn fortuin maakt? Zyn 'er dan
geene andere voorwerpen dan djt , om het leevensplan naar
te bepaalen? Zyn 'er geen heiliger en gewigtiger belangen,
welke verdienen in aanmerking te komen?. -- Gy zoudt
niet gaarne iemand, wiens welvaaren u ter harte ging, ijl
een lland hellen, tot welken gy wist dat zyne bekwaamheden Beenzins geichikt waren. Deeze onderzoekt ay, derhalvcn , zorgvuldig: dit maakt de grond uwer bcllisfinge.
Maar weest verzekerd, dat de bekwaamheden alleen niet
'maar tevens de geaartheid en het hart, met gelyke opmerking, verdienen nagegaan te worden, in het vormen van
tiet plan tot eenen leevensfland. Elk heeft zyne byzondere
zwakheid, eene heerfchende drift, welke hein voor deeze
Poort van verzoekingen meer blootflelt dan voor geene.
Vroegtyds kan men dit zien; en uit de eerfle beginzeis
oordeclen over den aaníkaanden groei. Voorkomt zulke
Overweegt hoe de volgende lotgevallen des leevens waar
daar op zullen werken. Indien gy iemand , uwer-Ochynlk
zorge toevertrouwd, opleidt tot een leevensfiand, in wel ten alle omftandigheden ftrekken om dit verderdlyk beginwel
,

-

te

VAN HAZACL.

553

te f1ooven en doen rypen, maakt gy u, grootendeels ver

voor alle de gevolgen. Te vergeefsch ver -antwordelyk
bekwaamheden en vermogens. Ondeugd-trouwgypzne
het
hart
beftncttende
, zyn genoeg om de grootite
bederf,
en
bekwaamheden te overdwarsièn. ja dikwyls wenden zy
zich tot nadeel van den bezitter, en worden de werktuigen
zyns fpoedigen ondergangs.
De opgehelderde Geíchiedenis leert ons, in de derde
plaats , over waare gelukzaligheid niet te oordeelen, enkel
uit de maate van iemands bevordering in de wereld. Altoos door íchynbaarheden misleid , laat liet gros des Nlenschdozns zich het meest bedriegen door praal en pragt : en
houdt de zodanigen , die boven anderen in rang verre uit
gezegendst. Van hunne vroeglle jeugd af, worden-flekn,
zy geleerd, het oog te vestigen op wereldlyke grootheid als
liet uiterfle voorwerp hunner begeerten: en deeze is van
alle beginzelen der dwaaling in gedrag een der gemeenfte.
HAZnëL , op den Throon van Syrie gezeten , werd
ongetwyfeld meer benyd , en door de menigte voor een gelukkiger Man gerekend dan toen by een Onderdaan was, en
de boodfchap van BENHADAD tot ELIZA bragt. Nogthans,
O xnznëL! hoc veel beter zou het voor u geweest zyn,
nooit dens naam van Koning, en de eer, daar aan verknogt,
genooten , dan die, ten koste van zo veel fnoodsheids, ge
te hebben: daar gy uw eerfle en beste Charaéer ver--kogt
zaakt; misdryven , weleer by u in afgryzeu, pleegde, ett
aangebooren gevoelens van uw hart verraadde ! Hoe verderf
voor uwe rust was het begeerlyk Purper, door u in zo-lyk
veel onfciiuldig bloed gedoopt ! Hoe veel aangenaamer fleet
gy uwe dagen , hoe veel ongelloorder uwe nagten, in den
eerflcn tvd uws lcevens, dan toen gy, op den Throon geplaatst, by dag, het gekerm hoorde der ongelukkige door
u bedorven, en uwe lluirieringen 's nafits werden afgebrooken, door de ontrustende herdenking van uwe wreedheden
en misdryven? — Laaten wy nooit oordeelen naar 't ui
vertoon der dingen; nooit befiniten dat iemand ge--terlyk
lukkig is , enkel , dewyl by zich van Grootheid en Rykdom
omringd ziet. Veel jammers fchuilt 'er menigmaal waar de
wereld liet minst vermoedt. Het weezenlyke daar liet op
aankomt, in het oordoelen over icinauds geluk , heflaat
:liet in 't onderzoek van zyn uitwendigen f1aat; slaar met
welk een zielsgeíteltenisfe by zich daar in gedraage: of deeze hem verílimmcre dan verbetere, of by zynen weg zo

aanielle, dat by gunst by God et] braave Menfchen vindt.
Deeze
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Deeze omftandigheden brengen weezenlyke en gewigtigge
onderfcheidingen tusfchen de Leevensttaaten der Menfcheii
ta wege. De uitwerkzels hier van duwren altoos , zy vol
wanneer alle wereldlyke onderfcheidingen zullen-tluren,
vergeeten zyn.
In de laatfile plaats, kunnen wy, uit al het verhandelde,
leeren nimmer overmaatig bekommerd te weezen, wegens
onzen uiterlyken Leevenstland: doch ons lot gelaaten aan de
fchikking des Hemels te onderwerpen. De beste en voorzigtigfte verordeningen te maaken, welke wy kunnen, ten opzigte van onzen Raat, is een hoofdpligt. Doch wy moeten
altoos bedenken , dat alle plans , welke wy vormen, onzeker
en wisfelvallig zyn. Geen Mensch kan, naa het neemen
van alle voorzorgen , welke menschlyke wysheid hem aan
de hand geeft, voorzien, welke verborgene gevaaren hem
wagten op het uitverkooren leevenspad. De Voorzienigheid
kiest wy zcr voor ons dan wy voor ons zelven kiezen: en uit
omi'candigheden , die , in den beginne , 't minst beloofden,
en zelfs zich zo ongunflig lieten aanzien, ontflaat dikmaals
tydlyk en zedclyk geluk beide. Wie weet wat goed is voor

den Mensch in dit /ee±ven , in alle de dagen zyns ydelen lee'ens, 't welk iiy doorbrengt als Bene jchadutive? Wanneer wy

bedenken hoe veel duisters onzen tegenwoordigen flaat omringt, de zwakheid der menschlykc natuure, als mede de
twyfelagtige en onzekere waardye van alles, 't geen wy
voorfa oed iroemen, treft de vcrmaaning des Pfalmdichters
elk bedagtzaam gemoed op 't kragtigst. Wentelt uwen weg
©p den. 1-ieere (x). Neemt uwe maatregels met voorzigti;heid; doch ontdoe n van angstvalligheden, wegens den
ttitflag. In Rede van uw eigen lot te zullen befchikken,
voegt het u in 's Hemels bettelling te berusten, en, zonder
twyfelen, de flem der Voorzienigheid en van uwen Pligt te
volgen. In welk een Leevensttand GOD u ook jplaatze,
heft het oog en hart tot Hem op, om zync hulp en genade;
en tragt met trouwe en opregthcid de rol, u toegelegd , te
volvoeren. Dus doende zult gy vrede by u zelven hebben
onder het bewandelen van den leevensweg , en , op 't einde
gekomen, niet genoegen rugwaards zien: want naa alle de
vermoeienisfen , en aangewende poogingen , om tot hoogheid
op te klimmen, zullen wy in 't einde bevinden, dat GOD

te vreezen,en zyne geboden te bewaaren, de pligt is en liet
geluk der Nrenfclien.
*) PSALM XXXVII. 5.
WAAR-

CODE UITWERKING VAN DLL ASSA YcETIDA.

SSS

WAARNEEMING WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN DF
_4SS.4 FOETIDjI, IN ONGEMAKKEN DER ZENUWEN. Door
P. c. WOUTERS, Med. Licent. te We telren.

Journal de Médecine.)
egen het einde van de maand januari, 1778, wierd ik geT
roepen by een Jongeling van i6jaaren ,die, na dat hy zig
eenigen tyd aan verfcheiden Gezelfchappen had overgegeeven, en ,door Bene groote zugt tot allerhande foorten van Spe
geest en lichaam had afgemat , van eerie zwaarte ijl-len,zy
het hoofd was aangevallen, die Benige dagen daarna agtervolgd wierd van eene zwaare pyn in het hoofd, vergezeld
roet onwillekeurige beweegingen der Ledemaatcn, die hem
ten eenemaale den flaap beletten. — Den zesden dag , na den
aanval, ontdekten zig, in den hoogflen graad, alle die ver
welke, volgens het getuigenisfe van den groo--fchynel,
ten SYDE,NHAM, den St. Vitus-dans uitmaaken. Het regter
Dye-been wierd behendig getrokken, en by was buiten
Ilaat Bene van zyne handen flil te houden.
De armen wierden na alle kanten zo hevig bewoogen,
dat de Lyder, door het bloeden van zyne handen, geheel
als niet bloed befpat was.
De Oogen, de Mond, en het geheele Hoofd, vertoonde
de zeldzaamfle en belachlykfl:e gebaarden. De Tong en de
Sluitípieren van den Onderkaak wierden, voornamentlyk
onder het fpreeken , beflendig heen en weder bewogen, zo
dat men hens nauwlyks korde verftaan.
I Iy was uit het dorp Masanen, alwaar by woonde, te
voet by my gekomen, en had onder wege, doordien hy,
als een dronken Mensch , heen en weer fingerde , en ook
tweemaal was nedergevallen , de oogen van een ieder tot
zig getrokken. Ik vond de Pols een weinig gefpani.cn • ghard , klein en fchielyk; daar was geen blyk van krank
heid ; niet één woord , behalven het reedsgenoemde ,-zin
fclieen hy gezond.
.klyne eerlle zorg was hem te doen aderlaaten, waarna
ook de beweeging van de Tong, Mond en Oogen, een
weinig verminderde; doch het overige bleef als voorera.
Den volgenden dag vond ik de Pols flap, zwak en zeer
langzaam: by had dien nagt weinig doch zeer ongerust geflaapen , en was , zo als te vooren , telkens door Stuiptrekkingen aangevallen. ----- Ik liet hein een zagt laxeer-drankje
-
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inneemen, en gaf hem vervolgens pocijers, beftaande uit de
Rad. Malerian. Syly. Co, t. Peruv. met een weinig Campher; doch ik befpeurde daarvan geene de minfte uitwerking.
Hierop belloot ik de Asfa Fcetida te beproeven, en schreef
hein eene emulfie voor met drie dragmas Asia Fatida, in
zes oncen water, waarvan ik hens alle twee uuren een lepel
vol liet gebtluiken; en zie daar, alle Toevallen'verdweenen
als fneeuw voor de zonne.
Ik liet met het gebruik van dit middel niet alleen aanhou
maar vermeerderde behendig de hoeveelheid van de-den,
Asfa Fcetida, en zag, dat de Lyder, in den tyd van twee
weekgin, volkomen herlteld was, uitgezonderd een ligre
pyn in de Lenden, en een weinig flyfheid in den Ruggegraad, die echter, binnen korten tyd, zonder Benige hulp
van Geneesmiddelen , verdween.

NATUURLYRE HISTORIE VAN HET LOOPERTJE, HET WINTERKONINGJE EN 'T GOUDHAANTJE.

(Volgens den Heer DE IWrFON .)
drie kleintle Vogeltjes var. Europa zyn 't Goudhaan D e^tja,
slet Winterkoniugje en 't Loopertje. 't Laatstgemelde in 't Grieksch in 't Latvu A/i/us. in 't Enelsell Green wren, in 't Poolsch Kro/ik 1Vieczubaty, in 't
ransch Pouillot, geheeten, heeft, zonder veel grooter
Fdan
de twee andere te weezen , alleen het Lyf wat langer.

Het leeft van Vliegen en andere kleine Infeéten, de Bek is
fcherp en dun , van buiten glinfcerend bruin , van binnen
en aan de kanten geel; zyne Pluimadie beflaat uit twee
zwakke kleuren, groenagti; grys en gcclagtig wit; de eer
uit over den Rug en den Kop ; Bene geelagtil;e-ftelrckzig
band begint aan den hoek van den Bek, loopt by 't oog
heen, en flrekt zich uit tot aan dc zyde des Kops; de
Vleugelpennen, vry fomber grys, hebben, gelyk die van
den Staart, den rand met grocnagtig geel geboord; en ccn
plek van dezelfde kleur vertoont zich op elke zyde van
de Borst, en in 't vouwen de Vleugelen ; de Buik is wit
meer of min met zwak geel gemengd, naar dat het Vogeltje ouder of jonger is, of naar 't verfchil der Sexe; want
het Wyfjc heeft alle kleuren min flerk dan liet Mannetje ;
over 't algemeen gelykt de Pluiinadie van het Loopeitje naar
die van 't Goudtraantje, 't welk alleen een witte plek meer
op de vleugels en een witten kuif heeft. Ge ti
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Geduurende den Zomer onthoudt zich liet Loopertje in de
bosfchedz, en maakt zyn Nest in 't digtst der kreupelbosfchen, of onder een hoop digt in een gegroeide Planten.
Het is met zo veel zorgs zamenge(leld, als verhoolen. Het
beftaat van buiten uit most(, van binnen uit wol en hair,
alles is wel dooreengevlogten, wel gedekt, en heeft de gedaante van een bal,' gclvk die van het I^interkoningje, het
Goudhaantje en de kleine Mees niet een langen f aart. I let
fchynt dat de fleur der NNdatuu e deeze vier foorten van kleine Vogeltjes geleerd heeft , die gedaante aan hunne Nesten
te geeven: dewyl derzelver warmte tot de broeijing niet
genoegzaam zou weezen, indien deeze niet bewaard en
byeengepakt bleeven : dit wyst ook aan, dat alle Dieren
niisfchien meer vernufts betoonen in de voortplanting van
haar foort, dan het Intlináf om zich zelven te bewaarera.
1-let Wyfje van het 1,00p ertje legt doorgaans vier of vyf cities, vuil wit, niet roodagtige flipjes, en zomtyds zes of
zeven. De Jongen blyven in 't Nest, tot dat zy gemaklyk
kunnen vliegen.
In den Herfst , verlaat het Loopertje de bosfchen , en zingt
in onze haven; (le toon dien het dan (laat is tuit , tikt :
in 't Voorjaar en in den Zomer laat het een vollen Zangtoon
hooren, die zeer aangenaam is. De beweeging, welke het
L^wper je maakt , is veel aanhoudender dan zyn Zalig: het
vliegt, zonder ophouden , van tak op tak, om Vliegen te
vangen , gaat de bladeren van boven en onderen na , om Infecfen te betrappen : de ilaart heeft cone laugzaanic en afgepaste beweeging van b,welt na beneden.
Deeze Vogeltjes komen in April, dikwyls vóór het outwikkelen der bladeren : op reis manken zy Bene bende van
vyftien of twintig uit: doe 1, zo ras zy aankomen , fchei.len
zy van een , en pa_iren: wanneer 'er ongchtkkig op den tyd
hunner her,vaard,l:omst wat knellende ko de ontflaat, worden zy daar door aangegrecpen, en vallen op den weg
dood.
Dit klein en teder geflaclht is zeer wyd verfpreid: men
vindt het tot in Zweeden, door geheel Frank ryk , in statie,
en 't fchynt in Grie1enlend bekend geweest te zyn.
Het WINTERKONINGJE , bv de Grieken z^^ a. ^. , by de
Latynen Troch ;lus, by de Italiaanen }`eanino, by de luit
Thurnkoenig , by de Ztveeden Tainting, by de Poo--fchers
len Egolik, by de Turken Bi -it, by de Franfchen Roitelet
geheeten , is een zeer klein Vogeltje , 't welk met den XVintert„ l in de Steden en Dorpen komt , en , tot het felst van
dt.a
III. DEEL. MENGnt.W. NO. 13.
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den Winter, met een heldere fleur , een vrolyken wildzang
laat hooren , byzonder tegen den avond: het vertoont zich
boven op hout{Iapels en takkebosfchen , waar in het oogenbliklyk wegkruipt , ook op de daken der huizen, waar het
zich ter(Iond aan 't oog onttrekt; daar onder, of in de gaten
der mttren, tluipende. AValmeer het te voorfchyn komt,
huppelt het heen en weder, altoos niet den (taart overeinde.
Het heeft Bene zeer korte vlugt, vol wendingen; de vleugelen zvn in eene zo flerke en geduurige beweeging, dat
men 'er geen oog op houden , of dezelve onderfcheiden kan.
Het Winterkonirgje is iets meer dan drie duimen lang,
heeft vyf en een half duim vlugts; de geheele Pluiniadie is
dwars doorsneeden met kleine bruine en zwarte banden ;
over 't Lyf, de Vleugelen, de Kop en den Staart heen loopende : liet onderfile van 't Lyf is een mengzel van wit en
gr'ys•
Dit kleine Vogeltje is bykans het oenige, 't welk tot in
't holst van den CVinter ons byblyí't : liet eenige ,dat, in dit
treurig jaarfaifoen, zync vrolyklieid behoudt : altoos leven
altoos lustig; zyn hooge en heldere Zang beftaat uit-dig,
korte en fchielyke toonen , jidir its, fidiriti , ons de vyf of
zes feconden a[gebrooken. Dit is de eenige zagte en bevailige toon , die men hoort in dat Jaargetyde , wanneer de
Lugtbewoonders zwygen, hefalven de krasfende Raavcn
en Kraaijen. Boven al laat het Win erkon.ingje zich hooren
als 'er fneeuw valt, of tegen den avond, wanneer de nags
de koude vermeerdert. Het vertoont zich in de voorpleinen, in de houttuinen, als mede op de daken en in de
muurgaten;
rgaten.; tot in de putten zelve in eaten en Poppen zoekende. IIet onthoudt zich ook aan warme bronnen en beeken, die niet bevriezen, verfeliuilende in gaten, zonmtyds
in grootes getale by een: dikwyls gaan ze drinken, en keeren fchielyk weder na hunne al emeene wooning. Schoon
gemeenzaam, weinig wantrouwend en gernaklyk te genaaken, valt het cgter mocilyk ze te vangen. Hunne kleinheid , zo wel als hunne vaardigheid, doet hun het oog en
liet net hunner belaageren ontduiken.
Staande den Voortyd woont het Winterknnindje in dc
hosfchen, waar het zyn Nest maakt, op eenige verí'preide
takken, of zelfs op den grond neder , zomtyds onder den
fironk van een boom of rots, ook wel aan den overhangenden kant des waters; onder liet dak van een eenzaam
huis . of een boschwerkers hut, plaatst by liet mede. Tot
liet vervaardigen ilecpt liet zeer veel mosch zangen, en liet
Nest
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Nest bei'aat van buiten geheel uit mosch: doch van binnen
netjes met vederen voorzien : het is bykans geheel rond,
zeer groot, en van buiten zo ongeschikt dat het de Vogelnestzoekers bedriegt, zich niet anders vertoonende dan een
hoop mosch, toevallig daar heen geworpen; het heeft een
kleinen zeer nauwen ingang aan de zyde. 't WWinierkoning-je
legt negen of, tien kleine vuilwitte eitjes, aan het diktle
einde met een roodagtigen kring : het verlaat dezelve als
liet bemerkt dat men ze ontdekt heeft. De Jongen haasten
zich om het nest te verlaaten, eer zy kunnen vliegen, en
men ziet ze, als kleine rotten , in de bosfchen loopen.
Zomtyds maaken de Veldmuizen zich meester van deeze
Nesten, 't zy dezelve door het Winterkonïngje verlaateit
zyn, of dat deeze vyanden het broed daar uit verdreeven
hebben.
Wy hebben niet gemerkt, dat zy, in onze Landlireeken ,
ten tweedeniaal, broeden, in de maand Augustus , gelyk
ALBERTUS by ALDROVANnvs fchryft, en OL1NA van Italie
verzekert; 'er by voegende , dat men ze te Rome, en daar omílreeks, in groote menigte aantreft. Deeze zelfde Schryver
geeft de wyze op, om deeze Vogeltjes, uit het Nest genomen, op te voeden, 't geen, gelyk FELON aanmerkt, egter, zelden gelukt, dewyl dit Vogeltje zeer teer is.
Het Winterkon.ingje fchept vermaak in 't gezelfchap der
Roodborstjes, ten minílen komt het met deeze aanvliegen,
en flaat, onder het naderen, het geluid tirit, tirit, op een
zwaarder toon dan zyn Zang, doch even helder. Het is
zo weinig wantrouwend en zo nieuwsgierig, dat het door
het geboomte heen dringt, tot het huisje van den Vogelaar.
Tot diep in den nagt vliegt en zingt het in de bosfchen,
en het is, niet liet Roodborstje en de Merel, een der Vogeltjes , die men , naa het ondergaan der Zonne hoort: 's mor
ook vroeg op; niet uit gezelligheid; want dc-gensiht
eenzaamheid is , buiten den paartyd, by liet Winterkoningje
meest geliefd: in den Zomer zetten de Mannetjes elkander heftig na.
Deeze foort is in E?,ropa zeer verfpreid, en, gelyk BELON
zegt, overal bekend. Ondertusfchen fcliynen de Winters
in het Noorden , fchobn het de onze doorflaat , 't zelve al
te ilreng; LINN us getuigt, dat ze in Zwreeden fchaars voor
-komen.
't GOUDHAANTJE, 't welk in 't Grieksch den naam van
in 't Latyn dien van Tyranaus draagt, wordt in
't Hoogduitsch Gold klendliii, in 't ItaliaanscIt Flor Rancio,
Qq z
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in 't Engelsch The Golden crowned Wren, in 't Fransch
Pétit Roi geheeten. Deeze naam van Klein Koning je voegt
aan geen Vogeltje beter: dewyl het de kleiolie van alle
1kuiopzfche Vogeltje. is, door de Natuur met een Kroon
befchonken.
't Goudhaantje, 't welk geheel maar drie duimen in de
lengte haalt, en, geplukt, geen duim lang is , gaat door de
manzen der gewoone vogelnetten, en ontthapt gereed uit de
kooitjes; laat men 't vliegen in erne kamer, die men denkt
wel geflooten te zyn, het ontkomt binnen korten tyd, eene
naauwlyks zigtbaarc opening is groot genoeg om het een
uitgang te verleenen. Als het in onze hoven komt, sluipt -het
in het geboomte, en hoe zou neen het niet ras uit ons gezigt
verliezen, daar een klein blad genoeg is om het geheel te
herlekken : de kicinilc hagel is te grof om het te lchieten
hier toe moet men niet dan liet fyn! e zand gebruiken , bovenal wanneer men 'er opgelleld is om het ongelèhonden te
hebben. Als men liet loevend gevangen heeft, vreest men
een zo teder Vogeltje te zeer te zullen drukken ; men gelooft het nog in handen te hebben, en 't heeft zich door
zyne vlugheid reeds gered. Het ƒlaat een scherpen en doordringenden toon. — ARISTOTELES fi hryft dat liet lieflyk
zingt, doch liet is zeer waarlchynlyk, (lat zy, die hem dit
bezigt gaven , het Winterkonit^gje met liet Gcuàhaantje ver
hebben.
-ward
Het Wyfje legt zes of zeven eitjes, die niet ve,cl grootex
zyn dan erweten , in eon klein nestje , klootswys ge
uit mosch en fpinrag zamengeftcld, van binnen-makt,
met liet zagtfle dons voorzien, niet cone opening aan de
zyde , meestentyds vindt men het in de bosfchen, zomtyds
in de hlimop, in jokboompjes , of in de haagen onzer tuinen.
De kleinfte lnfi álen zyn doorgaans liet voedzel deezer
kleine Vogeltjes. In den Zomer vangen zy ze aartig in de
vlugt; in den Winter zoeken zy ze op in hunne fchuilplaatzei, daar ze den w interílaap Manpen , en half of geheel dood
zyn. 't Goudhaantje eet de overblyfzels op, en aast op
alle foorten van wormpjes, betoonendc eene zeer groote
behendigheid in liet zoeken en vatten van dien prooi. Des
Zomers eeten zy ook kleine zaadgin , en krabben den grond
om , by oude roestvaalten , waar zv, naar allen fchyn ,
fys zoeken : dan ik heb nooit fleentjes in de maag gevonden. Zv toongin eene groote greetigheid in 't eettin, en
gaan zich, tot flervens toe, in gulzigheid zomtyds te
buiten.
Gaar-
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Gaarne onthouden zich de Winterkoningjes in hoog geboomte. SCHWENCF-1FELD zegt, dat zy, Zomer en Winter , in Silefie , in bosfclien voorkomen ; in Engeland bewonnen zy de bosfchen op 't gebergte; in Beijeren en Oostenryk komen zy 's Winters na cie Steden om befcl:utzel
tegen de koude te zoeken : men voegt 'er by, dat ze in kleine benden vliegen, niet alleen beflaande uit Vogeltjes van
hun geílacht, maar ook van andere kleine Vogeltjes, die
Gene í'oortgclyke leevenswyze houden. SALERt E vermeldt
ons , dat ze 's Winters doorgaans twee aan twee vliegen,
en elkander roepen als ze van een verwyderd zyn. In gevolge hier van, zouden zy, in onderfcheide Landen, ver
zeden moeten hebben : dit fchynt my niet geheel-fchilend
onmogelyk toe, dewyl deeze veelal van de omícandigheden
afhangen : doch 't is ook zeer mogelyk dat de Schryvers
bier een misslag begaan hebben. 't Gaat niet vast of zy in
Zwitzerland den gebeden Winter overblyven; doch men
weet dat zy daar, en in En,reiand, dc laatf{e zyn die ver
Zeker is het, dat uien ze in F7 ankryk neer in den-trekn.
I Ierfst, en in den Winter , dan int den Zomer, ziet , en dat
'er verfcheide Landfchappen in dat Ryk zyn, waar ze
nooit, of zeer zelden, nestelen.
Deeze kleine Vogeltjes zyn vol leevens en beweegings,
vliegende , zonder ophouden , van tak op tak , kruipende
op hoomen, zich in allerlei geflalte , en zonityds het onderst boven , gelyk de eezen , aan de pooten hangende :
zoekende onder den fchors den prooi, of dien noodzaakende
voor den dag te komen. Gedunrende de koude , onthouden
zy zich gaarne in altoos groen geboomte , welker beziën hunt
ten voedzel dienen: dikwyls zitten ze in 't hoogst der boomen , dit fchynen ze niet te doen, om den Mensch te ontwy-_
ken : want, by veele andere gelegenheden , laaten zy toe dat
men ze tot zeer naby nadert. in den I-Ierfst zyn ze vet,
en zeer goed om te eeten, voor zo verre een klein brokje
fmaaklyk zyn kan: zy worden dan nicest gevangen ; om
Net renberg moet men ze ryklyk vangen, dewyl ze-ftreks
op de openbaare markt te koop komen.
De Goudhaantjes zyn niet alleen in Europa, van Zweeden.
tot in Italie , en , waarfchynlyk , tot in Spanje, verfpreid ,
maar ook in Afie, tot b'engale, en zelfs in America, van
de Antilles af, tot het Noorden van Nieuw Engeland, volgens EDWARDS: waar uit volgt, dat deeze Vogeltjes, die,
in de daad, de Noordfche Landen bezoeken, maar een
zeer korte vlagt hebben, van het Bene in liet andere vaste
Land
Qq 3
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Land zyn overgegaan: en dit enkel fluk, wel bevestigd zynde,
zou ten blyk strekken van eerie groote nabygelcgenheid der
twee vaste Landen, in 't Noorden. Naar deeze veronderitelling moet men toeftaan, dat het Goudkaantje, zo klein,
zo zwak in 't voorkomen, en dat, in 't vervaardigen van
zyn nest, zo veele voorzorgen tegen de koude draagt,
nogthans zeer fterk is, niet alleen tegen de koude, maar
ook beftand tegen zeer verfchillende lugt(treeken : dewyl
liet zo onderscheidene bewoont.
Het opmerkenswaardigfte in de Pluimactie van het Goud
de fchoone Kuif of Kroon, geel van kleur, ter-lianjes
wederzyden - met zwart geboord: deeze kan het laaten val
onder de andere -vederen bedekken, door de bewee--len,
ging van 'de fpieren des Kops: 'er is een zwarte ílreep die
boven de ooges heen loopt , tusfchen den zwarten rand des
Kroons, en een andere zwarte ftreep, waar op het oog
rust; deeze geeven aan liet gelaad deezer Vogeltjes fferke
trekken. Voorts zyn het Bovenlyf, als trede dc kleine
dekveercn der vleugelen , olyf-geel; van onderen van den
Bek af is cie Pluimadie beider rood, op de zydcn naar het
olyfkleurige trekkende; het wit , rondsom den Bek , is
bezet met eenige zwarte vlekjes; dc vleugelpennen zyn
bruin . met een olyfhleurigen rand ; de ftaartpennen, even
zo geboord, zyn donker grys. De Kroon van 't \Vyfje is
bleeker geel dan die van 't Mannetje: ook heeft het, gelyk
doorgaans het geval by de Vogelen is , alle de kleuren der
Pluimadie zwakker.

OPMERKENSWAARDIGE OMSTANDIGHEDEN, DIE HET STERVEN VERGEZELDEN VAN JEAN JACQUES ROUSSEAU; MET
EENE BESCHRYVING DER TUINEN VAN ERMENONVILLE,
EN VAN DE GRAFTOMBE , TE ZYNER GEDACHTENISSE ,
OP HET POPULIEREN EILAND, VERVAARDIGD.

n een voorgaand Stukje (*) hebben wy onzen Leezeren
IGeneeffchen
verflag gegeeven van liet Leeven en de Schriften des
En beBurgers
JEAN JACQUES ROUSSEAU.

loofden toen inde verflag te zullen geeven van 's Mans
lerven, waaraan wy thans voldoen. Met byvoeging van
ee(*) Zie boven bl. 472.
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fraaije Afbeelding van liet Populieren Eiland, en der

Graftombe, voor doezen zonderlingen Man opgerigt.

De Fleer de PRESLE, de Boezemvriend van ROUSSEAU,
heeft ons de volgende omilandigheden van diens Uitgang,
door de Weduwe des Overledenens hem opgegccven,
nagelraten.
Den tweeden July 1778, fionclt ROUSSEAU, zo veel men
uiterlyk zien kon, 's morgens ten vyf vuren, (zyn gewoone
uur in den Zomer) volmaakt gezond op, en wandelde met
zynen jongen Kweekeliug. Omtrent zeven vuren keerde
by alleen weder na zyn huis, en vroeg zyne Vrouwe of
liet onthyt gereed was? 't 'Zelve niet gereed vindende , zeide hy nog eenige oogenblikken in 't bosch te zullen wandelen, met verzoek dat by geroepen zou worden , als het
op tafel Pcondt. Hy werd geroepen, dronk een kop Koffy,
ging weder uit, en kwam naa weinig min«nten te rug. Omtrent acht tinten was zyne Vrouw na beneden gegaan, out
de rekening van een Smid te betaalco, en hoorde, zo als
zy daar was, ROUSSE! U zugten. Onmiddelyk vervoegde
zy zich by hein , en voedt hem zittende op een fool , met
een verbleekt doodsch weezen, het hoofd met de hand
vasthoudende , dewy! zyn arm op een Schryftafel leunde.
Wat fchort u, myn Vriend; zyt gy ongeíteld?" was
Naare vaag. Ik voel, antwoordde hy , eene drukkende benrauuwdheid en hevige Kolykpynen. Uier op verliet
\levrouw ROUSSEAU het vertrek, als of zy iets wilde haalen, en zoudt na het Kasteel, om den Marquis en de Marquifinne DE CIRAR DIN herigt te geeverr van de ongeleldheid
baars Egtgenoots. De Marquifinne kwam , op 't hoorera
van deeze ontroerende tyding, in aller yl, na de wooning
des VVysgeers, en , om hem niet te ontrusten, verklaarde
zy daar te komen verneemen , of de Muzyk,'s avonds, in de
open legt voor 't Kasteel , gefpeeld , hem en Mevrouw RousSEAU niet gelloord halt, De Philofooph antwoordde, niet
de grootfle bedaardheid in flem en geland: Mevrouw, ik
weet zeer vel dat niets, de liluzyk betreffende, u herwvaards
dryft. Ik ben zeer overtuigd van uwe vriendelykheid;
doch vind my gantsch ongeteld. En ik moet liet u als eert
gunst verzoeken , dat gy my alleen laat met myne Vrouwe,
welke ik, te deezer gelegenheid, nog veel te zeggen heli. -Mevrouw GIRARDIN vertrok terftond. Hier op verzogt
ROUSSEAU de deur digt te doen en van binnen te fluiten,
als mede dat zy by hem zou nederzitten. „ Ik zal het
t , doen, myn Vriend: ik zit thans by u,hoe hebt gy 't? "
,
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ROUSSEAU. Ik bevoel my erger , eene koude rydt door al
myn. leden , geef my uw hand, laat ik beproeven of deeze
say ver warme. — Ach! cie zagte warmte is aangenaam.
--= Doch de Kolykpynen keeren weder — ze zyn vry
;tee'ig.
Mcv. ROUSSEAU. „ Zoudt gy, myn Waarde , liet niet
„ best oordeclen, iets te gebruiken tegen deeze pynen?"
ROUSSEAU. ill yn Lief, wees zo goed om deeze venters
open te zetten, op da ik het genoegen moge hebben van nog
één maal liet groen van dat Veld te acm, chouwen -- hoe
fr/zoon is liet ! Hoe zui!'er is de ligt! Hoe beider de Hemel !11/elk eerre ?rootlieid en luister Breidt de Natuur ten toon
: iev. ROUSSEAU. „ Waarom, myn Vriend, doen deeze
„ voorwerpen ti tegenwoordig zo buiten gewoon aan
Myn Waarde , 't was altoos nzyne hartlyke
begeerte dat liet GOD mogt behaagen my voor u uit de weveld te hraalen -- myn gebed is 'erhoor•d -- en myn ivensch
zal tivelliaart vervuld worden. 11anfehouiv die Zon, welker
o'rolyk aarrdlikkeren my fchynt van hier te roepen ! —
Daar is nzyn GOD — GOD zelve — die my de boezen
zyner vaderlyke goedheid opent , en my raoodigr- , era, in 't
einde die eeuwige en ongehoorde rost te genieten , na welke
ik zo lang en vvuurig gehaakt heb. — ,?; yne dierbaare
1/vouw tineen niet , gy hebt altoos gewenscht my gelukkig
te zien. Ik gaa nu daadiyk gelukkig tinorden! --- Tlerla.t
say niet — ik begeer dat niemand, dan gy alleen, by my
blyft — gy alleen zult myne oogen J!uiten !
Mev. ROUSSEAU. „ Mvn waardfte Vriend , verban doe„ ze gedagten -- laat ik u iets geeven. -- Ik hoop doe„ ze ongefteldheid zal van geen langen duur zyn."
RoussEAu. Ik voel in myn borst iet als of ik net fcherpe pennen geflooken werd: dit veroorzaakt my heevige pyn.
Myn Li f, indien ik u immer eenig ongemak of onrust ver
heb, of, door ons Huwelyk , blootgefíeld aan onge--orzakt
legen/zeden, welke gy anderzins zoudt misgegaan hebben,
zult gy, hoop ik, gray zulks wel wi/en vergeeven.
Mev. ROUSSEAU. „Helaas! myn Vriend, 't was veeleer myne zaak ti vergilfenisle te vraagera, wegens eenil;e
„ onaangenaanie oogenblikken , welke gy, om mynen wil,
„ of door myn toedoen , geflecten hebt."
ROUSSEAU. Ac/i! myn 11 'rieadin. hoe gelzkkig is liet
fierven, wanneer iemand geen kraai, ,-ing, geen zelfverwyt
gevoelt! --- Eeuwig Weezen ! De Ziel, welke ik U thans
,
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ie a•ug geef, is, op dit oogcnhlik , zo zuirrer, als toen dezeh-e van U kwam — in rak nay een deelgenoot uwer Geluk
aarde ! ik heb , van c!en Mdrquis-z,eligd!—á1yn
de GIRARDIN en z^ne 1iImrqui /enne, de blyken van vaderlyke
tederheid en toegenegenheid ondervonden : zeg hun, dat ik
hunne Deegden eerblede, en, met fIervende lippen, dankbetuige , voor alle de be)vyzen van hunne goedheid en vriend
Ik begeer dat niyn Lichaam, ter(lond nan rnyne7t-fchap!
dood, geopend horde, en dat gy een naazalvkeurig ver/lag
van de gefleldheid der onderfcheide deden laat vervaardigen.
— Zeg, niyn Heer en Mevrouw DE GIRAnniN, dat ik
hoop, in een gedeelte van -han lusthof, 't welk zy daar toe
het gejchik tile vinden, begraaven te worden.
1Mlev. ROUSSEAU. „ Floe zeer ontroert gy my!
„ myn Vriend , ik bid u, by de tedere liefde , welke gy my
„ altoos hebt toegedraagen, iets te gebruiken."
RoussEAU. ik zal het doen, om dat gy het verzoekt.—
Ach ! ik voel in niyn hoofd eene vreemnae beiveeging ----dit treft ---- ik voel de lievigjIe pynen -- 1 eezen aller
Weezenc ! con ! -- (Hier hieldt by eerre lange
poos op, de Oogen ten Hemel geílagen houdende,) Myn
waarde brouw l laat ik u onahezen: Help my een weinig,
ik zal op/laan.
Zyne ichielyk toegenomene zwakheid maakte, dat by,
zonder hulpe , niet kon gaan: en Mevrouw xousszau , niet
flerit genoeg om hein te onderftutten, zeeg by op de vloer
neder, waar by , eenigen tyd beweegloos gelegen heb
een diepgehaalde zegt gaf, en den geest -uitblies.-bend,
In deezervoege flierf ROUSSEAU, en eindigde gerust
zyne dagen, in veel woolens geileeten.
Niemand kan den ernst van ROUSSEAU in twyfel trekken;
in zyne laatíie oogenblikken , voelde by de vertroosti1 en
van een deugdzaam leeven. En, indien dit de vertroostingen zyn der Deugd , niet vnderfchraagd door de heerlyke
vooruitzigten , welke het Evangelie verícliaft , hoe oneindig
verhevener moet dan (Ie hoop eens Christens Weezen! -Verwanten is het zeggen zelf van een deugdzaam Man:
,, Eeuwig Weezen! De Ziel, welke ik U thans te rug
geef, is , op dit oogenblik, zo zuiver als toen dezelve
„ van U kwam." Groot, in de daad, is de hoop, die de
onbygeihaane Rede fchenkt, wanneer de fchuldige Mensch
zich zelve voor GOD vernedert. Van zyne Goedheid mag
Jwv op vergiffenis hoopen , wegens de begaane misgangen :
doch,
Qq5
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doch, dewyl alle mensclilyke deugd, in vergelyking ge
niets is, in 't oog der onbevlekte Heiligheid,-iproken,
moet decze Hoop niet twyfeling vermengd veezen . en de
Mensch kan nimmer oenige ve; zFkering van bclooning vinden voor zyne beste verrígtingen. Maar het Euangelie
klaart deeze twyfeling op, en brengt het Leeven der Onverderflykheid aan het licht. 't Zelve verfchaft niet alleen
hoop op vergif enis van firuikelingen en zwakheden, maar
verzeke; ing dat ons de grootfee misdryven zullen worden
kwytgefcholden, als wy ons daar van opregt bekeeren,
en voortaan in opregtheid des harten wandelen. Het verleent ons die zekerheid, welke de Rede , door de Christlyke Openbaaring niet verlicht, ons nooit kan geeven, dat
-

z', die volharden in lveldoen, Heerlyk,heid, Eer, en liet
euwige Leeven zullen beërven.
Vier-en -twintig uuren naa den dood van ROUSSEAU,
werd zyn Lichaam, in 't byzyn van verfcheidc getuigen,
geopend, en de Chirurgyns verklaarden, niet cede, dat
alle de deelen des lichaams welgefleld waren , en eerie
Beroerte, waat van de zigtbaare tekens in de harsfens
zich ontdekten, zyn dood veroorzaakt hadt.
De Marquis DE GIaARDIN heval het lichaam te baizemen, waar op het in een eiken kist, met lood bekleed,
gelegd, en op liet Populieren Eiland begraaven wicrd, 't
welk thans den naam draagt van E;lyfurn. Deeze plek
gronds is verrukkend, en vertoont zich als een betoverend gewest. I-let Eiland heeft Bene eironde gedaante,
vyftig voet in de lengte, en vyf en dertig in de breedte,
't water vloeit 'er zagtlyk om heenen, de winden fchynen
de oppervlakte niet te willen beroeren, of de bykans onmcrkbaare beweeging te vermeerderen. Ilet klein Meir,
door deezen zagtvlietenden ftroom gevormd , is omringd
van heuvelen, die 't zelve van de andere deelen der Natuur affcheiden , en dit verbly^f eerie flilte byzetten, die
eon peinzende aandagt opwekt. Deeze heuvels zyn beplant niet boomen, en de eenzaame laanen loopen tot den
kant de'; Meirs, deeze worden nu hetreeden , en zullen
lang bewandeld worden, door gevoelige harten, die een
herinnerd oog na Elyfium wenden.
Ernaenonville behoorde voortyds aan cie vermaarde GAsRIELLE D'ETREES, Matresfe van Koning HENDIUK den
IV, en ligt omtrent vier mylen van Chanlilli. De Marquis, wiens keurlyke fmaak dit adelyk Landgoed zo
zeer verbeterd heeft, hadt de wilde gedeelten van 't zelve
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in perfoon kende. Onder vicele andere zeer bezigtingswaarciige voorwerpen , hier te zien , is een Tempel op een hoogte gebouwd , en der Wv sbegcerte toegeheiligd. Het Gebouw is vercierd met vier Pylaaren, op den eerílen ftaan
de woorden
f NEWTON

ILUCEM
11ONTESQUIEU

op den tweeden
IJUSTITIAM

f PENN

op den derden ^
L II U M ANI TA TE 31

rVOLTAIRE

op den vierden ^
IItIDICULUDT

(ROUSSEAU

op den vyfden S
^NATURAM

Toen R o U S SE A u deezer wereld overleed , was de
Marquis de GIRARDIN bezig met voor hein, op Ermenonville, een net Huis te bouwen; uitfteekend door deszelfs
eenvoudigheid en de fchoonheid der ligging. Zints heeft
by een Graftombe opgeregt boven het Overfchot zyns geftorven Vriends. 't Zelve is van wit Mariner, met den Lykbus des Overledenen, door HouDON; de cieraaden zyn in
den eerhen fmaak. Een der zyden vertoont twee Duiven,

voor ELOISA: een ander, eerie Moeder haar Kind zoogende, voor EMILIUS . Kinderen, op het Altaar der Natuure offerende, (laan op de derde; en de vierde pronkt
met een Lier, en andere zinfchetzen van Dichtkunst en
Muzyk. Het opfchrift is lang, en behelst eene zwellende
1 afre den , over 't Vernuft, de Gevoelens en het Zedelyk
(haracter van den beroemden Rousssau.
,
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VERTOOG

VERTOOG, STREEKENDE OM AAN TE TOONEN, DAT DE
DICHTKUNST EEN STELZEL HER NA'rUURE OPGEEFT,
EENIOZINS VAN HET WEEZEN DER DINGEN

VERSChILLENDE.

(Ontleend uit de Esfays on Poetry and Mufic as they efect
the mind, by JAMES JEATTIE , L. L. D. Profesfor of
,Moral Philofophy and Logic, •in the Marechal
College and Univerfity of Aberdeen.)
„'t jaatfIe, 't geen wy, uit het bovengemelde fraaije
„ Werk des Iloogleeraars BEATTIE, onzen Leeze„ ren mededeelden, over de Regelmaat der Dic1z erl^vke
„ %minding (*), dienende ten Vervolgti van zyne Aanroer„ klagen over het Doel der Dichtkunde, floot niet de be„ tuiging. Genoeg heb ik gezegd, om te toonen, dat niets
„ onnatuurlyks kan behangen, en dat, olverzzaiks, de Dicht„ kunst, lvelker oogmei k is te behaagen , MET DE NATUUR
„ MOET OVEREENSTEMMEN, en, ten

dien einde, de Na

-

„ tuur vertoonen, zo als dezelve met de daad is, of zich
„ overeenkon:f ig met dezelve van het tiveezenlyke eenigzins
vertivyderen:" het volgend Vertoog zal flrekken om aan
te toonen , dat de D,clitkunst ein [telzel der Natuure opgeeft, eenigzins van liet veezen der dingen verfchillende.

+ + + + + + + +
De Weezenlyke Natuur te vertoonen is bet werk der Gefchiedfchryvers, die, bepaalde by zich ftrikt binnen zyn
eigen kring, nooit geene de minde omílandigheid van een
gefprck, gebeurtenis, of befchryving, zou opgeeven, dai
die op genoegzaam gezag fleunde. 't Is de taal der Oor
alle eeuwen heen, geweest, dat een-delkunig,or
Gefchiedfchryver niets, 't geen valsch of twyfelagtig was,
als waar , mogt verhaalen , en niets , 't geen by wist waar
te veezen , mogt verzwygen. 1\laar 't komt by my-heid
zeer in bedenking , of wel Benig ongewyd Gefchiedboeker
ooit zo fchrooma tig geweest Nebbe. 'fliucyrunEs zelve,
die zylie Gefchiedenis aanvangt, wanneer die oorlog, welke
by verhaalt, begon, en elke gebeurtenis boekte, kort naa
dat dezelve gebeurd was, en daar in de geloofwa ardigíie

be-

(*) Zie boven bi. 397.
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berigten volgde, fchynt, egter, zyner verbeeldinge niet
weinig bot gevierd te hebben, in zyne Aanfpraaken en Befchryvingen , boven al in die der Pest te Athene. Livius
en TACITUS hebben hier in nog meer ruimte genomen , als
mede de beste Gefchiedfchryvers, oude en hedendlaagfche,
in grooter of kleindei maate. -- ik wraak zulks in hun
gecnzins. Door deeze opgecierde of bedagte Aanfpraaken,
en door die verheevcnheid aan hunne Befchryvingen bygezet, worden hunne Werken gewigtiger en nutter : niemand
wordt bedroogen, en de geschiedkundige waarheid in den
grond niet aangetast.
Nogthans moet hier, gelyk in alle andere dingen, den
middelweg niet uit liet oog verlooren worden. Wanneer de
GefchiedboeIcer de lBfefchryving uitbreidt tot een verflag van
vercierde gebeurtenis{en , gelyk VOLTAIRE gedaan heeft in
zyn verhaal des Veldilags van Fontenoy, verliest hy zyne
geloofwaardigheid by ons , door een vermoeden te verwekken , dat by 'er meer op uit is, ons ons iets aartigs dan om
de waarheid te vermelden. Zyne onopregtheid floot ons,
als hy, ftryclig met alle waarfchynlykheid , lange en uitgewerkte Redenvoeringen legt in den mond der zodanigen,
die wy weeten , dat, uit hoofde van hunne omfiandigheden, zulke Redenvoeringen niet konden doen, of van wel
volgens egte beícheiden, vast gaat dat zy ze nim--kenht,
mer gedaan hebben. Aan doezen misflag maakte ziet-D1ONY5IUS HALICARNASSUS Ichuldig, als by VOLUMNIA
haaien Zoon CORIOLA-NUS laat aanípreeken, en FLAVIUS
Josnenus, wanneer by JUDA zyn Broeder als Onderkoning van Egypte doet begroeten. Uit het verhaal deézer
Gefchiedfchryveren zou iemand denken, dat de Romeinfche
.Nfatrone, te Athene, onder een langdraadigen RedenkunfLenaar zich geoefend hadt, en dat' JosEPHs Broeder onder
een der vloetendfl:e Redenaaren van de Oudheid geweest
ware. Het vercierde deel der Gefchiedenisfe moet nooit
veel plaats beflaan ; en is ten hoogfcen te wraakeis , als het
ons verkeerde denkbeelden van Gebeurtenisfen of Charatlers
inboezemt.
Waarom nu neemen de Gefchiedfchryveren de vryheid,
om hunne werken, in deezer voege, op te eieren? Een
der redenen is, ongetwyfeld, ten einde zy dus hunne bekwaamheden, in de Redenkunflen, en in 't Verhaalen , ten
toon fpreiden; maar de hoofdreden beffiaat zeker daar in,
dat zy dus hun opf'el aangenaamer maaken. Het fchynt,
derhalven, dat iet meer behaagende dan de Weezenlyke

Na-
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Natuur, of iet dat de behaagende hoedanigheden der Weed
zenlyke'Natuure vermeerdert, door de menschlyke verbeelding, kan uitgevonden worden. Dit is geoorlofd. Dit
moet de Dichter doen. En wanneer de Gefchiedfchry ;er
het eenigermaate doet, wordt zyn Verhaal, in dat gedeelte,
Diclrterlyk.
De mogelykheid, om dus dc Natuur te verbeteren, loopt
elk in 't oog. Als wy een Landfchap befchouwen , kun ven wy 'er ons duizend toevdegelyke fraaiheden by ver
helderder-beldn.Brgho fcildeatgr;b,
en bevalliger kronkelende Rivieren ; vlakker en wyder iVegen; Valeien, vol van meerder verlcheidenheids; Holen en
Rotzen, die 'er akeliger en vervaarlyker uitzien; Ruinen
van een f'aatlyker voorkomen; trotter Gebouwen; Zeeën
vervuld liet meer Eilanden, bevaaren door meer Schepen,
flerl,er door Storm beroerd, dan wy immer zagen, zyn gemaklyk voor 's Menfchen verbeelding te vormen. Veelc
dingen in hunst en Natuur gaan de verwagting te boven;
maar niets zinlyks overtreft of evenaart de vatbaarheid der
gedagten --- een fpreekend blyk der verheevenheid van
's Menfchen Ziel! De íchooní{ e Vrouw des aardbodems
zal, in elks oog, behalven in dat baars Minnaars, iet heb
dat verbeterd zou kunnen worden. Geen wonder,-ben,
derhalven, dat in de Dichtkunst de Gebeurtenisfen meer
zamengedrongen, en, niet eene bevalliger verfcheidenheid,
kunnen voorrgeiield worden, dan de pen der Gefchiedkunde
ze befchryft, dat de Tooneelen der onbezielde natut- 'er
bevalliger of fchriklyker, en Menschlyke Charac`lers 'er ve r
zo ten goede als ten kwaade , in worden-lievnrfk,
afgemaald.
Nogthans moet de Natuur zo wel het grondwerk en de
folie verlèhatI=cn, als de Maatslok weezcn der Dichterlyke
verciering. De bedreeveníle Schilders bedienen zich van een
Leêman, of eene andere zigtbaare figuur om hunne hand
te bethiuren, en hunne verbeelding te regelen. flo^iunus
zelve grondde zyne twee Dichtf'ukken op egte overleveringen : Treurfpelmaakers en Heldendichters hebben (lat
voorbeeld gevolgd. De Schryvers van Romans zoeken ook
waare lotgevallen in hunne verdichte Geichiedenisfen te
brengen, en, wanneer dit gevoegelyk gefchieden kan , de
omtrekken van hun plan van het daadlyk loeven te ontleenen. Dus is de Vertelling vut RoI nfon Crufcë gegrond
op een geval, 't geen zekeren ALEXANDER SELKIRK, een
zeevaarend man, die verfcheide jaarei alleen fleet op het
Ei,
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Eiland Yuan Fernandes, overkwam: dus denkt men dat
SMOLLET, in de Historie van RODERICK RANDOM, eenige
van zyne eigene leevensgevallen heeft opgedischt, en de
hoofdcharafters in Tomas ,7ones, ,ofeph .4ndriesfen en Pansela wil men dat afbeeldzels zyn van weezenlyk bellaande Perfoonen.
't Tooneelfpel is, voor 't grootíte gedeelte, enkel ver
indien het weezenlyke Gebeurtenisfen, zo-cierng:wat
wel als tegenwoordige Zeden, ten tooneele voerde , zou
het al te perfoonlyk worden voor cene vergadering Evan
welopgevoede Toekykers , en veraarten in rcchtílreeks mis
dit is het geval geweest in Griekenland (* ).-bruik;
Maar, over 't algemeen, zal de floffe, ontleend van weezenlyke gevallen , niet weinig bevalligheids en kragrs geeven , zelf in de verbeeldingvolfle Dichtftukken. Deeze
holle, nogthans, mag , door 's Dichters verbeelding, ver
worden , niet alle byvoegzelen, be--betrd,nopgci
flaanbaar met het oogmerk en den aart des Werks --of, om dit met andere woorden uit te drukken , met de
aandoeningen, welke de Dichter in 't gemoed des Leezers
wil gaande maaken. Want louter Dichterlyk cieraad, 't
welk de Aandoeningen niet roert, is niet alleen nutloos,
maar ongefchikt: alle waare Dichtkunst vervoegt zich tot
het Hart, en bedoelt vermaak te fchenken, door de Drifte i op te wekken of te ftreelen : de eenige kragtdaadige
wyze, om een redelyk en zedelyk werkend Schepzel te
behaagen. Dierom wilde ik den grondregel van HORATIUS
voor algemeen geldende, in de Dichtkunst, aanneemcn.
„ Non fitis est, pulchra esfe poemata dulcie fiito." —
„ 't Is niet genoeg, dat de Dichtflukken fchoon zyn, zy
„ moeten ook aandoenlyk weezen. " — Dit is, volgens
de beste Uitleggers, en, in den zamenhaug, de betekenis
van 't woord dulcia (t).
Dat de gedagten en aandoeningen van gevoelige weezens, in Dicht uitgedrukt, onze aandoeningen gaande
maaleen, is zeer natuurlyk; maar kunnen befchryvingen
van onbezielde weezens ook aandocnlv>k weezen ? Zeker
ja: en hoe meer zy aandoen, hoe meer zy ons behaagen,
hoe dichterlykcr wy dezelve keuren. De Landdichten van
VIR-

(*) Vergelyk IIORATIUS Lib. i. Sat. 4. vs. i-5. met zyne
Ar. Poët. vs. 28 r----285.
lf) HORAT. Ar. Poët. Vs. 95- --100.
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VIRGILIUS zyn een uitfteekend, en, in de daad, het aller
voorbeeld van deeze foort. Elk Leezer van-uitlecknd
(maak vindt zich ingenomen door zyne befchryving van de
voorwerpen, die de Natuur den oogen biedt, en by wordt
verrukt. De volgende waarncenaingen zullen misfchicn dit
Ruk in het volíle daglicht zetten.
Elk ding, in de natuur, is zamengclleld, en heeft ontelbaare betrekkingen tot andere dingen: het kan, overzulks, uit eéne eindelooze verfcheidenheid van gezigtpnnten befchouwd, en, gevolglyk, op eindeloos ver#chcide
wyzen, befchreeven worden. Eenige b,efchryvingen zyn
goed, andere kwaad. Eene Gefchiedkundige Bcí n yving,
die alle de hoedanigheden van eer voorwerp optelt, is
zeker goed, om dat ze waar is; doch kan zo min tredende
weezen, als de droogfte bepaaling van een Redenkuntlenaar. In de Dichtkunst is geene onaandoenlyke befchryving
goed , hoe zeer ze niet de waarheid moge zamenticminen:
want hier verwagten wy geene volkomene optelling van
hoedanigheden , (het hoofdeinde van die Kunst geen ander
zynde dan ie bellaagen) maar alleen zodanig eene optelling
als ons een leevendig en belangneemend denkbeeld inboezcmt. 't Is geene geheugenis of de kennis van regelent,
die een Dichter bekwaam kan maaken tot dat flag van Befchryvingen; maar eene byzondere leevendigheid van ver
Bene aandoenlykheid van hart; waar van-beldingskrat,
wy den aart kunnen verklaaren, door de uitwerkzelen ,
fchoon liet ons onmogelyk zy, regels te geeven tot het
verkrygen.
Wanneer onze Ziel, door Benige vervoering, in beweeging gebragt is, gebruiken wy, natuurlyk , woorden, denken wy natuurlyk op dingen , die 'er mede overeenkomen ,
en trekken om dezelve aan te zetten. Indien iemand eert
brief gaat fchryvcn , als by zeer vertoornd is , zal 'er eigenaartig iet geweldigs en bitters in zynen ftyl invloeijen ,
frhoon de Man , aan Wien by fchryft, het voorwerp zyns
toorns niet zy. Dit zelfde gaat door, ten opzigte van uitre
andere fterhe hartstocht of gemoedsbeweeging. 'l er
ziel heerscht, duit zy liet haar eigene aan-wyldezin
onze gedagten mede , zo wel als aan onze ftem , houding en
Belaad: en, uit dien hoofde, verwagten wy, dat ieder Perf)on , door den Dichter ingevoerd , alle dingen zal zien
door de middenfiofFe zyner heerfchende drift, en dat, gevolglyk, zyne gedagten, zyne taal, daar van de tekens zul
Een zwaargeestig Man, in een bosch ivan--lendrag.
de-
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delende , verwagt 'er dingen die met zyne zwaargeestigheid
overeenkomen, en 'er voedzel aan verfchafl'en; liet gieren
van den wind in 't geboomte, het dommelend geraas der
watervallen , de donker- en fomberheid der digte fchadu.
wen. Een vrolyk Man vindt, op dezelfde plaats, veele
verlustigende' voorwerpen ; het lieflyk gezang der Vogelen,
het zagt ruifchen der beeken, en de aangenaame verkwik
groen, zo vol verfcheidenheid. Menfchen van-kingvahet
verfchillende Characters ,- de zelfde zaak, eene Romeinfche
Zegeboog, by voorbeeld, befchouwende, gevoelen onder
wenden het oog op-fcheidngmosbwe,n
verlchillende voorwerpen. Deeze is, met verwondering,
vervuld, over zulk een vertoon van rykdom en raagt; geene tlaat verrukt op het denkbeeld van overiyinning, en
haakt na krygseere; een derde, afkeerig van alles dat geraas maakt, en verwarring verwekt, wenscht om ftïlte,
rust en eenzaamheid: de een ftort traanen van medelyden
over den verwonnenen , en maakt bedroevende aanmerkingen op het weinig betekenende van wereldlyke grootheid en
de onzekerheid der menschlyke zaaken; terwyl de Snaak, en
anogelyk ook de Wysgeer, het geheel en al befchouwt als
een flak van ydele vertooning, 't geen door deszelfs h aatlykheid en de bewondering, die het by zo voelen verwekt,
alleen te belachlyker wordt en ieder deezer zou 'er
eerre befchryving van geeven, overeenkomilig met zyne
eigene aandoeningen, en tragten deeze ook in anderen gaande
te maaken. Wy zien in MILTONS Allegro en Penferofo, hoe
Bene verffhillende gef{eltenis des gemoeds, eene verfcheidenheid te vege brengt, in het bevatten en befchouwen.
der zelfde Land-tooneelen. In het eerstgemelde deezer keur
verbeeldt de Dichter een genoeglyk-lykeDichtfun,
Man, en merkt die dingen in de natuur op, welke niet zyne vrolyke denkbeelden ftrooken , en (trekken om die op
te wekken; in het laatstgenoemde wordt elk voorwerp op
de ernftigite en flaatlykfte wyze befchrecven; alles dient om
diep denken en zwaargeestigheid te koesteren. En men zou
my niet ligt in 't geloof praaten, dat MILTON het eertie, in
diepen druk gezeten , en het tweede , in eene vrolyke luim ,
gefchreeven nebbe.
Menigmaal zien wy eens Scliryvers Character in zyne
Werken: en was elk Schryver in goeden ernst, wanneer
by de pen op 't papier zet, wy zouden dit veelvoudiger
aantreffen. THOMSON was een Godvrugtig en liefhebbend
Man, een vuurig bewonderaar van de fchoonheden der
.111. DEEL. MENGELW. N0. I3.
Ppr
Na-
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N:'tuure; en elke befchryving in zyn Dichtftnk over do
jaarfai[oenen íhekt om dezelfde loflyke aandoeningen in :yine Leezers op te wekken. De deelen der Nat,inre , die zyn
aandagt trekken, zyn de zodanigen, welke een Ongodsdienttig of onmeedoogend Man , niet zon opmerken , of 'er
niet door aangedaan worden, althans niet op dezelfde wye. in SWIFT ontdekken wy ecute gemoedsneiging, zeer
verfchillende van die des beminnelyken Tlio11sONs: weimi
fmaaks voor het verheevene of fchooire, en eene geduurige
opeenvolging van hevige gemoedsbeweegingen. Alle zyne
lchilderyen van 't menschlyk leeven fchynen aan te duiden ,
dat misvormdheid en laagheid de geheele voorwerpen waren
zyner aandagt, dat zyne ziel geduurig ten prooi flrekte van
vcrontwa:arpiging (*)•,vvederzin , en andere naargeestige hartstoco l oen, ontdaande uit zulk eerie befchouwing der voor
alle zone Schriften Eirekken (fchoon liet niet-werpn.E
altoos liet oogmerk diens Schryvers ware,) om dezelfde aan
mede te deelen: in zo verre,-docnigeuzyLr
dat 'er, niettegenflaande zyne Geleerdheid, en wereldkennis , niette,nen`taan,le zyne bekwaamheden als een volkbehaagend Redenaar, cn een Man van bedryf, de kragt van zyn
flyl , de fraaiheid van ecnigc, zyner verzen, en zyne ongemeene talenten van geestigheid, reden is om te twyfelen,
of iemand , door het Icezen zyner Schriften, veel vorderings
gemaakt hebhe in Gods.lientligheid en Menfchenliefde.
In deezer voege zien wy, hoe de opflellcn van een ver
liet hart kunnen werken , welk ook het-fcandigShryveop
onderwerp zyn moge. Dc bovendryvende aandoeningen van
den Schryver z lve wenden zyne aandagt tot foortgelyke
voorwerpen, en geeven eerie byzondere neiging aan zyn
vermogen van uitvindin , eli terne byzondere kleur aan
;vne taal. Dus zal zyn Werk, zo wel als zyn Gclaad,
is by dc Natuur 'er veylyl, in laat fpeelen , cene íchildery
v, ;i zyn gemoed opleveren, en daar aan beantwoordende aan
Deugd-doenig Lzrbaen.Zyd
uuiU , en dit beliooren ze altoos te zyn, dan zal liet
Werk dat zoet aandoenl^le en,errzikiende verkrygen , waar
-Ds) lIOR..vTIUs ter bovengemelde plaatze doelt, 't geen wy
zo

('p) Voor deeze aanmerking hebben wy SWIFTS eigen gezag;
2t;ne brieven zyn vol van ftaaltjes : en in een Latyflsch Graf.
ichrift, 't geen hy voor zich zelven opftelde, bekiagtigt hy zulks
op 't voll:onmenst; de woorden zyn: „ Ubi fieva indignatio ul•
,: te:ius car lacerare nequuit." Zie His last tiiwili and testara e,

OVER DE DICBTKUNST.

575

zo zeer bewonderen, en zo hartlyk toejuichen, zelfs in
die gedeelten der Landgedichten van VIRGILIUS, welke de
onbezielde Natuur befèhryven.
HORATIUS dagt 'er niet anders over. „ 't Is ," zegt
hy, (de geheele plaats verdient hier aangehaald te worden)
„ niet genoeg, dat de Dichtthukken fchoon zyn, zy reoe„ ten ook aandoenlyk weezen; en de ziel vervullen met die
Driften, welke de Dichter zoekt op te wekken. Gelyk
een lachend gelaad tot lachen wekt, zo ftorten wy traa„ nen met den fchre icnden. Indien gy wilt dat ik weene ,
„ moet gy zelven eerst weenen: dan, en niet eer, zal ik
„ deel veemen in uwe rampen. Want de Natuur maakt
eerst de beweeginen onzer Ziele overeenkomftig met
„ onze onilfiandighedeu; naar de gelegenheid het mede
brengt, vreugde, verdriet of wraak inboezemende; eu
vervolgens geeft zy het waarlvk aandoenlyke aan ftem en
„ taal (*)." -- Deeze Les, die den Redenaar en den
Tooneelípeeler niet min betreft dan den Dichter, is recht
Wysgeeri i-. en even toepasfelyk op het Tooneeldicht, als
op Benig ander foort van DDichtftukken, gefchikt om te behaagen en te treffen. 's Dichters aandoenlykheid moet heen
eerst geheel en al met zyn voorwerp , en met elk deel vair
't zelve , fleck innecmen; anderzins zal hy te vergeefscli
arbeiden, om den Leezer 'er belang in te doen [}ellen.
Wil by de Natuur fchilderen, gelyk VIRGILIUS en Txo^iso:v gedaan hebben, by moet eerst op de Natuur zelve als
verliefd zyn; wil by zyne Helden of Heldinnen , de taal
der liefde of der (inerte, der onderwerping of dapperheid,
der eerzugt of toorn, der goeddaadigheid of der tederbeicl
doen fpreekcn, zyn hart snoet vatbaar weezen voor die
gemoedsbeiveegingen ; by moet ze , in zekere maate , voc
mintien zo lang by woorden bedenkt , om ze uit-len,t
te beelden. POPE zegt .
„

„

He best fhall paint them , who can feel them most (t)
Hy die ze meest geveelt, die maalt ze allerbest.
Een rechtfchaapen Dichter moet, derhaiven, niet alleen
de Natuur beoefenen , en liet weezenlyk beflaan der din
gen
() HnaA'r. Ar. Poét. vs. 99—iii.
() Pora's Els. vs. 366.
-
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gen kenalen; maar ook Verbeelding bezitten om byge•
voegde cieraaden uit te vinden, Oordeel, om hem
te beiluuren in de keuze der zodanigen , die met de waar
-fchynlkeidzam(' ,nAdoelykhi
oil; met vuurige vervoering, alle deden zyns o^Iderwerps
te behandelen, en zyn Werk eene verheevenheid en kragt
by te zetten, ílerk genoeg om in den Leezer daar aan beantwoordende vervoeringen op te wekken.

Het Vervolg by Bene nadere gelegenheid.

MEDEGEDEELD BERIGT-, NOPENS HET HOOGSTPRYS
WAARDIG GEDRAG VAN DEN HEER J. BELTON;

3ongle Luitenant op het Schip de Nestor.
ACos BELTON was, volgens dit medegedeeld i erigt,

2a jaaren , toen men zyn Vaderland een onregtvaardigen
Joorlog
aandeed; by fludeerde op 's Lands 1-longe School

te Leiden ; naa eenigen tyd beraadens , natil by,, als Adelborst, dienst op 's Lands Vloot; zy deeden Curie reis,
waarop men niet dan ligre fchermutfelingen hadde uit te
}aan; by gedroeg, zich wel, en maakte rich kntidig by
wierd Jongde Luitenant op den Nestor, onder bevJ van
$apitein BRAVO, en ging weder in 'Lee. Zy liepen `I cxel
uit, en kwamen gelukkig op Curaçao; naa zich van alles
wel voorzien te hebben, gingen zy tiaar het Vaderland
weder op reis; thans ontmoetten zy een vyandlyk Schip,
en geraakten Haags; de omflandigheden van dit gevegt
zyn in dezen brief vermeld, dien BELTON aan Benen zyner oude 1bledeítudenten, zynen Boezemvriend,zyn ander
Ik, afvaardigde.

Brief van Belton.
In lang hebt Ge van uwen vriend niet gehoord. Wy
zyn gisteren te Cadix aangekoomen, waar wy een vyandlyk Schip , de Hector, van 6o Stukken, hebben opgebragt.
Deel thans in het genoegen, dat uw's vriends tegenwoordigheid, aan boord van den Nestor, niet geheel vergecfsch
Was.
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was. Wy waren ruim een half uur haags geweest, toen
onze dappere Kapitein Bene wonde in de borst ontving ,
die hem waarfchynelyk den dood zal aanbrengen. Onze
eer(le Luitenant nam het Commando op , en toonde blyken van dapperheid en kunde, geduurende de weinige
oogenblikken , die by naa zyn Kapitein ongekwetst bleef;
toen men hein weg bragt, riep hy, houdt moed, jongens!
en flier£ De tweede Luitenant hieldt het Commando,
geduurende een geheel uur, manmoedig flaande; men hadt,
op het wonden van den Kapitein , en den eertien Luiteuant, geene verfagenheid onder het Volk gezien; veeleer
was 'er hunne woede door verdubbeld. Deeze Officier
wierd eindlyk ook gekwetst, en de derde Luitenant was
intusfchen gefneuveld. Na was het de beurt van uwen
Vriend: op het wegbrengen van den tweeden Luitenant
begon de moed van 't Scheepsvolk te ver!Iaauwen, daar
de vyand noch al dapper aanhieldt. In Gods naam, Jongens! zeide ik, het gold myn vaderland, en myn
eer —! In Gods naam, jongens! overwinnen of lerven !
laaten ivy ons der vlaggen waardig toonen , die tot nog onbevlekt boven onze hoofden avaaijen! — Men zag my aan;
men fcheen van myne onervarenheid niet veel verwagt
te hebben; en ik dank U nog, 8 IIemel ! dat gy my decze woorden inblies. 't Was, myn Vriend! de eerfle
reis , dien ik als Luitenant deed'; en nu voerde ik alléén
het Commando over een Schip van 54 Stukken; de bedaarde ervarenheid van onzen eerflen Schryver kwam my
wonderlyk te hulp. Wy floegen niet lang, of 's Vyands
Fokkenmast wierd over boord geflagen: dit zette duidelyk
den onzen moed by; naa noch ruim een half uur Haans,
hadde ik het genoegen , (zulk een genoegen is tot
nog door geen pen befchreeven, en zal waars hynelyk
nimmer befchreeven kunnen worden — ,) van den vyand
zyne vlag te zien ftryken; duizend hoezés gingen in de
lucht op. Ik wist niet hoe men van een overwonnen Schip
bezit moest veemen , ik gaf aan mynen riend, den Schryver, den rang van Luitenant, en liet hem op den Hector
overflappen ; terwyl ik zelf aan ons boord het één en ander in orde fchikte, en aan elk van het Bootsvolk met
eigene hand, myne hand beefde , een glas
besten wyn toereikte. ik zeide hen, dat ze de gevangenen niet hoonen moesten; dapperheid, hoewel te kort
fehietende , verdiende beter lot; en ik moet zeggen, dat
Rr.,
het

HOOGSTPRYSWAARDIG GEDRAG

Let volk my hierin uitneemend gehoorzaamd heeft.
Ik liet den overwonnen Kapitein by my overbrenteen; deeze man voldeed my; ik kohde met langer, zeiue hy, alles
is 9 eddeloos ;' ik yertivagte van uwe el:eimoedegheid , Myn
.Heer ! dat Gy m,yn G'olk wel zalf LeÏianaielen. Ik beantwoordde zyn zeggen met Gene 1tille buiging; die ik aan
zyne meerdere jaaren en dapperheid verlchuldigd was .
Cud weet, wat 'er in myn hart ontging ! Men zou(le, op het Bezigt van deezen 0tiicier, niet gezegd heb
dat Hy overwonnen was. Zoo bedaard! Zomtyds-ben,
ccii giiniplach op 't veezen ! die ongelukkige ! by Leeft
roet in zyner Stukken , e/onrende liet g;cilcele Gevegt ,
niet kunnen ipcelen ! de overige vyandlyylke 011icieren zyn
allen gefueuvcld. Ik br,gt den Kapitein SELBY , ( zoo is
de naam van den overwonnen Officier,) aan het bed van
onzen Kapitein , die tegen hem niet moeite fprak.
Alles was thans in orde; liet vyanddlyke Bootsvolk was
de niagt benomen van te kunnen le;baaden; onze Schryver
voerde het bevel op 't overwonnen Schip, en nu bek coop
my de nieuwsgierigheid van voor één oo genbhk op den
Hector over te flappen. Hoe jainnieriyk was Let hier ge
alles was ter neder of hukken gelchooten , en liet-field!
hol tot zithens toe !
Eindelvk maakten wy weder Zeil, en ftevetn cti, 7( o
goed we konden , naar x1en baai van Cadix, da,ur we r Iukki; aankwamen. AVaren wv, iutusichcn, door een aí;der vyandlyk Schip, a] was het van ao Stukken, ontn,oet
geweest, zoude ik zeker op tilyn beurt ondervonden heb
vlag te fhvken Wy Ew ren-ben,hopaidtvl
te veel gehavend ons flag te kienen loveren ; de vv end
zal 120 dooden en gekwetf'en hebben ; wy Eierben 'Cr 92,
waaronder de Kapitein en 3 Le itenant;.: ruw vriend is geheel fris geblecven. Ik lieibbe alles dlandig aan den
Admiraal Generaal gefchreeven; thans ken ik niet meer:
alleenlul: no- één trek ! Zul, Benen , die ik weet, dat
ttwe Ziel boven Kaaren gewonnen Splicer verheffen zal.
Toen de Kapitein op zyn Ziekhcdde het hoezé hoorde
roepen, rigtte By zich op; ik liet hem tyding brengen
van de overwinning; de bootsman Nadate nog niet nit,
toen by zeide, genoeg, nzyn Vriend! indien dit any niet liet
leeven geeft, zal ik wet vreagde (ierven: Minar is m n Belton? Toen ik voor zyn bed kwam, kuste by my de lewd,
en zeeg in {iaauwte neder; zoo vermoeid was by. 1) enk
Of ik weende.
ik
------
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ik nag myn hart in den boezem der vriendfehap gewis
vr^'lyk uttftortcn , ik ben over my zelven voldan ; ik hebbe my als een waardig Officier gedraagen ; myn Vaderland
aal ook over my voldaan zyn; dan weet, myn Vriend!
dat ik geene verwaandheid genoeg bezitte, om eenig eer,teken of belooning, hoe men het noemen wille, aan te
neemen; indien men niet erne gelyke eer aan den Schryver aanbiede ; want waarlyk , Hy, zonder my, en Ik, zon
zoude de overwinding zoo niet bevogten heb -der1cm,
Indien Gy Hetn (preekt, zult Gy genoegen in zyn-ben:
peri'oon neen en; 't is -en aartige jongen, zeer vrolyk,
by ligtinist nooit. Vaarwel
J. BPLTON.

P. S. Een half uur reizens, myn Vriend! is zoo ver
niet; geef myn Vader een bezoek; ik weet, dat de oude
ratan op uw gezigt fcbrcijcn zal. \Vv zullen elkanderen
nog in lang niet weder zien; íchryf my te geiyk met myn
Vader te rug. Kapitein Selby zal myn vriend worden,
fly is 38 jaaren oud, en rustig van getlalte. Hy leest
dagelyks in zemen Griekfchen Homerus ; buiten de Scheepsboeken, vond ik nog aan zyn boord, de werken van derf
Abt Allillot in 't Fransch, Benige Engeltche Treurfpelen,
en een Grieksch Testament; behalven noch eenige andere
boeken, die my minder in 't oog liepn. Indien het ons
lot eenmaal zal weezen, overwonnen te worden, aan hoop
ik zal een Sclby onze overwinnaar zyn. 'Er doet zich,
zedert ik deczen begonnen ben, veel hoop tot hertlel vroor
onzen braaven Kapitein op. God geeve dat ik onder Hem
blyf vaarén ! Hy is midden in de gevaaren bedaard, en
geheel aandagt; niets ontgaat zyne fcherpe bruine oogen.
Cy zoudt tiet veel vermaak zien , hoe omzigtig thans het
ruwe Bootsvolk is, om hem geen liet minst ongemak aan
te doen. Vaarwel!
J. BLLTON.

Itr4

9E-

Soo

BEDENKINGEN

nit OPREGTIIEID EN OPENIlARTIGHEID.

BEDENKINGEN OVER

(Uit het tvransch van den Heer I)E TRESSEOL.)
legt onze ziel voor 't oog van anderen bloot.
D eDcOpregtheid
Openhartigheid deelt hun vrylyk ons gevoelen mede.

Door Opregtheid, zegt men, 't geen men gevoelt, om dat men
't gevoelt. Door Openhartigheid, zegt men, 't geen men denkt,
om dat men oordeelt het te moeten zeggen.
De Opregrheid is de eigenfchap van eene zuivere ziel. De
Openhartigheid liet deel van een ftoutmoedigen geest. De Ver
is het tegenovergeftelde van de Opregtheid: de Veinzery-moing
Raat tegen de Openhartigheid over. De Openhartige verhaalt getrouw. De Opregte erkent alles voor de vuist. De Openhartig•
beid houdt de Trouw, en de Opregtheid de onbewimpeldheid,vast.
Deze is alleen waar; geene tilemmenLi en kragtig. Ik bemin
de eerfte om haare hoedanigheden; ik aanbid de laatfe.
De Opregte Man fpreekt de Waarheid, ondanks de gevaaren
aan 't fpreeken daar aan verknogt. De Openhartige Man fpreekt
de Waarheid, zonder de gevaaren in aanmerking te neemen.
De Opregtheid voegt alleen aan de fnfehuld. De Openhartig.
he'd is ten miniren een vyandin van zekere Ondeugden. $ene
doorftaande Openhartigheid vordert moedbetooniogen : want deeze
zyn nodig om de waarheid ifaande te houden, te midden van de
flegten. De Opregtheid zal een eenvoudig vernal; doen, haare
inisfagen edelmoedig bekennen, en het erkennen van haare braave
daadera zal te edelaartiger weezen , om dat het zedig gefchiedt.
Dit is eene van zelfs voortvloeiende heldhaftigheid.
Wy vinden zotnwylen , onzes bedunkens, in de verrigtingen ,in
de gefprekken , van groote Mannen, blyken van trotsheid en eer
zy niets meer doen dan met Opregtheid te werk gaan.-zugt,erwyl
Zou het haar dan niet geoorlofd zyn, bezef te hebben van hunne
Deugden, en overeenkomilig met dat bezef te handelen en te
fpreeken? Zorntyds beroemt men zich op zyne Openhartigheid,
terwyl tien niets anders gedaan heeft, dan zyn hoogmoed, zy„e
eigenzinnigheid, en boosheid opvolgen : en dit heeft bgvenal plaats,
wanneer de Openhartigheid niet ten beste ftrekt der I\(taatfchappye,
of ten voordeele des berispers.
Zielen, in Opregtheid uitmuntend, hebben zelden een rechtmaatig denkbeeld van zich zelve. Haare mistlagen zyn niets anders
dan doolingen, en zy befchuldigen zich deswegen op 't fterkst.
Enkel Openhartig zynde , kan men zich zelven te hoog en veel te
hoog fchatten, misdryk en niet bewustheid daar van pleegen, en
zal, met de waarheid te bekennen, wag en, tot men befchuldigd
worde.
De
,
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De Opregtheid verwerft ons toegenegene Harten. De Openhar•
tigheid vervreemt ze dilcwyla van ons , om dat deeze ten oogmerk:
fchynt te hebben, om den trots van anderen aan den onzen te
onderwerpen, en Beene om onze eigenliefde voor die van anderen te doen bukken.
Onze Opregtheid llrekt altoos tot onzen eigen lof. Onze Openhartigheid kan zomtyds alleen tot eer van onze Vrienden dienen.
Ter, dien opzigte merke men aan, dat de goedheid, de leerzaam
vertrouwen, de aanzoeken onzer vrienden, ons het-heid,t
hart, onzes ondanks , openen , en als dan zal, onze Open2hdttigheid hun werk wegzen, en zy de verdieníten daar v;th hebben.
Maar Wat zal is Oprégtheid inbbézètnen, indien niet onze Onfchuld, onze Braafheid?
De Openhartigheid moet beftuurd worden; de Opregtl;eid kart
men aan haar zelve overlaaten. De Oppenhàrtigheid vindt zich be.
paald binnen de perken van betaarfllyiiheid, welvoeglykheid, pligt
en liefde. Zy loopt gevaar van ireng, hobnend, befchadigend,
en onverdraagelyk te worden. Ilk vrees niets in 't minfte vobr dd
onfchuld der Opregtheid. Zy vertoont altdos welvoegelyk en eerbaar de weezetilyke gefteltenis haarer ziele. De Opregtheld tnoedigt anderen aan, en lokt de Openha t€gheítl uit. Een Opregte
Ziel gaat een Openhartig Mensch grootmoedig voor.
De noodzaaklykheld, om een dek leed over onze Ondeugden td
fpreiden, brengt mede dat Wy de Ondeugden van onzen Naastett
eerbieden, en iemand moet Wel zeer zich zelven bedriegen, a15
by de O^ienhartighes'd dUr1t aatiheetilen , wanneer by ze door Opregtheid niet kan fta aide honden.
Kweekt, zonder ruwheid en trots, de Otfchuld In uWe Kinderen aan, en beloont hunne Openhartigheid met verfrand, en gy
zult, hunne Opregtheid hewaaren.
Tweeërlei flag van lieden zouden als Goden o paarde aangezien
worden : zy, die altoos de waarheid fpraken, of dezelve dagtetra
te fpreeken, zonder Iemand te beledigen: en zy , die alles wat zy
deeden, en wat in hun omging, konden ontdekken, zonder des
te bloozen.
In de zamenleeving zon men meer Openhartigheid vinden, indien de Menfchen opregt ten bogmerke hadden beter te worden;
en meer Opregtheid als zy dus geworden waren.
De Opregtheid zou voornamelyk onder de fchoone Sexe plaats
hebben : om dat deeze , uit eigen aart, de eenvoudigfte en kieschffe is; onder de Mannen zou men meer Openhartigheid aantreffen,
dewyl zy een grooter maate moeds en vrypostigheids bezitten.
Doch door eene droeve Zedeverbastéring is de Opregtheid niet
meer het deel der Vrouwen, dan de Openhartigheid dat der Mali.
pen.
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HET GELUK DER MAA'SCHAPPY BETREFT.

(Overgenomen uit Lo fe Hints upon Education by Lord IcAMas.)
aardemaal ie :m rondheid, om gelykheid van Gevoe!ens, in
he flu[- 'e
,cn G-..lsdienst, onder de Menfehen te ver wagten, inns ,-uor elk ilyxbaar zy, zal ik enkel deezeeenvou dige v: ta ; doen. Welk voordeel zou de Maatfchappy,, en de ver•
ke_ irng , e an van derzeiv :r grootfte lleunzels , ontvangen, als 'er
g„en verfdril var, Begripen en Gevoelens plaats wondt? B'y4:r I 'ei, op 3e rn,in ±te overweegiun niet, dat de fpraa!k gruoten aces r^o;,wo)s ,ou 'orden? dat 'er geen verbinden le band zou
overb^yeeen, at veIL baden, ow 'le noodzialaykheden des dier •
lyken severs te ! :ezorgen, werkeloos zouden moeten blyvei:?
Zou de Me'sch, als 't ware niet in een Dier verg rten? —
Heerl ie ui!werkzels zeker! UI,w rkzels, waardig, on door alle,
zelfs de fterklte en geweld'aadigfle, middelen te wege gebragt te
worden! — Is dit de Natuur navolgen, die onze Zielen niet
min verfcheiden dan onze Aangezig^en gemaakt heeft? Wat zul
dan van h: n zeggen , die, in gezelfchap, zich onbefchoft-lenwy
2a;Tftellen teen allen, die van hun in dekbeelden verfchi leti?
Ik kan dit niet beter ophelderen dan met een Fabel van een
i

,

,

,

Fiansch Soh , yver.
,

„ Vier Vrie' en waren door dan naauwflen b nd van Vriend„ fchnp vereenigd. AWanneer zy verfchildun , was liet alleen in
„ Gevoelen, nooit in genegenheid. De e n gaf de voc.keus aan
„ een Ronde, de andar beweerde dat een 13ruinet den drys der
fchronheid won: deeze fchiep vermaak in Dic! tftuka:en, t.eene
„ biedt meer van O d chr. Veelvuldig waren hunne twistrede„ nen; doch zy threkten alle on de Veraeering te verl.:evendii;Een.
Ten oenigen tyde kwam 'et een onderz'erp op 't tapyr , Wear in
„ zy allen ern(l:ig dec! namen: e!i< koos party, zy WWWers+.en zo vt:u,, rig, Grit liet gefprek eer geraas dan rede tw,,ten mgt heater.
„ Zy fchz.idden oeverge:'oetti vamen anderen, en de Vrictad „ fchepshand Icheen ;heel ;van een gerern — Nee centenel
„ tyd beda,rens, f} - rak e. n hunner : Hoe g lrukki fe is last boo T'r c^a-

,

» den, dat zy .altoos van één en het zelfde (davo,'lo.'2 zyii, 1 , '!?l ^,ley
do Gofers ottnoadia jhmeckeiç out dien zalen : lle o CF 'C V 1:;O

„ deezen vo. ) l flag goed, or men ti alle alr,114e1 'en tori toil _; ie P'.: It.
-

Zy gingery te Bader na den Teor.hel van AP,JI,LO, ee tinetters harm.
ne gebeden uit. De Gd leende een gunstig or vn eJt. :0
„ verzoek , en , in een oog nbli k , weren zy g heel ecr;t y :,
„ De een maakte eene aamerking; u'-le: be'á,nd;:n zy deo,_ire,
Lai ander gaf z'n ,gevoelen ever iets tie ijennen de te.:St kn la.
x
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„ te. vaarwel Twisten, zeiden zy, gy zyt van onder ons voar
„ altoos verbannen. — Maar ziet i het aangenaame der ver„ keering was tevens geweeken. Geen meer vel maakende gefprek.
„ ken, geen meer fchoone aanmerkingen, geen sneer fcl;itterende
gedagten; die, door tegenfpraak verwekt, het verffan_! verlichten , en het hart verbeteren. 7a, een geeuwend uitgebragt ja, is
voortaan het éénig woord. — De Vriendfchap verKoelde. On„ verfchilligheid nam de plaats in. De,uuren, welke voorheen on.
„ gemerkt wegvloogen, fleepten thans met een verveelenden tred.
„ De volkomene overeeníleinming verbrak de gemaakte verééni„ ging. — Dat de Menfchen hier uit leerera zich te onthouden
„ van het 'werk der Natuure te verbeteren . wy zyn goed , zo als
„ wy zyn. Geef alle Menfchen dezelfde wyze van denken : gy
„ neemt het zout der verkeeringe weg. — Eenzelvigheid bragt
„ een Kind voort, en aan dat Kind gaf zy den naam van I'ervecling."
Befpiegelingen als deeze firekken zeer eigenaartig, om alle foort
van bygeloovige gehegtheid aan zekere begrippen te verbannen.
Eenige begrippen zyn 'er, die algemeen behooren te weezen; de•
wyl zy onzer Natuure zyn ingedrukt, en ik zou elk gevoelen ver
welk aanliep tegen de volgende voorftellen : dat 'er een-volgen,'t
God is, welke wy Dankbaarheid en Eerdienst fchuldig zyn: dat
'er goed en kwaad in der Menfchen daaden plaats hebbe, 't welk
het gedrag van elk Mensch moet regelen. Maar ik zou alleen de
gevoelens vervolgen, en geenzins de Perfoonen, die dezelve voor
voorwerpen van Medelyden, niet van vervolging.-itan:zy
't Is niet min buiten 's Menfchen vermogen, zyne Gevoelens af te
leggen, dan zyne Aandoeningen en Neigingen uit te fchudden. En
hoe ongerymd is het niet, iemand te fraffen Over 't geen by niet
kan helpen? 'Er is geen beginzel blykhaarder dan dit, en 't'welk
de toeilemming vordert van een ieder, wanneer het wel voorge_,
field wordt, en by het begrypt. Zo groot, nogthans, is de invloed
van Vooroordeel en Drift, dat dit beginzel eeuwen lang onopgemerkt bleef. Om niet hooger dan tot het begin der tegenwoordige
Ecuwe op te klimmen. ƒ,octte, de groote LOCKE, werd door de
Proteftanten zelve voor hoogst Onregtzinnig uitgekreeten, om dat
by de Verdraagzaamheid voorftondt. Ik heb, egter, hoope, dat
ancn het in de volgende eeuw vreemd zal vindep, dat de Vervolging immer onder ons gezellige Weezens woedde. Misfchien zal
ten twyfelen of dezelven ooit in ernst Eland greep.

$S4

DE GEHOORZAME BURGER.

,

DE GEHOORZAME BURGER.

Ik zle op Zondag u niet meer ter kerke gaan;
Hoe komt dit, Vriend! mdn zag u nimmer ovelfaan?
Gy zyt, behalven dit, voorbeeldig in uw leven;
„ Ei, wil op Zondag u we@r In Gods huis begeven,"
Verfchoon my, Vriend! ik kom ter Kerke op dien Dag niet,
1~n dit is dat myn pligt als Burger my gebiedt:
Wie mag het hoog gebod der Ovrigheid bedillen!
Ten min&e zoude ik zulks nooit overtreden willen;
Nu, heeft Ze op Sabbath laatst den handel niet verbo®n 7'
Iunt gy my dus gerust dien Dag ter Kerke non,

Daar deze een Marktplaats is van Stoelen en vah Banken?

Ik snoet, voor 't Kerkgaan, als goed Burger, dus bedanken.
B. A. Z.
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Den Heere B...... zy kennelyk, dat de braave Alexis ons al
voor eenigen tyd eene Vizite heeft gegeeven, en toen heusch
lyk ontvangen is.
,

-MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,IKONSTEN EN WEÈTENSCIIAPPEN
BETREKEELYK.

VERGELYKING VAN DE VOORGAANDE EEUWEN PIET DE
TEGENWOORDIGE.

Isfchien is 'er geen algemeener aangenomen denkbeeld, en tellens misíchien geen verkeerder, dan
,, dat de tegenwoordige Eeuw grootlyks verbasterd is van
de voorheen verloopene Eeuwen , in alle die Hoedanighe^, den, welke den Mensch verheffen, kloek, groot, ag„ tens- en beminnenswaardig maaken. Deugden en On„ deugden hebben in alle Eeuwen Rand gegreepen ; en waar
,, de Verbastering grootst was, mogen wy de oorzaaken.
,, daar van toefchryven aan de Omilandigheden van Tyd
,, en Plaats, en die, gevolglyk, niet veronderfteld kunnen
worden ,het Charater des Menschdoms, in 't algemeen ,
„ te betreffen. 't Lust ons dit Ruk wat van nader by te
„ befchouwen, en wy volgen hier,, grootendeels; de aan„ merkin en van den I leer HARRIS in zyne Philological
-

„ Inquiries."

Ieder voorledene Eeuw is, op haare beurt, eene tegen
geweest. Dit fpreekt van zelve; naar wy mo--wordige
gen, met even veel gronds van waarheid, zeggen: elke
voorledene Eeuw was, tegenwoordig zynde, het voorwerp
van berispende aanmerkingen. De Menfchen zyn door
hunne Tydgenooten, niet alleen als (legt, maar als verbasterd, afgemaald, en als minder dan hunne voorzaaten, zo
ten opzigte van Lichaams- als van Zielsvermogens, en ze
vorderingen.
-delyk
Dit is een denkbeeld, zo algemeen aangenomen, dat
VIRGILIUS, zich daar volgens fchikkende , wanneer by
vroege tyden wil befchwven, dezelve enkel beter noemt,
even of het woord beter liet denkbeeld van vroeger insloot,
Ric genus antiquum Teucri , pelclaerrima proles
Magnaninli heroës , nati melioribus ar:r:is. (*)

(*) ]EI). VI. 648•
III . DEEL. ➢IENGELW. NO. I4.
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Hier veeeten zich d'aelouden
En Teucers oud geflacht en afkomst t'onderhouden
De braave mannen, in een beteren tyd geteeld.
Het zelfde gevoelen wordt, door HOMERUS , aan den ouden NESTOR toegefchreeven , als dit grys eerwaardig Legerhoofd van de Helden fpreekt, die by in zyne Jeugd kende.
Hy haalt eenige hunner Naamen en. Bedryven op, en hoe
zy de Centauers hadden uitgerooid: verklaarende dat met deezen geen van 't Aardfche gef acht , zodanig als het nu is,
zou kunnen vegten. Dn gelyk deeze Helden vcrondertleld
worden, in ílerkte, die van den Trojaanfchen Oorlog te
overtreffen, zo gingen die van dat Tydperk de volgende te
boven. Diensvolgens was, zints den Trojaanfchen Kryg,
tot de dagen van HOMERUS, de kragt der Menfchen de helft
verminderd. TYDIDES greep met zyn hand , een' fl een van
eene verbaazende grootte: zo dat geen twee Mannen, zo als
de Menfchen thans zyn, dien konden draagera, maar by al.
leen (meet dien :;emaklyk weg. VIRGILIUS gaat verder, en
vermeldt ons, dat twaalf Man den ífeen, door TURNUS geworpen, nauwlyks konden torfen.
Nec plura e atus, forum circunij'picit ingens,
Sauna antiquum, ingens , camps gaud forte jacebat
Limes agro poftus, litem ut discerneret arvis.
Trix illud lecti bis fox, cervice fubirent,
Qualia nunc hominum producit corpora tellus
Idle- naanu raptum trepida torquebat in hostein. (*)

Meer (preekt Iw niet, en ziet
Een vreesfelyken fleen, die d'oude tyd hier liet
$effellen by geval, en tot een merkíleen rechten,
Tot eenen fcheidpaal, om het landkrakeel te Plechten,
Waaraan, nog hedendaags, wel zes paar fierke mans
Met al hun vlagt en kragt - aanheffen, zonder kans.
De Held heft deezen Reen.
In deezer voege was de fterkte der Menfcllen, ten tyde
tot op de helft verminderd, ten dage van
vut..(*) JEn. XII. 896.
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VIRGrLIUS, flegts een twaalfde gebleeven. Indien ílerkte

en grootte aan elkander geëvenredigd zyn, (gelyk doorgaans
bet geval is,) welke Pigmeen moeten dan cie 'i'ydgenooten
van VIRGI ,ius geweest zyn, indien hunne flerkte z.odavig was afgenomen. Een Man, die alleen achtmaal flerker
was , en niet twaalfmaal, (zo als de Dichter zingt) moest
ten rpiuften, vyf of zes voeten hooger dan zy geweest zyn.
Doch wy weeten allen , welk een voorregt Dichters en Schilders zich aanmaatigen.
't Is uit kra,te van dit voorregt , dat HO ATIUS , het ze
vermeldende , be--denbrfzyLaTdgenot
weert, „ dat hunne Vaders erger waren dan hunne Grootvaders, dat zy hunne Vaders in boosheid overtroffen; en dat
hunne Kinderen nog boozer zouden veezen dan zy.
--:—.

Atas parentum pejor avis tuut
Nos nequiores, 3nox claturos

Progeniem vitiojiorem (*).
Dus telt by drie opeenvolgingen van verbastering, na de
dagen der Grootvaderen: en wy hebben, wanneer dit het
geval was, aileen te vraagen , wat 'er van de Romeinen
zou gt worded zyn, als zy, in die evenredigheid, nog vyf of
zes opeenvo gendc geflachten verflimmerden?
WV_mncer het l Vestersch Ryk begon te vervallen, en de
Barbaarea 1 ' vr opa en Africa afliepen , werden de Menfchen,
die deeze rukkende onheilen gevoelden, opgeleid om hunne tyden voor de flegtite te houden. — De Vyanden van
het c]risten om, (want het Heidendom was toen nog niet
uitgerooiu., ) fchreeven deeze raampen ongerymd toe aan den
Christi ken Godsdienst, beweegende, dat de tyden zo ongelukkig varen: dewyl uien de Goden onteerde en den
voorvaderlyken Eerdienst agter vege liet. Or oslus , een
Christen, ontkende geenzins de treffende volksrampen;
.doch poogt, om eene tegenwerping, zo hoonende voor deli
waaren Godsdienst, kragtloos te maaken, te bcwvzen, uit
gewyde en ongewyde Gefchiedfchryvers , dat onheilen van
allerleien aart, door alle eeuwen heen, befraan hadden, en
veele zo groot als die thans de wereld drukten. Indien
oROSIVS liet fluk recht begreepen hebbe, (en zyn werk
is wel doorwrogt) dan volgt, dat de klagten , toen uitgef ort,
(*) Od. Lib. IÍI, Od. VI. 46.
Ss 2
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ítort, en zedert uitgeboezemd, niets meer zyn dan de ná-

tuurlyke vergrootende (preekmanieren der Menfchen, die
plaats zouden vinden , in welk een tydperk zy ook leefden,.
eigenaartig ontítaande uit de meerdere kragt die tegenwoordige gebeurtenisfen hebben op tegenwoordige aandoeningen.
Even zo verheft men de oude tyden, die met de heden
dusdanige lofredenen, welke-dagfchevrlykn:
doorgaans in Ontkenningen beftaan, zullen wy best door
een voorbeeld, ophelderen. Dusdanig een loftuiter, de elfde
Eeuw boven de tegenwoordige willende verheffen, zou,
buiten twy fel , zeggen: „Ten tyde van den Normannifehen
„ Overmeesteraar hadden wy geen fpeelgezelfchappen, geen
Bals , geen Redouten, geen Wedloopen van Paarden, geen
Omkoopers van stemmen , geen OmgeJ ogten , &c. &c."
I Iy zou voortvaaren , en aan deeze keten van Ontkenningea
nog verfcheide fchalmen hegtené
Wat moeten wy doen, zulk een loffpraak hoorende? —
Moeten wy de ftukken ontkennen? -- Dat kan niet aankomen. — Moeten wy het heiluit Poehanen ? --- Zulks
fchynt niet voegelyk. Geen weg blyft 'er over, dan
onheilen met onheilen te vergelyken, die van den Jaare
io66 tegen die van 178o over te ítellen : en te zien of die
vroegere Eeuw Beene jammeren haalt, haar byzonder eigen, die de tegenwoordige nooit ondervondt: dewyl zy
thans niet beílaan. AVy mogen toeftemmen dat de opgenoemde kwaalen tegenwoordig heerfchen -- wy togen,
daar benevens, erkennen , dat derzelver aantal nog groot
zou kunnen vermeerderd worden: doch dan mogen Wy,-lyks
by wyze van te rugkaatzing, eene optelling doen van onheilen, in die dagen fmertende gevoeld, die nu ons geheel
niet drukken, en bewceren, „ Dat wy nu ons Land niet
„ vermeesterd zien door vreemde Invallers; noch onze
goederen ons afgenomen, door, en verdeeld onder, de
„ vermeesteraars ; noch ons zelven van vrye lieden in flaaven veranderd; noch onze regten onderworpen aan onbe„ kende en vreemde wetten, zonder toefl:emming, ons van
„ over Zee aangebragt."
Op dien voet kunnen wy, van Eeuw tot Eeuw, voortaan, als wy een derzelve hooren verheffen, met het haarlyk oogmerk om de tegenwoordige te drukken. Eene rechtmaatige waardeering kan nooit gemaakt worden, dan ingevolge van zulk Bene vcrgelyking: want indien wy liet loflyke agter wege ]gaten, en het laakenswaardige alleen ophaalen, of, het flegte verzwygen en alleen van 't pryslyke
fpree„

-
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fpreeken, is gcene Eeuw, welk ook derzelver weezenlyke
jeu
gefieltenisfe moge weezen, of men kan ze, naar welgevalvoor eene goede of kwaade doen doorgaan.
Ik zal hier eene waarneeming byvoegen , eerre waarneeming, gegrond op eene veeljaarige ondervinding. Dikwyls
heb ik heftig , zeer heftig; hooren uitvaaren tegen liet thans
leevende gedacht; 't zelve zien afmaalen als valsch , zelfzoekend,, haatdraagend, verraadlyk, verdrukkend, enz. —
Nogthans hoorde ik nimmer zulk een Schelder zeggen, Ik
betivys, 't geen ik zeg met een voorbeeld; waaromtrent ik
tziet kan misfen. Ik ben zelve een Snoodaart, van de befchreevene Poort. — Dit is 'er zo verre af, dat het mis
zou weezen hem in 't oor te luisteren. Gy-fchiengvarlyk
hebt, met zo veel verzekering, gefprooken van zeker fag
zeer jlegte Menfchen — zyt gy verzekerd dat gy zelve niet
één van die party uitmaakt.
Een geval, my zelve overgekomen, kan ik niet nalaateia
hier plaats te geeven. Met een Vriend, een braaf, doch.
zwaargcestig Man, op myn Boekvertrek zittende, las ik
hein uit een Boek liet volgende voor: „ Van onze dagen
„ mogen wy met meer waarheids dan oudtyds zeggen, dat
de Deugd ons verlaaten heeft; de Kerk legt liet onderst
„ boven; de Geestlykheid fteekt in dwaaling; de Duivel
„ hcerscht, &c." Myn Vriend zugtte diep, en viel my
in de reden, zeggende: Helaas' hoe juist! hoe regtmaatig
eene afbeelding der tyden! Ik vraag hem „ van
„ welke tyden ? " - Vraagt gy, voer by voort met
veel drifts , van welke tyden, kunt gy om andere dan de te
denken? waren 'er ooit zo f egte , zo bedorve--genwordi
ne, zo -- „ Vergeef het my," fprak ik, „ dat ik it
„ niet laat voortgaan, de tyden, van welke ik lees, zyn
„ ouder dan gy u verbeeldt: vier honderd jaaren geleden
„ heeft men dus gefchreeven : de Schryver van dit Boek
„ is Sir JOHN MANDEVILLE, die in den Jaare 1371 over„ leedt.''
Naardemaal de Mensch van rlatuure een gezellig weezen
is, fchynt een goed humeur een noodzaaklyk vereisclrte
in zyn CharaC er. Dit is het Zout, 't welk fmaak geeft
aan de fpyzen op het feest des leevens; en, 't geen ontbreekende, alles laf en finaakloos doet worden. Veele
oorzaaken werken zamen, om ons van die beminnelyke
gelleltenis te berooven, en geene misfchien oefent 'er
meerder kragts dan ongunftige gevoelens van het Menschdom te voeden. Ongunflige gevoelens van onze
Tyd»
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Tydgenooten manken of s natuurlyk Menf henhaaters :
groeien dcczc aan , pasfen wy ze op 't Heelal toe, zy
loopen uit op een nog deerlyker uiterfte, zy brengen ons
in 't gevaar van Godverzaakerye. Het kwalykneemend en
grommend Charac`ler vormt zich allengskens, Zedelyke
Deugd en Godsvrugt wyken: went welke Natuurgenooten
zullen beminnen, welk eene Opperniagt eerhieden , wanneer wy rondsom ons geene andere voorwerpen zien dan
van Haat en Affchrik (*).
Het is , derhalven, nuttig, indien wy prys flellen op
onze betere beginzels, ja, indien wy ons eigen geluk lief
hebben ; liet opvatten en koesteren van zulke ongun{Iige
gevoelens te fchuwen. 't Was de raad des wysften Konings. kegt niet wat is 'er dat de voorige dagen beter
geweest zyn dan deeze? Want gy zoudt nr. zulks niet uit
Wyslreid i raarrean (t). Tegenwoordige dingen maakgin eenen veel diepgaander indruk dan verder afgelegene: zo
dat ivy, ten opzigte van allerlei voorwerpen , ligtlyk mistasten, in derzelver vergelykende grootheid. In eene Schildery, zal een Mensch, op den voorgrond, de plaats beIlaan van een afgelegen Hut; en een vooraanliggende Molshoop in grootte een Berg in 't verfchiet evenaaren. —
Wat het volvoeren van misdryven betreft, ik geloof dat
'er weinig Menfchen gevonden worden, of zy zullen zich
sneer
,

(*) Menfchenhaatery is eene zo gevaarlyke zaak, en gaat zo
verre in het omkeerera der grondlagen van Zedelykheid en Gods_
dienst, dat, rnyns oordeels , het Iaatfte gedeelte van swwFi•s Gulliver, (waar in hy zyne Hoylznhnins en Taboos befchryft,) een
flegter Boek is om geleezen te worden, dan die men verbiedt als
ontugtig en zedenlocs. — Eene ongerymdheid van dien Sci:ryver (een elendig Wysgeer, fchoon een groot Vernuft,) is op_
merkenswaardig; om de menschlyke natuur haatlyk af te
fchilderen, en die der Beesten beminnelyk te doen voorkomen,
vindt hy zich genoodzaakt inensc1llyke Charafiers aan zyne Beesten,
en beest lye Charafters aan zyne Meafchen te geeven: zo dat wy
ons over de Beesten moeten bewonderen, niet om dat ze Beesten,
maar om dat ze beminnenswaardige Mevfchen, zyn : en de Menfchen veragten, niet om dat zy Meafchen, maar dewyl zy verfoei.
lyke Beesten, zyn. Laat iemand, deeze onnatuurlyke befchim.
ping geleezen hebbende, de Schriften van een menschlievend'en
ADDISON in handen neemen : welk een onderfcheid ! hoe veel zuiverder vernuft!
,

(t)

Prediker VII. i©.
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sneer getroffen voelen, door daadlyk iemand te zien ver
denkbeeld van perfoonlyk gevaar zelfs bui -morden,(ht
dan op het leezen van den Moord te Parys-tengflo)
op St. Bartel.
De even aangehaalde Menschkundige Vorstlyke Schryver zoekt ons voor die dwaalingen te behoeden. Hy onderrigt ons, filet geen dat 'er geweest is, 't zelve zal 'er
zyn, en 't geen dat 'er gedaan is, 't zelve zeal 'er gedaan
worden, zo dat 'er niets nieuws is onder de zonne, en geeft
vervolgens reden van deeze fchynbaare nieuwigheid. Is 'er
eenig ding , waar van men zou kunnen zeggen, ziet dat is
nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons
geweest zyn. Daar is geen gedagtenisfe van de voorgaande
dingen: en van de navolgende dingen, die zyn zullen, van
dezelve zal ook geene gedagtenisfe zyn by die namaals,weezen
zullen — aangezien het geéne dat nu is, in de toekomende
dagen; altemaal vergeeten wordt (*).
I)eeze vergetelheid vin 't geen gelyk is in uitkomflen,
die wederkeeren, (want in elke wederkeerende uitkomst,
betlaat zulk eene gelykheid,) is de vergetelheid van een
onkundigen en zwakken geest; niet onderweezen in die
groote omwentelingen, welke, onder het toevoorzigt der
`Voorzienigheid, altoos in 't Heelal plaats grypen, — Zy
laat niet gelyk met die vergetelheid, welke ik eens ontdekte by een geleerd man, die, in zynen hoogen ouderdom ,
bemerkende , dat zyn geheugen begon te verzwakken, blymoedig betuigde: Nu zal ik een vermaak hebben, 't geen
ik te vooren niet kon genieten: van myne oude Boeken te
leezen, en ze alle nieuw te vinden. In deezen troost was iet
wysgeerigs en aartigs. Dan 't zou veel wysgeeriger zyn,
(konden wy het zo verre brengen,) het voorgaande niet
te vergeeten; maar by de befchouwing van het voorgaande
op het toekomende te zien : zo dat wy, als zich de naarile
en beang{Iigdfle vooruitzigten opdeeden , met eene hehoorelyke onderwerping, de taal van ENEAS, by de Cumefclie
l'Vaarzeggeres, de onze maakten.
---^---^
Non ulla laborum
0 Virgo, nova m facies inopinave furgit
Omnnia pracepi , at quo ani m o meehm ante peregi.

(*) Prediker I. p, io. II, z6.
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O wyze Maagd , geen leed werd ooit zo groot vernomen
Het welk my onverwagt en vreemd kan overkomen;
Plet is my lang voorspeld, ik heb het lang erkaut: (*)
In zulk een gedrag, indien het op goede gronden gevestigd wordt, ligt niet alleen Kloekmoedigheid, maar ook
Kloekmoedigheid, die, haarer braafheid
Godsdienst.
Godsvrugt, die, zich in
bewust, nooit bezwykt.
alles aan den Godlyken Wil onderwerpende , nooit mort
of weder(lreeft.
(*) .n. VI.

Io2.

ros.

AANMERKINGEN OVER DE WINTERHANDEN EN WINTERVOETEN, (Perinones.)

Door JACOB VAN DER NAAR.
e Winterhanden en Wintervoeten worden, by de GeD
neeskundigen, uit hoofde van de ontf'reking en zwelling, aangemerkt als een uitwendig gebrek, door koude
veroorzaakt en flegts uitwendige middelen vereisfchende ,
zonder dat 'er, zo veel ik weet, byna ooit, van inwendige oorzaken, of van inwendige geneesmiddelen, gefproken
word.
Hier van daan dan ook alle die verfchillende uitwendige
hulpmiddelen, welke, gelyk bekend is, meest al vrugtloos, zo niet met nadeel , daar tegen worden aangewend.
Maar zo het zwellen van handen of voeten, by anders
gezond fchynende meníchen , ilegts eene uitwendige ziekte
te kennen geeft, en men de vermeende koude als de oor
daar van, eens, voor een oogenblik, uitfluit, dan-zak
zou alen, naar myne gedagten , met het zelfde regt, de
ontfleking en zwelling van de handen en voeten der ge
Podagristen, mede een uitwendig gebrek,-zondfchye
eeniglyk uitwendige middelen vereisfchende, kunnen en
mogen noemen.
Dan het is by alle Kundigen bekend, dat deze laatfte uitwendige Ziekte altoos eene voorafgaande inwendige Plof elyke oorzaak heeft, welke, door cone gunflige werking der
Natuur, van binnen naar buiten gevoerd, en, door. Bene
ítil.
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mille onzigtbare uitwaasfeming, door de huid van het ge.
zwollen deel, zig kan, wil, en moet ontlasten.
Aldus is het, by de ervarenite Mannen, eerre vaste wet
geworden, om, by de ontlioken zwelling der Podagristen,
alle uitwendige, koele, en te rug dryvende, hulpmiddelen,
zorgvuldig te verbieden.
Maar, dat by Winterhanden en by Wintervoeten, welke
men onderftelt, dat flegts door uitwendige koude veroorzaakt zyn, zo wel, als by het Podagra, byna altoos eerre
inwendige oorzaak plaats heeft, zal, misfchien, velen vreemd
voorkomen, en nogthans meen ik, dat eene veeljarige opmerking en ondervinding my dit , op eene ontwyffelbare
wyze, heeft geleerd. Uit vele andere breedvoerige
bewyzen, zullen de volgende korte en weinige genoeg
zyn; en ik hoop dat ze myne Medeburgeren zullen voelen
en begrypen.
Vele kinderen of ook bejaarde menfchen , die naauwlyks
in de lugt komen, fchynen veelmalen gezond, en hebben
nogthans eerre inwendige ongefteldheid : deze krygen dikwils, en lang voor dat de Winter regt begint, eenige ontltoken en jeukende knobbelen op de handen, vingeren,
enz. ,zonder dat de geringe koude daar van, als eerie eerfle
of eenige oorzaak, kan worden aangemerkt.
Want dit foort van Winterhanden en Wintervoeten ziet
men, niet zelden, by eerre matige, dog vogtige koude, in
de maanden December en January; en zo ras de koude in
deze of in de volgende maanden droger word, en toeneemt , geneezen vele van deze menfchen van zelfs ;
maar krygen, na de vermindering der groote droge koude, en, in het laatfle van February of Maart, niet zelden
hunne Winterhanden, enz. wederom; en dit duurt, fomwylen , tot in April of langer; zynde, zo als ons Hol
Spreekwoord zegt: de beste plaaster voorde JVinter--landsch
handen , de maand May. Wie ziet niet, dat hier
eerre ;eheele andere oorzaak, dan de blote koude, plaats
heeft?
Andere, wier inwendige gefleldheid met eene middelma.
tige en vogtige koude meer fchynt overéén te komen, kry.
gen geene Winterhanden, voor dat de Winter regt begint,
of alreeds geëindigd is. — Van alle deze verfcheidenheden
zyn genoegzame redenen te geven, maar het is hier nog de
plaats, 'nog myn oogmerk, veele woorden te gebruiken,
maar met waarnemingen, die meer dan woorden afdoen,
te fpreken.
Sss
Dc
,
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De ondervinding toont aan alle opmerkenden, dat vele
kinderen, ja ook bejaarden, die dc meeste koude ondergaan,
het minf'te aan Winterhanden onderworpen zyn; en dat, in
het tegendeel, by anderen, daar alle mogelyke zorg voor
gedragen word , ondanks al hunne vlyt, daar mede gekweld
worden. --- Leert dit niet, dat 'er, by deze laatfie , eene verborgen of inwendige oorzaak, om dit kwaad
voort te brengen, huisvest?
Zo veel ik door opmerking gezien heb , .zyn kinderen var'
zwakke, teringachtige of zenuwzieke Ouderen, die blond
hair, blaauwe oogen, een rood aangezigt, en eene zwakke
long hebben, aan Winterhanden, enz. zeer onderworpen.
- En wie ziet niet, dat dit eigenaartig gef el zulks
eenigzins mede brengt; en dat Winterhanden voor hun
een voorregt en een hulpmiddel der Natuur is?
Want die eigen ondervinding heeft my geleerd , dat de
ongeileldheid by zommige Kinderen verdween, zo ras zy
roode bolle Winterhanden kregen, onaangezien zy, des
Winters, ongedaan, zwak of ziek zynde, geweldig, ja
ook geduurig, hadden moeten hoesten, terwyl zy over
niets, dan over jeukte en eene ligte pyn der Winterhanden ,
klaagden. Ja, ik heb, in één huis, vyf kinderen, van
twee tot agt jaren oud, gezien, waar van de twee oudfie
en twee jongfle van een geweldigen hoest waren aangedaan;
terwyl het middenfte van vyf jaren dikke bolle Winterhanden had, en van den hoest bevryd bleef.
Te regt zegt daarom een uitmuntend Neêrlandsch Heeltheester, wiens leven lang en gezegend zy! fprekende van
de Winterhanden: flan zommige Menfchen fchynen ze zelfs
heilzaam te zyn voor de gezondheid (*). Dit is zo waaragtig, dat ik my ten hoogflen verwonder, dat daar van by
anderen naauwlyks gefproken word. Want ik kan my
niet herinneren, ooit iemand met gezwollen Winterhanden,
die tevens regt ziek was, gezien te hebben. En ik merk
dit gebrek, (want ziekte mag nog wil men het niet noemen ,) aan, als eene heilzame poging van de Natuur, om
zig, even als in het l odagra, van eenige fchadelyke frof,'
die zig voorheen door de huid, of liever door de long,
ontlastte, te ontdoen. - De volgende voorbeelden,
kunnen dit, zo ik meen, nog meer bewyzen.
Een jongsken van vier jaren, met zeer ontfloken en gezwol( ) VAN GISSCHGR, Hedendaagfcbe Oefenende Heelkunde, Iflc
Deel, bladz, zou.
-
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zwollen Winterhanden, valt, onverwagt, en, zonder dat
'er eenige kennelyke oorzaak van te begrypen was, in herhaalde aanvallen van kuipen, die, den volgenden dag,
wanneer liet kind hevig ziek was, bedaarden. Om de
Winterhanden had men niet gedagt, maar toen de zwagtels, door het gewoel, daar van waren afgevallen, zag
men, met geen kleine verwondering, dat dezelve ongemeen dun, en de huid zeer gerimpeld was. Door een
menigte wit, dik water, en een heilzaam zweet, eindigde
deze ziekte. Verfcheiden aanmerkelyke, doch minder in het oog loopende, voorbeelden, ga ik, kortheidsven, voorby.
Ik ken verfcheide menfchen, van dertig en veerti' ja
oud, met erflyke longkwalen, met kortborílige toe--ren
vallen, met eenen drogen, of ook, na eene doorbraak, met
Benen waren etterigen of gemengden fnotagtigen hoest,
welke by zwakke en zagte Winters veelal elefldig geplaagd
worden, en verpligt zyn, eenige weken of maanden, het
bed te moeten houden. Verfcheiden reizen, en met een
ongemeen genoegen, heb ik gezien, dat dezelve, by geílrenge Winters, Winterhanden kregen, en 'daar na, zo
ruim van long en borst waren, dat ze de flrengtle koude, als het ware, trotzeerden.
Eene Juffrouw van dit foort, had, voor eenige jaren,
zeer gezwollen Winterhanden, en was daar by, na hare
gewoone omftandigheden, vry gezond. Hare Vriendinnen
rieden haar, om hare handen, by herhaling, in flerken en
heeten Azyn te baden, en de jeukte en zwelling te verdry
ven; dit gebeurde ook: hier op kreeg zy ysfelyke krampen
en benaauwdheden in de long, en verfcheiden andere toevallen, die, na den kundigften raad, zelfs in Hollandsch
.AAtheenen gehaald, niet, dan met de volgende Zomer-wwarmte, verdwenen.
Wie ziet niet, nit deze waarnemingen, welke ik zeer
konde vermeerderen, dat men de Winterhanden, enz. niet
zo algemeen moet aanmerken als een enkel uitwendig gebrek, het welk flegts, en alleen door uitwendige koude is
veroorzaakt? In het tegendeel fchynt het my toe, wel eene
uitwendige ziekte te zyn, doch by welke altoos, min of
meer, Bene inwendige ftofelyke oorzaak plaats heeft. En
hier van dan is het ook, dat men deze gebreken niet dan
met kunde en een goed oordeel, door uitwendige middelen, moet zoeken te verdryven , en wederom naar binnen te
ja-
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Het Podagra, fchoon eene ziekte van een
jagen.
ander en verfchillenden aart, leert dit duidelyk.
Zo ik my niet bedrieg, ken ik de uitwendige middelen
zeer wel, door wejke men de jeukte, ont(leking, en bolle
zwelling der Winterhanden en Voeten, ras en gemakkelyk
kan doen verdwynen, en in het lichaam te rug. brengen.
Ik weet wat minerale zuuren, met vet gemengd,
doen kunnen. Maar ik zal de Formulen daarvan, om een
gedugt misbruik voor te komen, alhier niet opgeven. --In liet tegendeel weiischte ik die middelen te kennen, door
welke men , by zommigcn , Winterhanden konde maken,
en hunne gezondheid bewaren.
Ik beken , dat reeds al in het midden van de veertiende
Eeuw, door GUIDO DE GAULIAC , door verlcheiden , daar
op volgende, Schryvers, ja zelfs. door den bekenden TISSOT,
het baden in koud water, of water niet Azyn, tegen de
Winterhanden zeer geprezen word. Ja, ik weet, by eigen
bevinding, dat het deze gezwellen, (zo wel als het Podagra,) voorkomt, verzagt, en zelfs zomwylen, ja veelmalen , fpoedig geneest. ------ De goedheid van de men,icbelyke Natuur laat dit dikwyls, doch niet altyd, toe;
zy weet de te rug gedrevene (loffen, zomwylen, j a dik
eerre andere wyze, door de long, door de huid,-wyls,op
of door de nieren, wederom uit het lichaam te dryven.
Maar wie weet, vooraf, dat ze dit altoos zal, kan,
of wil doen ? — en wie heeft 'er den kwaden uitfag niet
meermalen van gezien?
Vraagt men my, of men dan tegen de jeukte, ontfieking
en zwelling der aangedane deelen, (even als by de zwel?
ling van het Podagra,) niets behoort te doen? Ik ant,
woord, hoe minder hoe beter, en raad dezelve, by tyds,
om ze niet te erg te doen worden , met zeemleder of met
een befcherm- plaaster van Diapalm, met Althere -zalv' gemengd, te bedekken; en, zo zy open raken, daarmede,
of met een andere onfchuldige zalv', te verbinden; Sze zyrt
toch meerendeels , zo niet altyd , gelyk uit het voorgaande
te zien is, heilzaam. Tyd erg Natuur geneest ze
zeker en van zelf.
Intusfchen dient men, op de voorgaande en tegenswoor.
dige in- en uitwendige gefleldheid, naauwkeurig onderzoek
te doen, om, daar na, de inwendige geneeswyze, ten aan
uitwendig gebrek , te regelen.
-zienvaht
Kinders, die, in plaats van des Zomers aangedaan te
worden met hair- en daauwworm , met oob ontíleking
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kliergezwellen, en 's Winters, met een natten of drogen
hoest, thans Winterhanden hebben, raad ik, een inwendig
gebruik van deeze Chocolade : R. Extraft. vel Cort.
Xeruvian. opt. unc. fem. Cort. Cinnamom. dr. fern. Syrup.
Cort. 4urant. q. S. Balf. Peruv. gutt. V. M. F. EleE$uarium, met water en zoete melk gemengd, in drie of vier
dagen te gebruiken. -- Om de maag, de keuken van
het lichaam, in Raat te houden, de onzigtbare uitwaasfeming aan te zetten, en de hof der Winterhanden door de
long , de huid, of door het water , uit te dryven , raad ik
iilede, nu en dan een weinig Mallaga, of eenen anderen
olyagtigen, en i.:et ligt zuur wordenden, Wyn.
Dan, het zy my gegund , hier nog eenige geringe dingen, van Benig nut, en misschien niet ongepast, te mogen
byvoegen.
In de Waterzucht van de borst is het zeer gemeen , dat
By eene hevige en
een of beide de handen zwellen.
eenigzins aanhoudende kramptrekking in de long, (Astllma Convulfiva) worden niet zelden de handen blond en
Zyn dit geen pogingen van de
blauw van bloed.
Natuur, om het geweld, het welk de long ondergaat,
te verligten? ----- Menfchen, die aan eene ware longontíteking ziek zyn, en op de handen worden adergelaten, vinden fomwylen verligting op de borst, wanneer
-hunne handen in het warme water zwellen , en rood worden, en wel voor dat het bloed uit de Ader loopt.
Brengen groote Spaanfche -vliet plaasters, binnens arms, en
na by den Oxel , in deze benaauwde borstziekten , niet dik
zeer fpoedige verligting en ontlasting te weeg?
-wyls
Leeren deze en vele andere bewyzen niet, dat 'er, tusfchen de borst en de armen, eene byzondere fympatie fchynt
plaats te hebben ? -- dan het is hier geen plaats , nog myn
oogmerk, uit te weiden.
Mogten hier uit die onkundige doch ongelukkige, welke
in de Nieuwspapieren hunne uitwendige geneesmiddelen,
tegen Winterhanden en Wintervoeten, zo onbedagt opveilen, en anderen die ze zo gretig kopen, leeren, hoe
verkeerd zy handelen; dan, waarlyk ! zou ik my ecnigzins
vleijen, dat ik, door deze weinige trekken, aan myn
Vaderland een kleinen dienst gedaan had.
's Hertogenbosch,
den 2 December, 5785.
NA'
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NATUURLYKE HISTORIE DER MEEZEN IN 'T ALGEMEEN.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD, Medefchryver van
den Heer na so'FuN.)
Vogels van 't Geflacht der Meezen hebben een
Allezwakde voorkomen
: dewyl ze zeer klein zyn; dan des-

niettegenliaande zyn ze zeer leevendig, woelig en moedig;
zonder ophouden ziet men ze in beweeging ; zonder ophouden vliegen zy van boom op boom , en ípriugen van
tak op tak, kruipen langs den fchors en by de muuren op;
zy hangen op allerlei wyzen, dikwyls zelfs met den kop
nederwaards, om dus in alle kleine openingen te kunnen
komen, en daar \Vormen, Infeáen, of derzelver eitjes te zoeken. Zy leeven ook van Graanen; doch, in iede van ze
.iii den bek te pellen, gelyk de Vinken, honden bykans
alle .Meezen ze onder de kleine klauwen , en pikken ze dan
met den bek Rukken; zo weeten zy zelfs Nooten en Amandelen te vcrbreeken. Wanneer men een Noot aan een
touwtje hangt, zullen zy 'er bykomen , alle de flingeringen
daar van volgen, en niet allaaten, van 'er onophoudelyk na
te pikken. Men- heeft waargenomen, dat de halsfpiercn dcezer Vogeltjes zeer Ilerk zyn , als mede dat zy een zeer dik
hebben; dit verklaart, voor een gedeelte,-kenharsip
hunne werkzaamheden; doch , om ze alle uit te leggen,
moet men veronderl'cellen, dat zy ook veel kragts in de
fpieren der Pooten en Vingeren bezitten.
Het Ineerendeel der Europi/che Meezen bevindt zich in
Frankryk, door alle jaargetyden heen; doch nooit in zo
grooten getale als op 't einde van den herfst: een faifoén,
waar zy, die zich in de bosfchen en op 't gebergte, geeluurende den Zomer, onthielden, van daar gedreeven worden door de koude, de fneeuw, en genoodzaakt hun onderhoud te zoeken in bebouwde vlakten , en digt by bewoonde
laatzen. In den Winter, en zelfs in den aanvang der
Lente, leeven zy van verdroogde Graanen en overblyfzelfs
van Infer cn, welke zy, de boomen beklauterende, vinden : zy pikken op de uitfpruitende botten der boomen; en
nazen greetig op de Eitjes der Kapellen, inzonderheid op
die het Kapelletje van den Ruigrups rondom de takjes
legt: ook zoeken zy op 't veld kleine doode Vogeltjes, en
indien zy ze nog loevende aantreffen, verzwakt door ziekte
o;'
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of geklemd in eene firik, niet een woord, wanneer zy ze
overmogen, al waren ze van hunne eigene foort, pikken
zy den harsfenpan hukken, en eeten de harsfens : deeze
wreedheid wordt niet altoos door dringende behoefte ver
dezelve pleegen in vlugten: waar 't hun-%hond,ewylz
aan geen voorraad van gefchikt voedzel ontbreekt. In den
Zomer eeten zy, behalven Amandelen en Nooten, Infecten, &c. Kastanjes, Vygen, Kennipzaad en andere kleine
Zaaden. Men heeft opgemerkt, dat de Meezen in koutjes opgeflooten, zeer op bloed, verrot vleesch, rauw vet
en geiinolten kaarsfneer, gefield zyn : 't fchynt dat, in den
opgeflooten flaat, hun Tinaak bedorven wordt.
Over 't algemeen beminnen alle Meezen , fchoon eenig
van aart, het gezelfchala buns gelyken, en vlie--zinswoet
gen by meer of min fterke benden : wanneer zy, door eenig
toeval, gefclleiden worden, roepen zy elkander, en zyn
welhaast weder verëenigd. Ondertusfchen fchynen zy eene
al te nauwe gemecnfchap te myden, buiten twyfel, dewyl
zy, uit hunne eigene geaartheid over die van huns gelyken
oordeelende , ontdekken , niet te veel te moeten vertrouwen: zodanig is eene maatfchappy van fnooden. — Met
tuinder wantrouwen geeven zy zich over aan de nauwere
veréénigingen, welke zy in den Voortyd aangaan , en
waar van eene talryke afkomst het gevolg is: want de Meezen hebben de eigenfchap van vrugtbaarder te zyn, dan
Benige andere foort van Vogelen : dit is in Engeland zo
bekend, dat men 'er gewoon is eene zeer vrugtbaare Vrouwe , die teffens klein is , den naam van Mees te gecven.
Geen Vogel tast den Steenuil met meer [loutmoedigheids
aan dan de Meezen; zy zyn altoos de eerften in den aanval,
en zoeken hem de oogen uit te pikken: dit bedryf gaat vergezeld van het opzetten der Pluimadie, en gepaard niet geweldige houdingen en vaardige bewecgingen; die de kragt
hunner verfloordheid en woede uitdrukken. Wanneer zy
gevangen zyn', hyten zy na de vingers des Vogelaars, en
chreeuwen met geweld om hulp hunncr foortgenooten,
die in menigte komen aanvliegen , en , op hunne beurt ,weder
zinderen roepen, die dan 't zelfde lot wedervaart.
Men bedient zich van veelerlei middelen om de Meezen te
vangen en van allen bykans met eenen gelukkigen uitfag.
Eene hoofdreden, dat zy veel belaagd en gevangen worden,
is, dat de llyenhouders groot belang hebben in de verdelging der eezen: dewyl deeze Vogeltjes eene groote verttieling onder deeze nutte Info en aanregten, en wanneer
de-
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dezelve klein zyn, en des Winters; wanneer de logheid
ze ten gereeden prooi maakt. Ten tyde als zy zich eerst in
grooten getale vertoonen, laaten zy zich gereed op allerlei
wyzen vangen : zy zyn dan niet zeer wild, onthouden
zich in boschjes , vliegen rondsom by de groote wegen,
en laaten toe dat men ze nadere : doch welhaast verkrygen
zy, door de ondervinding, meer en meer wantrouwen.
De Meezen leggen achttien of twintig Eitjes; deezen verkiezen tot dat einde gaten in de boomen , zich van hun
bek bedienende om <dezelve rond te maalsen , en van binnen
de gedaante te geeven , tot het oogmerk gefchikt; anderen
vervaardigen daar toe Nesten van Bene klootswyze gedaante, en eene grootte, geheel niet geëvenredigd aan de kleine
geftalte deezer Vogeltjes. 't Schynt als of zy de Eitjes geteld hebben, eer zy dezelve leggen; 't fchynt ook dat zy
Bene voorafgaande tederheid bezitten voor de Jongen , die
'er uit haan te komen; zulks blykt uit de voorzorgen , wel
gebruiken in het toeflellcn van het Nest, terwyl ceni--kezy
ge foorten het aan 't einde eens taks ophangen;. uit -de kenze der Plof en, welke zy bezigen , als kleine kruiden , hairworteltjes, mosch • hair, wol, vederen, enz. Het ver
voorraad aan zulk een talrvk Ge--fchaenvdoig
zin veronderflelt niet alleen yver en onvermoeide werkzaam
maar tevens eerre-, groote mafte ervaarenheids in de-heid,
jagt. Dikwyl ziet men ze met Rupícn in den bek na 't
nest vliegen. Vallen andere Vogels hun kroost aan , zy
verdeedigep 't zelve onverfchrokken, vallen op den vyand
aan, en de moed vergoedt liet gebrek aan kragt.
Alle de Europifclie Meezen hebben witte plekken rondsom
de Oogen, de Tong als geknot , en aan 't einde met borffeige vezeltjes uitloopende ; bykans allen zyn ze aan den
fluit zeer dik gevederd; allen, behalveu de Blaauwe- of
Pimpel-Mees, hebben een zwarten of met zwart gemerkten
Kop, en allen, uitgezonderd de langffaart, loodkleurige
Pooten ; doch, 't geen de Vogels van dit Geflacht het allerbyzonderst onderfcheidt, is hun Bek, die niet, gelyk eenige Rangfchikkers gezegd hebben, elsvormig is; maar een
korte kegel, aan de zyden cemgzms vlak , en , met ëin
woord, veel korter en ƒ}erker dan die der Bastaard-Nagtegaalen, en dikwyls omzet met op- en vooruitfleekende vederen; desgelyks zyn hunne neusgaten overdekt door andere
veel kleintier en onbeweeglykflaande pluimpjes. Hunne
leevenswyze en natuurlyke hebbelykheden ondcrfcheideii ze
ook grootlyks van andere Vogelen.
't Zal
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't Zal niet overtollig weezen hier op te merken, dat de
Meezen oenige trekken van gelykkvormiglieid hebben, met
de Kaaren, 4 koers en zelfs met de Klaauwieren, in de
kragt van hun Bek, in de Vlekken daar rondsom, in hunne kleine Klauwen, in hun trek tot vleesch , in hunne wyze van het voedzel in flukken te fcheuren, oer zy liet ecten,
en zelfs, zegt men, in hun gefchreeuw en weze van vliegen: doch zy behooren daarom niet tot het zelfde Geflacht
gebragt te worden, gelyk de Heer KRAMER gedaan heeft.
'Er is alleen een opflag van 't oog in de'vergelyking deezer
Vogelen noodig, men heeft de Meezen enkel op de booroen.
te zien klimmen , hunne uiterlykc gedaante en evenredigheden, en verbaazende vrugtbaarlheid, in opmerking te neemen,
om overtuigd te worden, dat de Mees niets minder is dan
dè Raave. Daarenboven, fchoon de 111eez.en onder elkander vegten, en dikwyls elkander, verscheuren, inzonderheid
Benige Poorten , die een ingewortclden afkeer voeden , leeven zy zomtyds onderling in eene zeer goede verllandhouding , en zes met Vogeltjes van eene andere Poort. Men
kan niet eggen, dat ze uit eigen aart wreed zyn , gelvk de
Klaauwieren ; maar alleen by toeval, en in eenige omítandighedeii, die wy alle niet recht veeeten. Ik heb , niet eigen oogen, gezien, dat zy, wel verre van hunne raagt te
misbruiken, in een geval, wanneer zy het zonder eenig
gevaar konden doen, zich vatbaar toonden voor medelyden,
en die bclangneeming, welke de zwakheid altoos de flerken.
behoorde in te boezemen. In een kouwtje , waar in een
Blaausve of Pimpel ]lees was, twee kleine zwarte Meezen,
uit het nest genomen, gedaan hebbende, nam deeze de
kleinen voor eigen Jongen, bekleedde de plaats van Moeder., en deelde met hun het gewoone voedzel , met veel
zorgvuldigheids; de al te harde graankorrels daar onder
vermengd , voor de jongen breekende. Ik twyfel hartlyk , of
eenige Klaai.ovier zulk een goed werk zou verrigt hebben.
De Meezen zyn de geheele Oude Wereld door verfpreid ,
van Deenemarken en !veeeden af, tot de Kaap der Goede
1-loo e, toe. Hier heeft KOLBE zes Poorten gevonden, en
by Zrmeldt ons , met hoe veel gronds laaten wy voor zyne rekening, dat zy zeer aangenaam zingen, in hun' zang
naar de Kanarievogels gelyken, en niet deezen heerlyke
concerten van wildzang houden. Onze Vogelkenners beweeren desgclyks dat ze in !europa fraai zingen, dit moet
verflaan worden van hunnen Zang in den voortyd, ik wil
zeen van den toon die de Liefde hun doet ffa.an : en niet
III. DEEL. MENGELW. No. 14.
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van het onaangenaam éii knarsfend geluid, 't welk zy de
rest des jaars flaan. Die zelfde Kenners voegen 'er by dat
men ze airtjes kan loeren fluiten ; en dat de Jongen, wat
groot uit het nest genomen , hier in beter flaagen , dan die
men geheel cn al, van zeer klein af, opkweekt; dat zy
fchielyk gemeenzaam worden , en niet de tien of twaalf da
beginnen te zingen. Eindelyk voegen zy 'er nevens ,-gen
dat de ;veezen zeer onderhevig zyn aan de Jicht, en, daar
gehouden moeten worden.-om,gedurnWitwam
Bykans alle Meezen verzamelen voorraad, zo in den ftaat
der vryheid, als wanneer zy opgellooten zyn. De Heer
Burggraaf de QUERIloëN4' heeft dikwyls waargenomen, dat
verfcheide Meezen , wier vlerken by gekort hadt, eenige
graankorrels in den bek genomen hebbende, met eetje ver
na om hoog klommen , waar zy hunne-bazendfchilyk
voorraadverzamelplaats hadden aangelegd : doch het is duide1rk, dat deeze trek , om fpyze op te leggen, uit gierigheid, niet uit voorzorge , ontífaat, ten minhen by de z odanigen , die den Zomer op 't gebergte , en den \Vinter in
de vlakte, doorbrengen. — Desgelyks heeft men ontdekt,
dat ze altoos donkere plaatzen zoeken om te rusten, zy
íchynen de planleen en de manren te willen doorbyten , om
zich zulke wykplaatzen te verzorgen: en dit altoos op eerre
zekere hoogte: want zy zyn niet gaarne op den grond, en
onthouden zich niet lang beneden in een vlugt. De Heer
JIEBERiT nam oenige: foorten waar, die den aagt in holle
booroen doorbragten ; dikwyls zag by ze daar in vliegen,
naa aan alle kanten rond gekeeken, en , als 't ware , kennis
genomen te hebben van de gefteltenis der plaatzes menig maai hadt by vergeefsch gepoogd, door een fok, in die
zelfde gaten , waar zy ingegaan waren , te Ikeken , hun 'er
uit te doen komen : by denkt dat zy alle avonden liet zelfde
gat zoeken, en dit is te waarfchynlyker, dewyl hetzelve
de plaats is, waar zy hun kleinen voorraad opleggen.
Voor 't overige flaapen deeze Vogels zeer vast, den kop
onder den vleugel geftooken hebbende, gelyk andere Vogels.
llet vleesch der Meezen is, over 't algemeen, mager,
bitter en droog, en bygevolge niet goed tot fpyzc. C SNEB
zegt, dat men ze in Zvitzerland eet, fchoon by erkent dat
7e niet lekker finaakcn. SCHyENCKFELD,alleen,is van oor('eel, dat ze in den Herfst, en in den Winter, goed zyn
um te Beten.
Van de Meezen , dus verre in 't algemeen befehouwd,
zullen wy vervolgens, afzonderlyk, fpreeken.
BRIEF
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BRIEF AAN DE MEEREN SCI-1RYVEREN DER Algemeene jladerlandkClle L etter-oeffeningen, WEGENS FEN NEVENS GAAND BERIGT OVER HET GEBRUIK DER EIKELS.
MYNEHEEREN!

aar het gebruik der Eikels, in plaats van Coffy, hier
en hier omfireeks, niet eene genocgzaani algemene
goedkeuring gebruikt word, by de meesten niet half ColFy,
by velen tiet eene meerder quantiteit Eikels , en by geringe
lieden zelfs puur, fchynt het my toe, dat 'er aan den goeden uitflag niet meer te twyffelen is , en vertrouwe dus ,
myne Landgenoten geen ondienst te zullen doen, met voor
het volgende Z3erignt , aangaande 't gebruik der Eikels, een
plaats in uw en;eltiverk te verzoeken.
Dezulken myner Landgenoten die met Rogge, Garile,
Weite , Erten , I oorsen of diergclyke reeds de proef genomen hebben, en 'er nu die der Eikels tegen over gelieven
te nemen, zullen bevinden , dat niets van dat alles de Coffy zo nabykomt.
Maar 't vooroordeel ! liet heeft, ik beken het, veel
kragt; doch heeft ook niet de fulaak zyne mode? en kan
de finaak, ondergefchikt aan eens mode, geen wanfmaak
finakelyk maken? Wat is 'er gebeurd liet de Aardappelen? zyn dezelven niet, nog voor weinige jaren, buiten
gewoonte, buiten de mode geweest? wierden ze by velen
niet voor een ongezonde vrucht gehouden ? en zyn zy
thans niet algemeen in achting, gezond en finakelyk, en
Vrekken ze niet tot Gene grote vervulling? moet deze ver
aan ons geftel, aan 't climaat, aan de vrucht,-anderig
den fmaak, de mode, of een afgelegd en overwonnen voor
worden toegeschreven? — Mogelyk, hebben lno=-ordel,
de en vooroordeel hier den meesten invloed.
Zyn 'er echter zominige Magen die met de Eikels niet
kunnen inícemmcn, dezulken kunnen dezelven daar laten.
Of zou men den meeste Menfchen, even als men
zomtyds met kinderen handelt, ook behoren te verbieden
wat hen nuttig, en te gebieden wat hen fchadelyk kan
zyn? Zou liet dan ook dienflig wezen liet gebruik van 't
nuttige met een Impost te belasten, en 't fchadelyke vry
te geven ? in dat geval kon fchoon Water enMelk't eerst
op de Lyst geplaatst worden.
t2
In
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In hoe verre de finaak bedriegt of aan mode of voor
onderworpen is , leert de dagelykfe ondervinding.-ordel
Zullen dezuli:en, wier finaak verfynd is, niet watertanden
van een Snip met zyn drek? iets waarvan anders de Mensch
een natuurlyken afkeer heeft. Mogelyk zou iemand de
Cof y en Thee , hem noch onbekend zynde ,die , nevens het
aftrekíèl van Eikels, proevende , het een en andere by een
Apothecars drank gelyken, en zich verbeelden, dat.hy,om
die te kunnen innemen, eene goede do!is Melk en Suiker
behoefde. Gaat men de waarheid ook wel te buiten , als
men beweert, dat de hoogmoed meer wyn doet fchenken
dan 'er tot verkwikking gedronken word? terwyl, behalven
fc oon Water en Melk , goed Bier voor den dorst voldoen
kon zyn. Maar 't geen van verre komt en veel geld-de
kost , kan niet gemeen , en derhalven niet ongezond , zyn.
Doch , om wat bepaalder weder tot de Eikels te komen,
zonder van 't nut der Eikeboomcn, die, als een onontbeerbaare Bouwftoffe by elk ten overvloede bekend zyn, te ípreken , zal ik , met betrekking tot liet Medicinale hier noch
byvoegen , dat een voornaam in Amflerdam praétifcrend
Doc`Ior,, een Gelders Meisje , na aldaar een geruimen tyd , in
weerwil veler gebruikte Medicynen , aan Bene Koorts ge.'ukkeld te hebben , aan gerade.i heeft, van logt te veranderen,
en t'huis komende eenvoudig liet aaftrckicl van de eerlle
uitfpruitfels der Eikeboomen, tot slare herilelling, te gebruiken. Hieruit, dunkt my, mag ik heiluiten, dat
ook de Eikeboom de landabt der Medicinale Kunstkuudigen
niet ten enemale ontglipt is; terwyl verdere Proefnemingen
mogclyk nog meerdere ontdekkingen zullen doen.
Van myne eigen Proefneming kan ik dit in 't attest voegen , dat ik de eerfl:emaal moeite had een groenen Eikel te
kauwen; doch, dat ik, by iedere herhaling, 'er zo verre in
. gevorderd ben, dat ik tegenwoordig den natmaak reeds aan
Zelfs heb ik den groenen Eikel in eerre-genamvid.
zenuwkwaal met een zeer goed effcc zien gebruiken, en
befpeurd , dat dezelve van windbrekende kragt is. Ook
is my, fchoon velen de Eikels als varkenskost veroordelen, en het tot fchande rekenen, dat ze door Menfchen
gebruikt zouden worden , door oude Beden wel betuigd,
datze die, in fihaarfe tyden, drooggemaakt en gemalen,
onder Roggenbrood gebakken zynde , gebruikt hebben.
Daarenboven , wat zegt dit? liet zy en blyve Varkenskost:
hoe veel overeenkomst heeft een Mensen niet met een Var
wat eet by niet al, dat een Varken ook lust? -ken?
M aar
,
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Maar, dit daar gelaten, hoe vele Lasten lioekweite zou.
de •Likeloogst niet, dit Jaar alleen, in Gelderland beíparen ? Welk eene grote vervulling in de Graangewasfen zou
derzelver inzameling niet uitleveren , daar de Eikels , in
plaats van Boekweiten-meel of Raapkoeken, 's winters zelfs
voor Melkbeesten, en vooral tot vetmaking van Varkens,
met goed gevolg gebruikt worden? En 't is bekend, dat
cie Varkens niet alleen met Eikel-meel gevoerd worden,
maar dat men ook gewoon is, hun Eikels, na dezelven alvorens in water uitgecckt te hebben onder _Aardappelen,
Wortelen, enz. zo wel rauw als gekookt te geven; als
mede, dat de Varkens, met Eikelen vetgemaakt, voor de
finakelykfle gehouden worden.
Zou dit een en andere niet velen myner Landgenoten
kunnen opwakkeren , tot ene meerdere aankweking van dat
allefints nuttige Houtgewas; waaraan dit Land, zonder dat
het van elders word toegevoerd, ontegenzeggelyk gebrek
heeft ? En hoe vele daartoe gefchikte gronden in ons
Land, die dus verre zonder voortbrenging van een aan
nuttig product ledig zyn , wagten niet -alrede op-merkly
enen vlytigen Planter, om den Inwoonderen nut en voor
te geven ; terwyl zy jaarlyks eene ruime intrest en in-del
't vervolg 't capitaal zelve met verdubbelingen kunnen betalen ?
Zo ik eindelyk , met opzigt tot liet gebruik van Eikels,
in plaats van Coffy, het oog fa op myn voordeel, 't geen
my dc Eikels, onder de Coffy gebruikt, aanbrengen daft
berekene ik , gebruikt te hebben 5 lood Coffy -'s daags;
en gefteld , dat men voor ieder lood in de winkels 5 duiten betaalt, zo beloopt dit in 't Jaar ruim 57 Guld: waar
ik de halffcheid, door de Eikels vervuld, winne; en-van
dus ruim de rente van een Lands Obligatie vu duizend
Guldens.
Als men nu dit, maar eens alleen over myne Plaats- en
Kerfpel- genoten, op boo Huisgezinnen aangeslagen, uit
ene door de andere berekent een lood 's daags-itrek,nd
uittewinnen, beloopt dit in 't Jaar f 6343: is: o. En zott
'er niet reeds jaarlyks ruim zo veel, alleen onder den gemenen man, aan de inlandfche Tabak geprofiteercd, werden?
Indien dit nu maar alleen over deze Provincie eens berekend wierd, zou het al een fommetje in 't Jaar belopen.
Ik blyve
II Wel. Edelens D. W. Dienaar
S.
4.... 3t Oft. i781.
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Berigt aangaande 't gebruik der Eikels.
Voor vier Jaren wierd niy berigt gegeven van de Medicinale kragt der Eikels , of van de vrucht der Eikeboomen ;
't welk myne aandagt daarop vestigde, Iemand die aan Bene
zwakke maag laboreerde, zo dat by, aan eerie pnblicque
tafel etende, en byna niets kunnende verdragen, het mede
opwekte, hertelde, door liet-lydenvazcomfl
gebruik van enige weinige Eikels , in zo verre , dat by ,tot
verwondering van het gezelfchap, Iterk begon te eten, zondr enigerhande fpys die hem fmaakte te fchromen. lit
wierd begerig daarvan proeven te nemen; ried elk, die ik
in zulk een geval vond , 1^erk daartoe aan, en vond by velen eeuc gewensehte uitwerking. Onder anderen was 'er eene vrouw, welker maag al federt vele Jaren aan die zwak
onderhevig geweest , en op myncn raad ook 2 a 4-heidwas
Eikels 's daags gebruikte; deze klaagde, dat zy 'er geen
baat by vond; doch op een tyd, met hevige maagpyn gekweld, deed de pyn haar den gehelen dag door rauwe eikels kauwen; waarop zy berigtte , nu evenwel te moeten
erkennen , dat de Dikels haar goedgedaan , en van hare pyn
verlost hadden. Dit deed ons hier de Proeven verder uit
ik onderilelde, en wierd daarin door een voor -firekn:
Medicus bevestigd, dat de Eikels veel overeenkomst-iam
met de Kina hadden, Cchoon ze niet evenaarden aan deszelfs kragt. Ik prees ze dan aan in anderen daagfe koortfen met een goed fucces, dewyl de Lyders herltelden.
Men vond chat het een beproefd middel was tegen het zuur
in de Maag; iemand , die my bezogt, heide zyn pyp neder; ik
vroeg hem haar de reden , welke hy wide het Zuur te zyn;
Ik gaf hens twee geftampte Eikels niet een weinig firoop,
waarop hy den gehelen avond bleef roken, en verkláarde
van zyn ongemak niet meer te gevoelen. Menfchen, die
Gene benauwde Borst hadden , en de Eikels voor de 1\1aag
gebruikten, vonden 'er, by toeval, een ongemeen foulaas
tegen de aamborl}iglieid in.
Dit alles heeft my aangezet, oin een extraeg van die vrucht
te laten maken, en deszclfs kragt te beproeven, in gelyke gevallen, waarin men 't cxtraét van Kina gebruikt. Deze goede en nuttige eigenfchappen wekten my op, om te bezien, of
de Eikels in de oeconornie ook van dienst konden zyn. De
bittere fmaak der Eikels , echter, in lang niet evenarende met
de bitterheid van de Cichory, deed my denken, aan de
over-
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overeenf}emming• van de Eikels met de Coffy. Ik zou al
een Jaar vroeger de proef genomen hebben; doch de lage
prys der Coffy veroorzaakte, dat dit verzuimd wierd; in
liet voorleden Jaar drong ik 'er wat ilerker op aan; de
proef wierd genomen, en was van dien gewenschten uit•
flag, dat wy geen onderfcheid konden gewaar worden,
als wy Eikels, de helft Coffy en 'g Cichory namen; zo
dat we, in plaats van twee lood Coffy, een lood Coffy
4 lood likels en 4' lood Cichory gebruikten. Niemand,
van dit mengfel onkundig, had op dc Colfy iets te zeg
'er van verwittigd zynde betuigden ze allen niets-gen;
dan Coffy geproefd te hebben. Verlicheidene verklaarden
de Coffy met Eikels aangenamer. Ondertusfchen verloor
zy ook hare Maagfterkende kragt niet geheel. Zo lang
men dit mengfel had, wisten zy, die , door het overtol
gebruik van Colfy, dikwyls pyn in dc Maag gevoelden,-lig
niets van die pyn; welke nochtans wederkeerde, toen de
Eikels op waren; waarom ik my dit Jaar een meerderen
voorraad verzorgd hebbe.
De nadelen van !den Oorlog, waarin wy gewikkeld zyn,
hebben zig ook uitgeílrekt tot de Coffy, die door den lagen prys zo algemeen was ingevoerd, en waarvan men zig
niet gereed ontwennen konde. Dit was de reden, dat ik,
zo veel ik korde, myne ondervinding bekend maakte, met
flat gevolg, dat de meeste menfchcn by ons het gebruik der
Eikels by de Colfy hebben aangenomen.
Mogelyk was het niet kwaad , dat dit gebruik voorts aan
om de Eikels alleen te gebruiken; alzo ik ge--leidngav
boord heb, dat een vrouw, die zo aamhoritig was, dat zy
niet dan met moeite door het Huis konde gaan, geheel
daardoor genezen is. Doch voor tegenwoordig heb ik, nopens de bereiding, nog maar aantemerken , dat men best
doet, om de Eikels met de Coffy te doen evenaren; en
vooral de Eikels niet te hoog te branden; als wanneer de
Coffy niet bezinken wil.
Ik heb in dit berigt alleen beoogd myne Vaderlanders
dienst te doen, en daarin gevolgd myne genegentheid tot de
eigen prodnten van ons Land , zo in het geneeskundige
als in liet huishoudelyke: en ik zal my verheugen; zo ik,
door dit eenvoudig berigt, iets aan het welzyn en voordeel
van myne Landgenoten toegebragt moge hebben. Wyders
verzoeke ik, uit die zelfde beweegredenen, de Geneeskundigen, om nader de kragt der Eikels te onderzoeken; en
Tt4
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na te gaan , in hoc verre QeYZClver Z:xtralteli en Har(ien
onder de Medicamenten ene plaats moren erlangen.
U Wel Ed. D. W. Dienaar,
13 ELGI0P iii LUS.

VERTOOG , STREKKENDE OM AAN TE TOONEN , DAT DL
DICHTKUNST EEN STELZEL DER NATUURE OPGEEFT,
EENIGZINS VAN ZIET WEEZEN DER DINGEN VER -

SCHILLENDE.

(Vervolg vara bladz. 576.)

(Ontleend uit de Esfays on Poetry and Mufic as they afeft the
mina, by JnMrs nEA Tir., I.. L. 1:^. Profesfir of Morat
Pbilnfophy and Logic, &c.)

Gcichiedfchryver en Dichter, zegt
D everlèiiillen
hier in, dat de eerfle de dingen voorfielt
zo als zy kunnen zyn (*)."
ARISTOTELES,

„ gelyk ze zyn, en de laatfle
Hy meent daar mede , denk ik, in dien f'aat van volniaaktheid, welke betlaanbaar is met waarfchynlykheid, en waar
in wy ze, om onze eigene voldoening, wenlchen te vinden. Indien de Dichter , naa zich van alle de vrvheden ,
welke by met de waarheid mag noemen, bediend te hcbben, niets keuriger kan voortbrengen, dan 't geen men
doorgaande in de Gcfchiedenis aantreft, zal zyn Leczer te
!eurgeíleld en misl1oegd weezcn. Dichterlyke vertooningen
moeten , derhalven, gemaakt zyn naar het patroon der hoogst
mogelyke volmaaktheid, 't geen de aart des werks toclaate : — de zigtbaare natuur neemt een fchilderagtiger gelaat aan dan ze daadlyk heeft; de bedryven zyn vuuriger;
de gezegden drukken dc aandoeningen en 't charac`ler der
Spreekeis flerkcr uit, en konen meer overeen met zyne omftandigheden; de perfooncn hebben de hoedanigheden, die
verwondering, medelyden , fcbrik en andere geweldige gernoedsbeweegingen verwekken, in eerre grooter manic; de
gebeurtenisfen zyn meer in een gedrongen en duidelyker ver
gevolgen; zy worden voorge--bondemtcrzak,
draagen op eeue wyze die de verbeelding neer ftreelt, en dc
hartstochten flerker roert. Doch waar, vraagt men
mogelyk, is dit patroon van volmaaktheid te vinden? --Niet
) Poet. Sec'. 9.
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Niet in ele Natuur zelve: anderzins zou de Gefchiedenis,
welk deeze afbeeldt , 't zelve aan ons verfchalfen. Het
moet enkel gezogt worden in de ziel des Dichters , 't is zyne verbeelding , door kennis geregeld, welke hem in (laat
fielt om het te vormen.
Met 's leevens aanvang, en als onze ondervinding no
binnen eenen zeer nauwen kringomfchreeven is , verwonde
ons over alles , en vinden genoegen in iets , 't geen-renwy
ftcgts ecnigzins uitmunt. Een Boer houdt de Zaal van zvn
Landheer voor de fraaifie kanter in de gehele wereld; by
luistert met verrukking na den fchreeuwenden liedjes-zanger, en (laat verrukt op de ruwe houdineeplaaten , boven
de liedjes gedrukt. Een Kind ziet zyn geboortevlek aan
voor eene Stad, het Watertje, dat 'er by langs vloeit, voor
eene Rivier, de Velden en Heuvels , rondsom , voor de ruimIle en ichoonlle, die 'er kunnen weezen. — Maar, wanneer het, naa eene lange afweezigheid, in hooggeklomme
jaarera, derwaards wederkeert, om, eer hy fterft, nog eens
zyn dierbaaren geboortegrond en die tooneelen te zien,
welker oorfj ronglyke bekoorelykheden hy zich meer herinnert dare de juiste afineetingen, hoe zeer is by d-an te leur
9efleld, als hy alles dermaate verlaagd en verkleind vindt?
)e Heuvels íchynen geflegt, het Watertje opgedroogd, en
liet Vlek van Volk ontbloot; de Dorpkerk heeft al haarera
luister verlooren, is laag, nauw en naar geworden; de
velden vertoonen alleen een verkleinend afbeeldzel van 't
geen ze voorheen waren. Hadt dit Kind nooit zyn
geboortegrond verlaaten, zyne denkbeelden zouden dezelfde
gebleeven zyn als in den beginne; was het nimmer verre
van daar verreisd, zy zouden misfchien geene uitbreiding
van weezenlyk aanbelang gekreegen hebben.
Het blykt, over zulks, dat wy, uit de waarneeming van
veele dingen, van dezelfde of foortgelyke natuur, de behwaamheid verkrygen om volkomener denkbeelden te vormen, dan de weezenlyke voorwerpen, die ons omringen,
opleveren; en deeze denkbeelden kunnen wy allengskens
meer en meer uitbreiden, naar gelange van de leevcndigheid
onzer zielsge1'eltcnisfe, en de uitgef1rektheid onzer onder
ze , xen laatuien, verheffen tot eene' maate-vindge,towy
van volmaaktheid, grooter dan eenig ding, dat wy in de
natuur aantreffen. -- Voorwaar 'er kan niets verborgene
in deeze leer veezen : want wy denken en fpreeken , dage
dien trant. Dus is 'er niets gemeeners dan te zeg-]yks,op
dat zulk een kunflenaar alles overtreft wat wy ooit-gen,
Tt
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van dien aart gezien hebben, en, nogthans, kunnen wy
ons Reeds een begrip vormen van een treffelyker meester(Iuk.

Een Zedelchryvcr kan, door de onderfcheiden deegden van verfcheide perfoonen by een te voegen, een ftelzel
van Pligt vormen , volmaakter dan eenig dat by ooit voor
onder de Menfchen aantrof. Welke gemoeds--beldyk
beweeging een Dichter ook, zoekt op te wekken in zyn Lee zet, 't zy verwondering, of fchrik, blydlchap of droefenisfe : welk voorwerp hy ook wil fchilderen , of VENUS ,
of TISIPHONE, ACHILLES of THERSITES, een Paleis of een
Ruïne, een Dans of een Veldflag, hy volgt doorgaans een
denkbeeld zyner eigene verbeelding; neementle elke hoedanigheid , zo als by die vondt te beflaan in verfcheide
voorwerpen van elke foort; hier uit maakt by eene verzameling, min of meer volmaakt, naar maate van het oog
-merk,
waar toe by dezelve meent te bezigen.
Hier uit fchynt men te moeten afneemen, dat de denkbeelden der Dichtkunde eer algemeen dan byzonder zyn;
eer verzameld uit het onderzoek van zeker foort van dingen,
dan gemaakt naar een enkel voorbeeld. En dit is, volgens
ARISTOTELES , met de daad, het geval, ten minhen doorgaans; waarom die Schr}yver beweert dat de Dichtkunst iets
keurigers en wysgeerigers heeft dan de Geièhiedkunde. (*)
De Gefeniedboeker moge Buceplaal;Ês befchryven : doch de
Dichter verbeeldt een Oorlogs-paard , de eerfie moet het
Dier , van 't welke hy gewaagt, gezien of des egte berigten
ontvangen hebben, wanneer by het gefchiedkundig zal befchryven , voor de aatfien is het genoeg, dat by verfcheide
Beesten van die foort gezien heeft. De eerstgemelde ver
ons wat ACHILLES met de daad (prak en uitvoerde;-halt
de laatstgenoemde ftelt ons voor, wat iemand van zulk een
CharaEter als ACHILLES zon zeggen en doen, in zekere gegeevene omflau digheden.
't Is waar, de Dichter kan byzonder bepaalde voorwerpen
afbeelden, en doet het met de daad. HornERus ontleende
zyn character uit het leeven; of droeg, ten minflen, zorge,
ons, in 't vormen derzelven , de overlevering zo verre te
volgen, als de natuur van zyn plan gehengde. Doch, waar
gebruikte hy de veyheid,. om by eenige hoeda--fchynlk,
nigheden wat toe te voegen, van anderen wat af te noemen :
om, by voorbeeld, ACHILLES f'erker, vuuriger en uitftcekender in Kinderliefde te doen worden, en HECTOR, Vader(*) Poet. Seci. 9.
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derlandlievender en benminnclyker te maaken, dan een van
bide weezenlyk was. Indien by dit , of iets dergelyks,
Biet gedaan halt, zou zyn Werk eer eene Gefchiedenis,
dan een Dichtiluk, geweest zyn: by bade dan de dingen
vertoond , zo als zy waren , niet zo als zy konden weezen;
ACHILLES en HECTOR zouden de naamen geweest zyn van
byzondere, en, niet de daad, beflaaude Helden: terwyl
ze, naar de aanmerking van ARISTOTELES, aangemerkt moe
worden als twee ondcrfcheide wyzingen of Poorten van-ten
het Heldencharacter. --- SIAKESPEnrES berigt van het
gebergte van Dover komt zo naby de waarheid, dat wy
niet kunnen twyfelen, of liet is gefchreeven door iemand,
die het gezien heeft. Doch hy, die het voor eeue nauwkeurige gefchiedkundige befcluyving neemt, zal verbaasd flaan ,
wanneer hy te dier plaatze komt, en dat gebergte niet half
zo hoog vindt als de Dichter hem halt doen gelooven.
Zulk eerie vergrooting zou een Gefchiedfchryver niet voegen: dcwyl hy, eerie byzondere hoogte befchryvende, ons
juist verhaalen moet hoedanig dezelve is: en dan zal zyne
beichryving op die plaats, en misfchien op geene andere
in de gehecle wereld, pasfen. Doch de Dichter heeft alleen
ten oogmerke een denkbeeld te geeven, hoc zodanig een
gebergte kan zyn ; en , gevolglyk , zal zyne befehryving
kunnen toegepast worden op veele zulke Krytgebergteu
aan den zeekant.
Deeze wyze, om naar algemeene denkbeelden, door den
Kunílenaar gevormd, uit het waarneemen van verfcheide
byzondere voorwerpen, te fchilderen, onderfcheidt de Italiaanfche , en alle verlieevene Schilders ,van de Hollandfche
en hunne Naavolgers. Deezen geeven ons de bloote natuur,
met de onvolmaakt- en byzonderheden der byzondere voor
ons cie natuur , verbe--werpnfo;gevn
terd, zo verre de waarlchynlykheid en het oogmerk des Schil
wil toelaaten. TENIERs en HOLA TH maaien aange--derftuks
zigten, geflalten en kleedingen, naar het leeven, en overeeukomllig met de tegenwoordige gewoonten; en, uit dee.
zen hoofde, moeten hunne Hukken eenigermaate in kragt
verliezen , en wanbehaagelyk worden als de thans heèrfchende Modes veranderd zyn. - RAPHAëL en REYNOLDS
ontleenen hunne modellen van de natuur in 't algemeen:
vermydende, zo verre zulks mogelyk is, (ten minflen in
alle hunne meesterilukken,) de byzonderheden, die haare
fchoonheid alleen aan de Mode hebben dank te weeten,
en, daarom, moeten hunne Rui ken, behaagen en fraai
voor,
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voorkomen, zo lang de Menfchen in (laat zyn om alge.
meene denkbeelden te vormen, en daar volgens te oordeelen. De laatstgenoemde gadelooze Kunfienaar maakt byzonder zyn werk om Kinderen waar te neem.en, wier uit
houding minder onder het bedwang van kunst en-zigten
plaatslyke gewoonten ftaande , het bepaald kenmerktekenende van eenige foort beter uitdrukken, dan Mannen en
Vrouwen. Deeze wyze van waarneeming heeft hem veele
fchoone beelden verfchaft , inzonderheid dat allerfchoonfte
van 't Blyfpel, yyerende om de genegenheid van GARRICK
- een beeld, 't welk nooit in de verbeelding
te winnen ;
eens Schilders zou opgekomen zyn, die zyne befchouwingen
bepaald hadt tot volwasfe perfoonen ; ziende en zich beweegende naar de gezetheden des befchaafden leevens.
Een beeld, 't welk in alle Landen , en door alle eeuwen
heen , voor natuurlyk en inneemend zal doorgaan -- terwyl die menschlyke gedaanten, welke wy dagelyks zien
buigende, fIrykende, en op de maat alles verrigtende, ge
gekapt, en gekleed, niet verder fraai voorkomen -pruikt, ,
dan die Modes voortgezet zyn, en niet langer dan zy onveranderd Eland houden.
Ik heb meermaalen hooren twistredenen, of een Portrait
moest gekleed worden , naar de heerfchende Mode, of in
een dier kleedingen , welke, uit hoofde van derzelver fraai
gebruik, aangenomen worden door groote-heidoflangty
Schilders, en daarom Schilderkleeding heeten. Dit geding
kan uitgemaakt worden, volgens de hier ter nedergelleldo
beginzelen. Wenscht gy het Portrait van uwen Vriend te
hebben, dat altoos fraai, en nimmer afzigtig is, verkies
de Schilderkleeding: maar wilt gy de gedagtenis bewaarera
van eenige byzondere kleeding, zonder te bedenken welk
een belachlyke figuur uw Vriend , waarfchynlyk , binnen
een honderd jaar, naa deezen , zal maaken , laat hem dan
naar de Mode opfchikken. De Gefchiedenis der Kleeding
moge bewaarenswaardig zyn : maar wie zal begeeren, dat
zyne Afbeelding tot een model diene voor oudheidkundige
Kleer- of Pruikemaakers?
'Er is, in de vordering der Mensehlyke Maatfcliappye,
zo wel als in liet menschlyk leeven, een tydperk, waar op
de verhevener rang van Dichters zeer moet letten, 'en
waar uit zy wel zullen doen met hunne characters en zeden ,
en het tydflip hunner gebeurtenisfen , te ontleenen. Ik meen
dat, wanneer de Menfchen het woeste leeven verlaaten, en
aanmerkelyke vorderingen, door kunften, flaatsbefluur, en
oni-
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ommegang verkreegen hebben; doch niet zo hoog in befchaafdheid zyn opgeklommen, dat het hun hebbelyk eigen
geworden is , hun gevoelens en driften te vermommen , en
hun gedrag op de eenpaarige leest der Mode te fchoeijen.
Van dien aart was, het Tydperk, waar in HOMERUS het geluk (als Dichter) hadt te mogen leeven, en in zyn verzen
te vereeuwigen. Dit is het Tydperk, waar in de Zeden
der llen11chen het fchilderagtigst , en hunne lotgevallen het
meest romanesk, zyn. Dit is het Tydperk, waar in de begeerten, niet bedorven door weelde, de kratten niet ver
denkbeelden niet ge -zwaktdorveyfhi,n
dwang, in perfoonen van gelyke-pramdokunflige
geaartheid en omilandigheden, bykans op dezelfde wyze,
zullen werken; -- waar in, gevolglyk, de Charaters
van byzondere Perfoonen naast zullen komen aan de natuur
van dichterlyke of algemeene denkbeelden: en , wel nagevolgd, genoegen zullen fchenken aan geheel het Menschdom
of, ten minl[e, aan verre de grootte meerderheid.
Maar een Character, geíchilderd naar de Mode des befchaafden leevens, zou zo algemeen niet voldoen. Een
Mensch, die alle zyne fchreden afmeet, alle zyne beweegingen verrigt volgens de lesfen van een hedendaagfchen
Dansmeester, en gekleed is door een Kleermaaker, naar
den eeri{ en trant, zal wel fpeelen in een 131yfpel, en een
KIugt; doch voer hem ten Trcurtooneele, by zal alleen
bewonderd worden door de zodanigen , die geleerd hebben
niets behaagelyks te vinden dan de tegenwoordige kleeding
en Mode ; en maar zo lang , als de thans heerfchende Rand
-

houdt. Doch ACHILLES en SARPEDON, DIOMEDES en HBC`FOR, NESTOR en ULISSES, gelyk ze door Ho^IERus ge -

fchilderd worden, zullen, door alle eeuwen heen, onaf
-hangelykviMod,angteschdom
wekken en hunne bewondering wegdraagcn. Zy bezitten
hoedanigheden , welke men, in 't algemeen, weet , dat tot
de Nlenschlyke Natuur behooren; terwyl een Heer, van
den tegenwonrrligen tyd ,zich onderfcheidt door hoedanigheden, alleen eigen aan eene byzondere eeuw, aan eene byzondere Maat1chappy, aan een zeker hoekje van de wereld.
Ik fpreek hier niet van zedelyke of verllandige bekwaamli eden, deeze zyn voorwerpen van bewondering voor alle
eeuwen; maar van die uitwendige voltooiingen, en die byzondere gelleltenis der driften, welke liet meest in 't oogloopend gedeelte van der Menfehen character vormen. Ge-

lyk, derhalven, de Staatkundige, in liet ontvouwen van
de
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1e regten des Mensclidoms, dikwyls snoet zinfpeelen op een
ingebeelden Natuurftaat : zo moet ook de Dichter, die ten
oogmerke heeft , verwondering , nledelyden , fchrik of andere geweldig werkende Hartstochten op te wekken , by liet
Menschdom, in 't algemeen, en byzonder by Lezers, die
de opgeklaardile verflanden bezitten, zyne Schilderyen van
leeven en zeden liever ontleenen uit liet helden- tydperk,
waar van wy thans fpreeken, dan uit Tydperken van verder
gevorderde befchaafdheid; en derhalven, om den Grondregel
van ARISTOTELES te herhaalen, „ de Dingen verteonen zich
„ niet zo als ze zyn; maar zo als zy kunnen weezen."
Byaldien 'er, dan, Benige Volken zyn , zo gezet op, en zo
vooringenomen met ,eenig flelzel van, naar kunstgevormde,
zeden, dat zy geen ander, 't zy natuurlyk, 't zy kunflig,
kunnen dulden, mogen wy dan niet veilig befluiten; dat
het Heldendicht by zulke Volken niet zal f nagen ? Hoe verre
dit ter ophelderinge kan ftrekken van oenige byzonderheden
in den fmaak en letterkunde eens nabuurigen Volks, laat ik
aan mynen Leezer verblyven (*). Wanneer iemand zo ver
-kerdvantuofheblykidrmaton
was , dat by geene menschlyke gedaante bevallig rekende,
dan in zo verre die bevalligheid afhangt van kant, gaas ,liliten, franje , poeder, pomade, walvischbeen, enz. enz. enz.
zou het my geenzins verwonderen, indien by onvoldaan en
met een verfmaadenden glimplach te rug keerde van de befchouwing der naakte majefleit van Apollo van Belvidere, of
de ongemaakte eenvoudigheid des mantels, die een crcERo
of FLORA verciert. Maar, indien een zyncr geliefde gedaanten de wereld rondgevoerd wierd nevens deeze Standbeelden, dan zou, geloof ik, de algemeene lien des Mensclidoms zyn oordeel niet bekragtigen. De eenvoudige Zeden
by HOMERUS naogen een' TESSARON, CII CHESTERFIELD nnishaagen : maar zy zullen altoos den algemeenen fmaak vol
dan-doen:armlzyicevnfhdragtzy,
Benige gedaante van naar de kunstgevormde zeden kan veezen, en weer overeenkomen met die denkbeelden van 't
meusch() VOLTAIRE fchryft : ,,Je me fauviens , que lorsque Je con„ fultai, fur ma Henriade, feu M. De MALEZIEIIX, homme duï
„ joignait nee grande imagination à tune littérature immenfe, it
me dit: L'ous etreprenez un ourrage, qui n'et fait pour notre
nation; LES FRANCOIS I1i'ONT PAS LA TETS EPIQUF. Effai fuY
ta Poef Epique. Chap. 9.
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menschlyk leeven, die allergemeenst in 's menfchen ziel
huisvesten.
Niemand denke, dat ik cenige partydige voorkeus geef
aan de lleilingen dier Wysgeercu ,. die de Zeden van deeze
1-íehieneeuw, of zelfs van 's Menschdoms woesten ílaat,
aanpryzen, en, uit een zedekundig gezi tpunt befchouwd;
beter keuren dan die van hun eigen leettyd; of dat ik eenige beledigende aanmerking maak op de braafheid of het
gezond verfrand, als ik niet kleinagting fpreek van eenige
ílukken des uitwendigen heerfchenden opfchiks. Onze
kleederen , onze houdingen zyn, misfchien , zo bevallig
niet als zy behoorden te weezen: maar dat is onze fchuld
niet : dewyl zulks afhangt van oorzaaken buiten onze
raagt. Dit betreft de deugd niet van een braaf
man, en geene maat van uitwendige verfraaijing zal ooit
het hart van een liegt man hervormen : en het ftrekt niet
meer tot een bewys van onzen flegten finaak , dan de
ruwheid onzer taaie , of de koudheid onzer lugtl reeke.
Als een Zedekundige , moet iemand de dingen van dit leeven waardeoren, volgens derzelver invloed op liet toekomende; doch in dit Vertoog fpreek ik als een Oordeelkundige, en oordeel over de dingen, naar gelange van derzelver uitwerkzels op de fchoone Kunften. De Dichtkunst
geeft, aangemerkt als een middel om Vermaak te verfchaffen, de voorkeus aan duigen, die de meeste verfcheidenheid hebben, en het f{erkst op de hartstochten werken; en
als eene kunst, die eer door voorbeelden dan door lesfen
onderwyst, moet zy zo wel kwaade als goede, fnoode zo
wel als dcugdzaarne, Charaters vertoonen. Dat Wilden,
en Helden , gelyk die iiomr„ii us befchryft , geruster flaapen,
g reetiger ecten en drinken, en mogelyk ook vuuriger vegten
dan hedendaagfche Europeaanen; dat zy ons in fterkte,gezwindheid, en vele Poorten van behendigheden, overtref
dat zy, met één woord, beter Dieren zyn dan wy;-fen;
dat zy voorts , aan mincer bepaalingen van Deugd en kiesheid onderhevig -zynde, eene meer. bezielde fchïldeiy opleveren van de onvermomde vermogens der menschlyke ziel,
wil ik gereed toelfemmen; maar ik hou tevens fiaande, dat
de zeden van eerre befchaafde leevenswyze onvergelyklyk
gunfliger zyn voor die goedaartigheid, dat medelyden en
zelfsbefluur, 't welk den roem uitmaakt van het Chara&er
eens , hri tens, en de hnogfie volkomenheid onzer Natuure
als redelyl:e en onffcr 1vl;e \Veezens.
Aan den eerstgennelden flaat des Menschdoms , zou ik, derhalven, de voorkeus
--------
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keus geeven, als het beste onderwerp voor Heldendicht en
Treurfpel : doch, om de middelen , tot het verkrygen van
weezenlyk Geluk hier, en van eeuwige Gelukzaligheid hier
naamaals, te verfehaf en , zal elk bedagtzaam Mensch , die
door aangenomene veronderflellingen of vooroordeelen niet
verblind is, de voorkeus fchenken aan den laatstgenoemden.

PROEVE OVER HET MENIGVULDIG VLOEKEN, EN BYZONDER HET YDEL GEBRUIKEN VAN GODS NAAM,
ONDER DE ROOMSCHGEZINDE CHRISTENEN,
HIER TE LANDE.

H

j et mooge veeltyds weinig moeite kosten, om de uitHeekendve charactertrekken van byzondere perfoonen
duidelyk te onderícheiden. Men mooge doorgaans , in korten tyd, onder een gemengden hoop van mcnfchen, den
gierigaart , den verkwister, den dweepzieken, den wellus
ontdekken. 't Gaat egter, gclyk de ondervin-tigen,z.
geleerd heeft, zo gemaklyk niet,-dingresmal
om, ik zal niet zeggen, alle, maar .flegts de voornaamf'e
en meest in 't oog loopende, trekken, waardoor het Bene
Volk, het cene Genootfchap, de ecne Godsdienllige Gezintheid, van alle de overigen verfchillen, met behoorlyke
juistheid te bepaalen. — Het zou veelligt niet moeilyk
vallen, ecne voldoende reden van dit verfchynzel in de zedelyke Wacreld op te geeven; dog 't is myn tegenwoordig
oogmerk niet, my daar mede op te houden. ----•- Nader
aan myn bedoelde deswegens komt de aanmerking, hoe
het, ook in dit opzigt, een noodzaaklyk gevolg van de
enge paalen onzer menfelienkennisfe zy, dat wy veele byzonderheden , welken, inderdaad , tot de characters van
het laatste foort beliooren, of door onoplettendheid geheel
over 't hoofd zien, of, opgemerkt wordende • niet gepast
weeten te verklaaren. De volgende waarneeming, welke
ik ,hier mede aan -het oordeel van des kundigen onderwerpe ,
dient, myns bedunkens, zeer, om dit myn zeggen te bevestigen.
Het vloeken, en byzonder liet ydel gebruiken van Gods
Naam , gaat, gelyk elk weet, hoe uitdrukkelyk door den
Oppertien WVetgeever verbooden , ruim zo algemeen onder
het 1\Ienschdom in zwang, als oenig kwaad, hoe ook ge naamd. De opvoeding, de gewoonte cn de verkeerde fmaak
begunlligen dit onverantv„oordlyk wangedrag; by lieden van
al-
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allerleien rang, fexe, ouderdom en beroep; zelfs fchynen
zommigen 'er eenc heillooze faudie van te maaken, om anderen in 't vloeken te overtreffen. Dit alles is onbetwist
zeker. -- Maar, buiten dit algemeene, verbeeld ik my,-bar
(want ik wil liefst denken, dat het eene verbeelding zy,
en niet waarlyk plaats heeft,) opgemerkt te hebben, dat
'Cr omtrent dit kwaad iets byzonders plaats heeft, 't well
uien, myns weetens, tog nog niet openlyk getekend heeft;
te weetcn, dat het zelve onder de Roomschgezinde Christenen, of, zo als ze zig gaarne hooren noemen, Catholyken, hier te Lande, algemeener heerscht, dan by hen,
die hunnen God en Zaligmaaker, naar de leerbegrippen vart
andere Christelyke Kerkgemeentes, dienen. Om alle mis
voor te komen, zal ik my omtrent dit Stuk nog-veriland
wat onderlcheidenlyker verklaaren.
Ik bedoel hier veenzins veele gruwelyke, voorbedagte,
en niet de Godonteerendite oogmerken uitgefproken ver
'er ook-vloeking.—Hwaí'chpentCrisdom
uitzie, deeze heiligschennis bepaalt zig, onder 't wys beflour van Gods gehoonde Majefteit, tot weinigen: zulke
iiitvaagzels kunnen niet gezegd worden eenigen Godsdienst,
veel min den Christelyken , toegedaan te zyn. — Ik oog
hier bepaaldlyk , op die onteering van den heiligften aller
Naamen en foortgelyken, welke den menfchen, in de dagelykí'che zamenleeving, bykans ongemerkt fchynt te ontvallen; en in welk fchandelyk misbruik veelen den grootlien nadruk van hunne gefprekken, als 't ware, plaatzen;
in 't kort, waardoor de eerbiedeniswaardige Naamen, God,
jezus, enz. tot gewoone dopwoorden gemaakt worden. --Het
baart my geen verwondering, dat 'er onder de Catholyken,
zo wel als onder andere Gezintheden, losfe en onbedagtzaame zielen gevondetrworden, die Beene wagt voor hunne
lippen Rellen; die, gelyk in andere ondeugden, dus ook
in liet vloeken, het verleidend voorbeeld hunner medgezellen volgen : misfchien treft men de zulken , in even grooten!
getale als onder de Catholyken, by die van andere Gezintheden, aan: 't Zyn deezen niet, welken ik thans bedoel.
-- Maar 't heeft my, al voor eenigen tyd , vreemd toegefcheenen, dat dezulken, die, tot de Catholyke Kerkgenneenfchap behoorende, hunne belydenis, voor 't overige,
in 't algemeen -niet een onbefproken wandel bevestigen, jai
in vecle opzigten teder van gewisfe, en zelfs van een voor
gedrag zyn , dat dezulken, zeg ik, zig doorgaans,-t;celdig
Nicer dan :le zogenoemde. Calvi, isten en Iutherichen, hïer
LU. DELL. DIENGELw. NO. 14.,
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te Lande, aan dat onbetaamelyk misbruik fchuldig maakera.
Deeze zyn liet, dit wangedrag is liet, waarop ik hier ter
plaatze byzonder het oog heb.
Veelligt zal iemand, dit 1eezende, zeggen: „ Deeze taal
„ is te Hout; gy fpreekt te ílellig; iets, 't welk nog niet
beweezen is waar te zyn, 't welk, valsch bevonden
zynde, awe onfchuldige Medechristenen beleedigt, ziet
„ gy reeds voor zeker aan." — ik zou gewillig terllond
fchuld belyden , als enen uit myn voorgezegde niet duidelyk
genoeg kon opmaaken, dat ik deeze myne waarneeming,
tot. hier toe, flegts voor eene min of meer waarfchynlyke
gisfing aangezien wil hebben. En 't geen 'er my eenig geloof aan doet flaan , is, deels myne eigen ondervinding ,
deels die van anderen.
Al etlyke jaares agtereen heb ik gelegenheid gehad, ons
my daarvan, op veele verfcirillende wyzen, en omtrent zeer
ondcrfchcidene perfoonen, te vergewisfen, niet alleen in de
Provincie, daar ik nu verkeer, maar ook in Holland, eu
Groningerland, ben ik in myn vermoeden bevestigd, ik
lieb niet ílegts op lieden van het geringlie zoom, maar ook
op de zulken, die tot den burgerftand behooren, nauwkeurig, en met denzelfden uitdag, gelet. Tot de aanzienlyken
deezer Aarde, behalven dat zy onder de Catholyken hier
te Lande zeer fcliaars zyn, heb ik nimmer genoegzaamen
toegang gehad, om iets, ben betreffende, met zekerheid
te bepaalen. Lange heb ik dit vermoeden niet hooger, dan
voor eene opwellende gedagte, eenc loutere inbeelding, aan
gezien; dan telkens trokken vcrfche ontmoetingen myne
nandagt ongezogt derwaards; de lyst myner waar
nam dagelyks toe; — zy begonden ten laatfile-nemig
by my oenig geloof te verdienen. Ik deelde zulks
an andere oplettende waarneemers tnede. Zommigen badden 'er nog zo nauw geen agt op gegeeven; dog, door my
als wakker gemaakt zynde, zagen zy het zelfde, dat my,
reeds een geruimen tyd, vry. duidelyk, in 't oog was, geloopen. Anderen (tonden, over myne befchroomdheid in
dit geval, verwonderd: zy fpraken met veel verzekering
van dit verfchynzel; en wisten my de gegrondheid van hun
opmerking, met in 't oog, loopende voorbeelden , te be--ne
vestigen: ook twyffelden zy geenszins, of dit was een der
charac`iermaatige trekken, waar door de Catholyken, hier
te.Lande, gemeenlyk, van die der andere Christelyke Kerk,
genootfchappen verfchillen.
Met dit alles, zal men, egter, myne voorgedraagen flel-

OVER BT VLOEKEN D9R CATHOLYKEN.

6!9

ling zekerlyk nog voor verdagt en twyffelagtig aantieri; dit
verwagt, dit vorder ik, dit doe Ik zelf; wenfchende niets
anders, dan door dit gefchrift den weetgtaageti op te wekken , oni niyne waarneetttingen door de hunnen te bevestigen, of om verre te' ftootén, _ Eéne wysgeerige twyffel
is in den onderzoeker , zoo wel der zedelyke als der nattiurlyke waereld, otiontbeerlyk. „ Bèuïelagtige nieu„ wigheden Ç' roept mogelyk iemand , en ontwykt hier
mede , gelyk in andere gevallen, ook in deeze zaak, alle
moeite van onderzoek. Even als of die verdetVelyké ftelregel, dat nieuw en valse Ii, Woorden in dezelfde betekenis zyn, van den Hemel afkomstig ware, bm het gezond
verstand en liet vindingryk vernuft voor eeuwig te boeijen.
Daarenboven bevat myne waarneeming niet iets nieMws. Zy
rust op een gedrag, dat inogelyk al een zeer langen tyd,
hoewel zo bepaaldlyk niet opgemerkt, gedtiurd heeft; of
„ I-Ieethoofdige Godsdienstzy is veelligt vaisch.
„ yver ! " dit verwagt ik, dat my van deezen of geesten
.driftigen Catholyk toegevoerd zal worden; „ redènlooze
„ partyzugt! het heerfchend kenmerk van den afvalligen
„ Hugenot! dit, en niets anders, heeft dien ongerymden
laster uitgevonden." - Dog wieii heb ik ontdekt,
dat ik tot de party der Hugenoten bèhoore? Moet men,
om regt Catholyk te weezen , blind zyn voor de gebreken
dier Gezintheid, en haare weezenlyke feilen voorfpreeken
of bedekken ? Dit, vèr'trouw ik , zal geen verffindig nmensch
beweeren: en voor het ovefige doet het • in dit geval niets
tot myne waarneeming: dele káá waar of valsch weezen, 't zy ik onder de Cátholykeri of de Hugenoten behoore.
Maar nu, eens geíleld zynde, dat myne waartiéeming
gegrond zy, (hy kome dan van een Catholyk of Hngenot,
dat is om 't even,) dat dezelve , niet flegts omtrent byzonilere perfoonen, (hieraan is geen twyffel,) maar ook omtrent de aanklecvers der Catholyke Leerwyze , in het alge
gefield zynde, dat dit kwaad één der ui--men,dorga;
terlyke kenmerken zy , waar door de Cathplyken , hier te
Lande, van de Protestanten verfchillen; boo valt de vraag:
welke is toch de rede van dit zedel f k vetfehyniel ?
-

-

Hoc opus, hic labor.
ik belyde openlyk, dat ik liet antwoord op deeze vraag
tot nog niet kan uitvinden. — Te zeggen, dat de Kinderen, dit gebrek., in hunne eerl}e jeugd, reeds van hunne
Ok.
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Ouderen aanleeren, is in dit geval niets gezegd; de vraat
betreft dan maar, niet zo zeer de Kinderen als wel de Ouders. Zal men dit gebrek toefchryven aan der Catholyken verkeerd begrip van de leer hunner Kerke? Zal
men het wyten aan de afzonderlyke b,lydenis hunner Zonde in de Biegt? Zekerlyk neen: dceze vooronderftelling zou
te 'veel bewyzen, en deugt gevolglyk niet. Want, waarom
gaan zig dan de Catholyken ook niet, in ontelbaar veel
andere gevallen, grover te buiten, dan de Protestanten?
J ,n zou hun begrip van de Biegt her yvel zedeloozer maaken, dan veele verkeerde begrippen, van zommigen der
voornaamife grondwaarheden des geloofs, het gros hunner
overige Medechristenen kunnen doen? Zeidzaanie
wonderfpreuk! Uit die algemeene bron van verkeerde Godsdientlige begrippen, die by alle Gezintheden ontdekt wordt,
waaruit natuurlyk veelerleie zondige gedagren, buitenfpoorige gefprekken, en oncl ristelyke bedryven moeten voortvloeien, welt, tot groot geluk des menschdoms , niets ,
waarin de Catholyken zedenloozer voorkomen dan anderen,
dan ecuige honderden , zonder overleg, geuite Vloekwoorden! Ik kan niet zien , dat de zwaariglhcid door
zulk eene oplosing merkelyk vermindert, ze fchynt ons_
veel eer eene andere te baaren. 't Is hier

Iiacidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim.
Andere my even weinig voldoenende reden, verzwyye
ik kortheidshalve. Voorts kan ik in alle opreg;theid betuigen, dat geen partyzucht tegen de Catholyken, my, tot
liet opílellen deezer proeve , bewoogen heeft. Zulks is alleen toe te fchryven aan de waarnecnmingen, die de onder
heeft doen maaken; en aan myne leergierige-vindgmy
onkunde, die my noopt om daaromtrent nadere onderrigting
<é begeeren. Ili verlang niets meer , dan (lat myne p0ogingen , naar de zuiverheid myner oogmerken , beoordeeld
y. orden : en niets zal my aangenaamer weezen, dan dat ík
doer anderen van myne meering, indien dezelve ongegrond
zv, afgebragt worde; of dat ik, daarin bevestigd worden ,de, de woartchynlyke rede van dit verfcliynzel moge ver,
netmen. Gemerkt ik my, in mynen tegenwoordigen ou,.
derdom, in geenen deele behoeve te fchaamen over de
vriendlylze en verflandige aanmerkingen en onderrigtingen
myner medemenfchen, zal ik dezelven des te meer dankbaar erkennen. J.
RAAD-
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1AADGEEVINGEN TOT IIET VIERiJRI!R1)EftEN EN BEWAREN I)ER
VROUWLYKÉ SCHOONHEID.

Wtrysge.r en de Man vah Smaak i'e^fchillen van elkander
IY voornaamlyk
hier in, dat de laatstgemelle voldaan is, met

het genoegen, 't welk by uit de Vóórwerpen ontvangt, zonder
te onderzot-ken na de oorz -aken of beginzelen, uit welken dat
genoegen 1)ervbórtkotnt. Maar de Wysgeer , niet te vrede met
het uitwerkzel; 't geen de geziene Voorwerpen by hein basren,
tragt de redenen te ontdekken, 'waarom deeze hem vermaak

fchenken, en gene ongenoegen te vege brengen : waarom dit
hem aangenaam , dat onaangenaam is.
Hier uit zyn verfchillende Stèl^els gebooren, ten opzigte vats
de beginzelen der Schoonheid; zulks heeft gelegenheid gegeevert
tot het vastftellen van Regelen .' 'uit deeze Beginzelen, afgeleid,
naar welke pie Oordeelkunde, zich rigt.
In den loop deezer nafpéOari'igën heeft men verchelde befpiegelende Stelzels uitgedagt om de hoedanigheden te bepaalen,
die, zamen genomen, Schoonheid opleveren; en die aapdoening
verwekken, welke in de Ziel ontffaat op het gezigt eens fchoonen voorwCrps. Eenige Wysgeeren hebben beweerd, slat deeze aandoening in ons opkomt, uit het zien of onderzoeken vara
een Voorwerp, waar in een voeglyk mengzel gevonden wordt
van Eenpaarigheid en Verfcheidenheid: anderen oordeelen, dat,
behalves Eenpaarigheid en Veifcheidenheid, zeer veele anderen
hoedanigheden vereischt worden om een Vooiwerp op te leveren, 't welk den naam van Schon mag wegdraagen.
Ons In te laaten tot een onderzoek deezer verfchillende Stel zelen, zou ons tot eene te diepzinnige en afgetrokkene' uitpluizing vet voeren. Ik verzoek, egter, de vryheid om eene aan
niet vry van dat afgetr ;kkere, by te brengen . waar de-haling,
Schryver fpreekt van cie uitwerking, welke de Schoonheid der
Alenfchen op onze Ziel 1hebbe; zyne taal luidt.
„ Wy kunnen niet voorhy hier eerie aanmerking te manken,
„ betreffende de uiterlyke Schoonheid der Menfchen, die allen
;, bekennen, dat eene groote kragt Nebbe op Ie gemoederen,
„ 't Is iets Zedelyks, 't geen men daar in ontdekt, zekere na•
„ tuurlyke of ingebeelde aanduiding van 'er snede gepaard gaande
„ Deugd, dis deeze veel i"crmogende tover t,ragt daar aan hyzet,
meer dan alle andere Poort van Schoonheid Men ovirweege
,, de charaéters van Schoonheid, die doorgaans in 't ze!a}d be.
„ wonderd worden, wy zullen bevinden dar het zagtaartigheid,
,

„ goedheid, deftigheid , leevendigheid, ned:righeid , tederheid is
„ zekere trekken; zekere evenredigheden. zei erg je ne Jai quoi's,
„ zyn de natuurlyke Aanduidingen van zodanige Deugden. of

„ natuurlyke geneigdheden, tot deizelver beoefening. Gelyk
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elende, en druk zich op 't geiaad met kennelyke tekenen druk•
ken, zo worden de hebbelyke gefteldheden der Ziele op 't
weezen gefchilderd, op zulk Bene wyze, (lat de aanfchouwer
„ 'Cr aanduidzels uit ontleene en opmaake. Onze geweldig ont„ fi~ooke Gemoedsdriften vertoonen zich , in den eerf}en opflag,
op 't geiaad , en met zo wisfe kenmerken, dat geen kunst zc
kan verbergen: in minder maate werkende, zal een oplottend
oog ze nogthans' gadefaan , en de heerfcbende hartstochten
waariteemen (*).
We!k eene gewigtige Les zouden myne rfchoone Landgenooten uit deeze aàngeeoogene plaats kunnen ontleenen? De Natuur
heeft haare Sexe de Schoonheid der uiterlyke gedaante in eené
veel grooter maate dan de onze gefchonken: welk een vermogen z'y (laai. door op onze harten hebben, weeten zy te over„
en behoeven des geen onierrigting: maar hy, die haar een Voor
weet te geeven, wellrs opvolgen deeze Schoonheid ver -fchrit
verval dezelve vertraagt, is een nutte Raads--merdt,of'
waxt , en iveldaadig Vriend.
Nu depk i1, dat er. zulk een Voorfchrift kan gebaald worden uit de Les van den opgemelden Wysgeer, 't welk kragtdaa-.
diger ftrekt om de Schoonheid der jufyerfchaa .te vermeerderen
en te bewaaren, dan alle hulpmiddelen vak zalven, watertjes,
enz. in eenigeti Winkel te bekomen.
Maar .ik verzoek, myne fchoone Leezeresfen, niet te' denken
dat ik zo liegt opgevoed lien, en zo weinig van de groote We•
reld weet, dat ik de hoedanigheden, in de bovenaangehaalde
plaats opgegeeven , aanprys, uit hoofde dat zy eenige innerlyke
waarde hebben. De Menfchen aan t preekgin , dat zy
de Deuggd om haar: zelfs wille moeten Q wbe Izen:, laatex. wy over
aan zulke ftugge Knaapen als de oude Heidenfclie- Lgysgeererz,
of de Heden aagfchen, die deeze ftel;ing uit hunne fchriften
ontleenen, en met veel ophefs voordraagen.
Verre, zeer verre, is het van my, dat ik eene Mevrouw van
de groote Wereld, zelfs van ter zyde, zou beduiden, dat ze
zomtyds t'huis moet blyven, of na 't Land vertrekken mer_ het
verveelendfle van alle verveelende Schepzelen, een Egigenoot:
dewyl het de pligt der Vrouwen is, harre Manmen onderdanig
te zyn dat zy zich heusch , jegens haare Dienstboodeo ,
moet gedraagen: naar dien her met de voegelykhe.id der dingen
ítrookt, Menfchen, onder ons gefield, wel te behandelen —
dat zy van het laat fpeelen , op Zondag, afzie: om dat de Predikant beweert, dat wy den Zondag to den Gadrdienst moeten,

fchikken en afzonderen.
Neen, ik weet ten vollen, dat niets rechtilreelefcher aanloopt
te('s) Dr. HUTCHESON L-nVuzry laze 1lic 0^ $Inol of our Lkas Q,f Bea;[JV
srri t iroe.
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tegen de heerfchende Mode, dan dat Man en Vrouw dikwyls
of lang by elkander zyn; — dat het beneden eene Mevrouw
van, Fatfoen is, at te [laan op de Huishouding, of zich zelven

iermaate ie verlaagen, dat zy haare Dienstbooden aanzie als
fchepzels, met haar van eene Toffe opgelegd —. dat het Kerk•
gaan alleen het werk is van ilegthoofden en oude Vrouwen.
Maar, fchoon ik de bovengemelde en dergelyke bedryven,
haar niet aanpryze , om derzelver innerlyke waarde, en, in zo
verre, verfchil van den Wysgeer, op wiens taal ik myn Voor
grond, denk ik, nogthzns , dat zy de opmerking der Juf-fchrit
verdienen: van wegen de gezegende uitwerkzels, die-ferchap
zy op Vrouwlyke Schoonheid kunnen en zullen hebben.
Hoewel ik verzekerd ben, dat elke Dame, van de groote
Wereld, met Mevrouw STADG RAG, bykans in flauwte valle,
als men haar de Landvermaaklykh2den voor ooges houde; moet
z y zich, egter,laaten overhaalen, om eenigen tyd des Jaars op 't
Land te flyten, al ware het Buiten zelfs de doorgaande .ver.
b yfplaats kaars Egtgenoots : vermids de rust, en de frisheid van
de huitenlugt, het verlies van bloozende Schoonheid, door het
wirterverblyf, in de Stad geleeden, kan vergoeden. Hoewel ik desgelyks vast itel , dat het befieeden van den Zondag,
als een vroom Christen, het verdrietigf e ding; en ,met de Mode,
voluit ftrydig is, kan ,nogthans, het eenigzins waarneemen van den
Sabbath, en het betragten tan Benige geregeldheid op dien Dag,
door te Kerk, en vroeg' te bedde te gaan, de frontzels van het
laat opblyven der andere zes dagen, verzagten. En hoewel
Huishoudelykheid, en het letten op inkomst en uitgave, in zichzelve befchouwd, een laag en gemeen ding zy; vordert het, egter , misfchien , zo verre de aandagt, day zy daar door het geheel
bederf des Huisgezins voorkomt: dewyl zorg, het lastig maanes
der Schuldeifcheren, en andere onaangenaamheden aar, Bankbreu,
ken vast, de Schoonheid des Gelaads, voor den tyd, doen ver
ik toe(temme, dat het voor-dwyne.Dsglk,fcho
eene Dame, naar de Mode, te laag is, zagtaartigheid, goedheid,
nederigheid, tederheid en dergelyke Deugden te betragten, om,
dat ze haar als Pligten worden voorgefchreven, zou ik nogthans
de Jufferfchap wel nederig durven aanraaden, goed!artig en zagtzinnig te zyn jegens haare Dienstboden. en zelfs beleefd jegens
Naare Echtgenooten: dewyl deeze hoedanighe i.,n veel afdoen tot
opluistering van 't gelaad. Agt te geeven op die hoedanigheden,
geloof ik, zal mee: tot hare Schoonheid toedoen, dan het fynfte
en kunfigst aangelegd blanketzel, zich deeze hebbelyk eigen te
rrtaaken, haar de voordeeligde kleur fchenken , zonder cenig gevaar dat dezelve afvalle, of het natuurlyk vel benadeele.
Dat elke lame , derhalven, bedenk, hoe zy, iets goedaartigs
zeggende of betragtende, daar door een nieuwe trek van Schoon
aan haar gelaad geeve; dat zy met agt te (laan op haare-heid
Huishouding, met nit en dan geregeld te leeven, en zich van
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nachtbraaken te onthouden, de diepe en zo gehaate vonren ?^o
Ouderdoms wat langer dan anderszins van haar a ngezigr veere,
En ik hoop, dat het Voorfchrifc, door my thans ,nedegedueld, te
midden van de veel gewigtiger zorgen , voor Plaifierpartyen, 'haai
aandagt zal verdienen,
E:genaartig bepaalt zich dit Voorfchrift tot de Dames, dewy!
Schoonheid haar groo:fke voorregt uitmaakt. Deugd aan onze
$ee rjes, van de groote Wereld, aan te prvzen, om dat ©ndeoir$
hunne gef}alte bederft en hun aangezigt verieelyl•,t, zou wat naar
fpotterny zwee!nen, en hier van w;nschte ik n,y, een zo ernilig
onderwerp behandelende, te on'houden. Doch dit eigenlc Voor
if,. kan, niettemin, aanleiding geeveh tot deeze en geene be=-fch
den,.ingen, die een Heer van Fatsoen zullen tonnen, dat by zync
rekening zal vinden by, nu en dan, de Deugd te betragten, zonder iets in 't miníUe weg te neenen van de waardigheid van dat
Charadter, welks verkrygen hein op zo veel moeite te gaan komt.
,

TREFFEND VOORBEELD VAN GASTVRYHEID EN KINnSR OPVOEDINU,
AANGETROFFEN, BY EEN LANDMAN, IN NEDER'SILESIE.

(Uit liet Hoogduitsch.)
G****, den z Feb.
MYN nrrR I

ndien ik uw hart naar 't myne beoordeel , zal de nnttnoetfnz,
waar van ik u met deezen verflag doe, by u een dar ge•.vig i,.
fe van myne geheele Reis veezen. Den acht en twintiYlLn van
January kwam ik in h,:t Dorp R****. De Deer was 'er niet,
e' te Priester lag met den dood te wort{ eten. 'Er bleef voor my
fiets anders over dan eene flaapplaats te zoeken in een elendige
kroeg de eenige herberg dier plaatze. Maar a'le de kamers war,.n bezet met Boerengezelfcliap, en het geraas der M (zyk•Inffrumenten benam my alle hoop op eenige nagtrust. De oude Syndicu van het Dorp, een Man van een ernsthaftig , doch inneemend ,
ge'nad, ontdekte myne ve;legenhei,i, kwam nn my toe, groette
ry op de ongemaaktfle wyze, en ik moet bekennen nooit niet zo
ceel openhartigheids aanzefprooken te zyn. Hy !^Aodt my zyn huis
ter verblyfplaats aan. Zyn voorftel ve heugde my ten ho aften ,
en, naa myne eerl}e vervoeringen van dankbaarheid geuit te heb
volgde ik hem,
-ben,
Het eerfte voorwerp, 't welk myne aandagt trok was de orde,
de gefchikt- en netheid , in zyn verblyf heerfchende: het tweede
de ontmoeting eenes allerbeminnelykite Vrouwe, die, zo ras zy
,

het
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liet oogmerk van haarera Man begreep, 'riet allen lust, daar aan
„ Wilt gy," vroeg de gulhartige Man,
beantwoordde.
myn kleine tuin zien? wy zyn in den winter, doch dezelve zal
u, misi'chien, daarom niet min behangen. Ondertusfchen zal myne
„ Vrouw het noodige tot het avondeeten bezorgen." Welhaast
vonden wy ons onder een berceau van Pynboomen, zo groen als
dé fchoonite die men ergens, in den Voortyd, zou aantreffen; ik
vergeel ide my in een ander Gewest overgevoerd te weezen. Nauw
hadden wy, onder deeze berceau, eenigen tyd gewandeld, of-lyks
mynoog werdt getroffen door een alleraartigst groepje: drie Meis
kleine JDngens , die 'er alle, liefst uitzagen, lagen ge--jesntw
knield, ziende na de ondergaande Zou, (tiet was zeer zagt weêr)
en laazen het heerlyk tafereel, door din Dichter ZACHARIAS, hier
van gemaald. Myn Gastheer had my gewaarfchouwd zagtjes te treden, oen dit veitederenid tooneel, waar van hy my 't gezigt wilde
gunnen, niet te tiooreu. ---, lie Gouverneur bemerkte ons , myn
Gastheer gaf hein een teken dat by zo.a blyven. — Een Gouverneur,, zult gy zeggen, by den Syndicus van een Dorp in Silefie?
Ja, ongetwyfela een Gouverneur. — Hoe vreemd u dit voorkome; de Gouverneur hier wordt met meer heuschheids bejegend en
ryklyker betaald, dan by zommige groote Meeren.
Wy hielden ons ftil achter deeze Kinderen, die in opgetoogendíIe verrukking lagen: zo ras zy ophielden met leezen, deelt de
Gouverneur een ftemmelyk Gebed , gefchikt om den Schepper te
boven voor den gelukkigen dag, dien zy hadden mogen ten einde
b,engeni. De Kinderen baden met hem. Zy Honden vervolgens
op, en ,.zo ,ras zy ons ontdekten, was 'er een niengzel van verlegen
verwondering, op hun Belaad te leuzen.,, Gy mout,"-heidn
(prak de tederhartige Vader, „ u niet fchaatnen het Opperweezen
„ te aanbidden. Deeze Heer bidt hem zo wel aan als gy, en hy
„ zal 'er u te meer om heTrinnen ,om dat gy den dag met den Schep„ per eindigt." Nooit hee ft een afgeloopeg dag myne Ziel
zo zeer opgebeurd.
Wy vonden welhaast, naa onze te rugkomst, een fmaaklyl:
avondgerégt gereed, niet van uitgeleezene maar gezonde fpyzen,
niet den faas der gulhartigheid oveigooten. Op 't einde van het
eeten vroeg myn Gastheer den Gouverneur eene Memorie af.
Eene Meinorie , ik wist niet wat deeze zou betekenen?
Maar, kant gy 't gelooven? 'it zag te voorfchyn haalen eene zeer
net gefchreeve lyst van het goede en kwaadc, door de Kinderen
dien dag uitgevoerd , welke de Gouverneur aan den Vader , ter
beoordeeling, o"erhandigde. „ Verheug u, goede Moeder,"
fpr k hy, zyne Vrouw omhelzende, „ uwe Kinderen hebben dee„ zen dag, even als gy, veel .meer goeds dan kwaads gedaan°
*Vervolgens prees by deezen, en berispte den ander, alles
CO defl toon van een tederhartig Vriend. Waar zal men eene opveeding vinden, ingeiigt naar zulk een plan? In de wooning eens
-
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Landmans! Ach ! welke Burgers zou de Staat krygen, indien Zult
eerre Opvoeding algemeener ítand greep.
Naa het afneemcn van de tafel, kwamen alle de werklieden en
dienstbooden deezes braaven Mans binnen. Hy vroeg qlk in 't byzonder w,t by dien dag verrigt, en of by ook eenige rede van
klaagen hadt? De oudte der werklieden deeds een gebed, waar
zy alien byftonden, voorts gaf by elk zyn werk tot den volgendèn
dag, en zy gingen alle in de volmaaktfte orde heen. Alles, t geen
ik zag, alles wat ik hoorde, vervulde my met verwondering. „ Is
„ het mogelyk," voerde ik hem te gemoet, „ zo veel eenfleur„ migheids en orde in Bene Huishouding te doen heerfchen?"
„ Ach!" antwoordde hy, de fchouders ophaalende, „ 't is
,, voor tegenwoordig een weinig van !treek , maar alles zal wel„ haast weder op zyn Itel geraaken". — Met het Huisgezin alleen zynde, las het oudlte Zoontje eenige bladzyden uit cie Zedekunde van GELLERT, waar op het oudfte Dogtertje een der Gezangen, deezes voos trefyken Mans, op de Klavecimbaal fpeelde,
volgens de uooten van den beroemden BACH. De overige zongen.
Ik ftortte traanen van een teder vergenoegen.
Zeer vroeg gingen wy na bedde. Ik genoot een allerverkwiklykren flaap. Het vroegtydig opftaan myns weldaadigen Gastheers
en zyner Vrouwe, porde my vroeger, dan naar gewoonte, ter
bedde uit. En ik beken u, myn Vriend, dat ik, iiiet zonder
hartzeer, dit Huis, deeze verblyfplaats van Braafheid, Gods.
dienst, Deugd en Eensgezindheid kon verlaaten.
-

A t Y N T A S.

(Uit het Hoogduitsch van S. GESZNER.)
den vroegen morgenf#ond kwam dmyntas, uit het belommerd
Inbosch
, met den byl in zyne rechte hand. Hy hadt in het

zelve voor zich paaien gehakt tot eene Heining, en droeg dien
last gekromd op zyne fchouderen. In 't voorbygaan zag by een'
jongen Eiken Boom, die naast een' ruifchenden waterbeek florid;
het water hadt deszelfs wortels van aarde ontbloot, en de boom
fond treurig, dreigende neêr te (torten.
6 Jammer! (dus fprak rlmyntas) zoudt gy, b Boom, in dit vlie.
tend water vallen? ? een, uwe takken zullen niet ten fpeeltuige
zyner golven zyn!
Hierop (meet by den zwaaren last van zynen fchou-ier : Ik kan
my andere paalen hakken, ((prak hy); en begon een hechten darn
voor den boom te maaken, en aarde te graaven. Den dam gereed,
@n de ontblootte wortels met nieuwe aarde bedekt zynde, nam by

den
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den byl op den fchouder,, en lagchte nog eens, vergenoegd zynde
over zyn' arbeid, in de fchaduw van den geredden Boom.
Vervolgens wilde by te rug gaan na het bosch, om andere paalen te hakken; maar ziet, de Dryade (*) riep hem, uit den Eik,
met eerre lievelyke flemme, toe: Zou ik u onbeloond laaten weggaan, braave Herder!. zeg my, wat eischt gy ter helooninge? Ik
weet dat gy arm zyt, en flegts vyf fchaapen weidt. --- 6, Als
gy my Bene bede .vergutht, (fprak de arme Herder) myn buurman
Palemon is, zinds den oogst, reeds krank; laat hem gezond worden !
Zo fmeekte de braave; en Palemon wierdt gezond: Maar Amyntas befpeurde tevens een' ryken zegen,, onder zyne kudde; zyne
[zoomen droegen een overvloed van vrugten, en by wierdt een ryk
Herder; want de Goden laaten de deugdzaamen niet ongezegend.
(*) De Drya.en w reu Bcfchermgcdinnen der Eiken: ze ontfonden en
flierven met del] Boem.

DE DROEFHEIDBAARENDE TROOST.

Celinde, door de koorts op 't krankbed neergefiueeten,
Sprak hearers Man, daar voor gezeten,
En met haar ongeval begaan,
Dus ter vertroostinge aan:
„ Myn kind ! zyt wel gemoed! 't zyn immers 's Hemels wegen.
„ Ook maaken wy, eer 't nog behoeft,
„ Ons zelv dikwerf te veel verlegen!"
ja, Kindlief! fchreide Alcest. dit maakt... my

ze.... bedroefd!
W. H.

LUCHTS-

LUC13TSGEiELDFEID n AMSTERDAM, OCTOBER, x781 .
fli:

58
S 63±!
1 -3 ói

9. 1-4

-

-

r-

0- 5

_

W i nd.
N

4

28. ii-O
5

1

r29.

^

[•..••

3.2.3. 5! 54±

o

- 22-I
t- 2-3

56
54

581
f

54

27

-

t _-

-

-

1-

1I

6-8

r__
H

14

52 1

2

donk.ietsR.22

. helder

2-3

-

wolkig

I

fonker

I
2

helder

2

betr.

zi betr.

o

4-1

I S3

Z
Z

62 1

- z-9

16j

2-7

53

Z t IV
IV
N IV

-4 1 50
0-5 43

1..-

-

44

:_-

1-747

NeW

1-3 46±

(

2-0

f--

1-6 44

2-0 50±

-

10-7 49
11-6 5
4

1,29.

-

26

1-3

48

a-o 48

_

wolkio
R.

(_ 3-6 42

ZW

-

2-3 sj
j-O

NND

5 9 46
-

29

54

1.4

-

1

donker

wok. M

t

2

dnnk. R.

-

- ietsR.
- R.

6.4

6à8

--

-

R.

I

donker R.

4
4

Ik-.

4

heir. R.

K.

Z. heIr. K.

6

,

3

wolkig
Ik. Z: heir.
wa l k ; ,o. helder
^

donker

4
4.
4
4
3

- R.

-

.betr

----

.

R.

R. donker
donker K.
wolk,ft.

WZW 4
2

1-

-

2
2

i

WNW 3

'>C".

°

Ik. FJ.z.h.
21. donker
z.hRbu l ti

R. if.
ioal2»— R. lI

NO t N

ro

doek. tlanp

I

- 4-c i co
Th. den 21 's mO, 9 U. 5.1.
- 22 S fl10- 3. 0. 4 7
- 29 'S 1V. 9 1, 1
di ii U 1 d
-'

wolkig
donker
R. donk.

0iitzw. W .R.

N

31

1

-

t-

Z
5 344±
ZV
5 5 32
5-7 14 3 21 x w
7_I 1 4 3 x t W
8 7 0 NNW
W
9.Ö.3,J 44
-

-

wo[k.eLSft.

nmj. 12 j.

29. 1

jojii.iersm.

0
I

o

- Z.
-

1

Z.

-

1,

NN \V

wolkig

donk.ietsR.

10

NtW

4- 1 52
4-6 ;5

27,

N 2 k.f). h e ld.

4

1.0

4

-

donket
(-.ft. z. beir.
( n-S 4l±
z.betr.
284
9-8
ZtW
80 48
ZZV
k
-

1

56
50

4
2

W?.\V

129.

25f

damp. wolk.

ZW

57

-

11-0 1 54

ãenker

o
N
51
6 2 NNW 1
2
W
54 1
-NW

-

ZZW
W
51
t 28.10-3 1 491 ZW

0. helder

zw

60 1
52 1

3-9

I

2

56±

—

o.

_______-

Stil

3-2
3

4-6

liel4e

2

54 1

-

1-

wolkig

°

1-'o-s

Ç— 1-8 44

o.h.z.be;r.

2
2

NNW

2

3-3

-

-

4-2

06

-

NW

ZO
Z

-

1

I

45

3-8

21

NNW

5j
4-5

s8±

z. be!r.

€1on1.R.
betr•

0

2-0

-

o
o
Z/10
WNW 3

60
52

12— 1:0

13<

6o
55

6-3

- (5-9"
- t5fl
- 6-4

I0

t
0

-

ZW
1V

r

r
I

2-6 55 1
3_2 5o1 NNW
N
4-1 ç3
5-0 51

-

9

i

O
0

Wind.

2
46±
50± ZW
4
u donker 8
-- 2-2 1 571 WNW 4
kelder
0-5 '49f N W
8
wolk.ietsR.
45± NNV
z. b - Ik.I9 2. j_3 51
- o
beer.
128. !I- 48
NW
to
z. beer.
f-io-o 52 1 NNV 9
2O --- ii-6 56
hetr.
NV/tN
- 11-5 1 5.11 NV 8àio

2

3-3
3- 1
1.— -3

1

N
NNV

N

5

46
5

-

4
4

5 1

11-6

ear:Th:
btr)kket1.
1 2 9.4-7
1.
17 - 5-0
douk. R. 1
- 4 5
- R.
3-5

I

3

6

I

bCt.
wolk. o. 12.
dook. ik.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREIRKELYK.

VERFTAAL PAST EEN rINDEPLY;; MIJZ,YKANT.

Door CHARLES BURNEY, Doctor in de Muzyk, en F. R. S.
in eenen Ilrieve aan vVILLIA.,t HUNTER, F. R....
(Uit the Pliilofophical Trar fusions, Vol. LXIX, Part. i.)
MYN HEER!

uwe nieuwsgierigheid zeer gaande fchynt geN aardemaal
maakt te weezeti, door dc zeldzaanle verhaalen van
het Muzikaal Kind te Norwich ; en dewyl gy oenige begeerte betuigd hebt om te mogen weeten , in welke byzonderheden zyn fpeelen zo zeer en verwonderenswaardig uit
liet Bene gefchiktheid betoonde tot de Muzyk zo-fl:ak,en
veel vers Beven boven andere Kinderen van die jaaren , heb
ik , naa aïle mogclyke nalpeuringen gedaan , en het Kind
menigmaal gehoord te hebben, het volgende verhaal opgeiteid, 't welk, indien liet niet te gering fchyne, gaarne
door u zag overleveren, aan de Koniuglyke Societeit, als
een kenteken van myne hoogachting voor dat Geleerde Lichaam, 't welk , daar deszelfs nafpeuringen zich uitftrekken
tot alle deden der Natuure, het misfchien niet verfmaaden
zal een verflag te ontvangen van de ongemeene uitoefeningen der menschlyke bekwaamheden , in een veel vroeger
leeftyd dan zy zich doorgaans ontwikkelen.
ik heb de eer, enz.
WILLIAM CROTCH werd den S July 1775 te Norwich gebooren. Zyn Vader, een Timmerman van zyn handwerk,
een liefhebber, fchoon geen kenner van de Muzyk zynde,
ondernam het een Orgel te maaken , waar op hy, zo ras
het geluid kon geeven, twee of drie gemeene Deuntjes leerde , als God fare great George our King; Let Ambition fire
thy .ind en liet Pa/èha-Lied, waar mede hy, als mede
met zulke tonnen , die hem het meest fmaakten, zyn Inl}ru.ineut beproeiJe.
1I1. DEEL. MENGEr.w. NO, iS.
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Verfcheide byzonderheden wegens zyns Zoons eerfle aan
dagt op de Muzyk, heb ik ontvangen van ROBERT PATRID•
cri, Sciliidk. Een Heer van Rang in Norwich, die, op
myn verzoek, verpligtend genoeg geweest is, om my verzekering te geevenl van verfcheide byzonderheden, aan welker
waarheid ik, 1 eunden zy alleen op 't gezag van 's Kinds
Vader of Moeder, zou getwyfeld hebben. Verfchynzels,
die buiten den algemeenen loop der natuure gaan , kunnen
niet te nauwkeurig of te byzonder nagegaan worden.
Omtrent Kerstyd des Jaars 1776, toen liet Kind flegts
anuerhalf jaar bereikt halt, betoonde het eene flerke genegenheid tot de Muzyk, door zelfs het eeten te laaten flaan
als het OI'gel fpeelde; en omtrent liet midden van den Zonier des Jaars 1777 ,wilde by den tientel-toon van zyn geliefde Deuntjes aanraaken, oom zyn Vader te noopen dat
deeze dezelve fpeelde. Korten tyd daar naa, als hy niet
in flaat was deeze Deuntjes te noemen, wilde hy de twee
of drie eerie nooten van dezelve fpeeler. , als by dagt dat
't aanraaken van den fleutel -toon niet genoeg was, om aan
te duiden, wat by wenschte gefpeeld te hebben.
Doch, volgens het herigt zyner Moeder, fchynt het Kind
de eertje pooging om zelfs te fpeelen gedaan te hebben, als
Mejuffrouw LULMAN, een groot Liefheblter der Muzyk,
die bet orgel zyns Vaders kwam beproeven , daar op fpeelde,
en 'er by zong: want op dien avond, wanneer Mejuffrouw
LULMAN vertrokken was , fchrceuwde liet Kind , en was zo
lastig dat de Moeder het niet wist te flillen. Eindelyk, door
de eetkamer gaande, drong het na liet Orgel toe , en doeg
'er, bykomende , niet zyn kleine vuisten op, even als andere
Kinderen , die 'er gaarne, als zy 'er by kunnen komen, geraas
op manken.
Den volgenden dag, nogthans, niet zyn Broeder, een
Jongeling van omtrent veertien jaaren, in de kamer zynde,
als zyne Moeder uit was, wilde by hem niet geen luist laaten , voor dat deeze de blaasbalken van liet Orgel trok,
terwyl hy, op diens knie zittende , de klavieren in 't eerst
verward roerde ; doch , kort daar op , met de eene hand ,genoeg fpeelde , van liet flukje : God fave great George our
King, om de nieuwsgierigheid gaande te manken van zyn
Vader, die ,op een vliering , zyne werkplaats, was, en fchielyk na beneden ging, om te verneemen wie op het Orgel
dit Deuntje fpecl de. Wanneer by bevondt, dat het zyn
iongPce Kind was, kon by naa>>wlyks geboren wat hy hoorde in zag. Toen was liet Kind net twee jaaren en drie

wee-
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ken oud, gelyk my gebleeken is uit Bene Copy van een
Doopcedel, in de Parochie van St. Georges Colgate, te
Norwich, getekend door den Eerwaardigen Mr. Tnrrs.
Desgelyks bevestigen allen, die dit Kind gezien hebben,
dat het niet veronderfteld kan worden, ouder te «veezen:
dewyl liet niet alleen het voorkomen heeft van een zo
song Kind, maar in alles zich zodanig aanftelt, en niet
meer kan overgehaald worden om te Ipeelen, dan een Vogel om te zingen.
Wanneer zyne Moeder t'huis kwam, verzogt de Vader
dat zy niet hem binnen wilde treeden : dewyl by haar iets
zeldzaams moest tóonen.. Zy deedt liet , en flondt niet
min dan de Vader ver(leld, als zy haar Kind liet begin
hoorde fpeelen van God fave great George our King. Den
volgenden dag leerde liet Kind de Bovenzang van liet,
tweede gedeelte, en beílondt daags daar aan de Bas te
fpeelen, welke het bykans volkomen trof.
In 't begin van November, des Jaars 1777, fpe^lde on=
Ze WILLIAM den Bovenzang en de Bas van Let Ambition

fire thy ind.

Toen de Ouders deeze zeldzame gebeurtenis aan eenigen hnnnèr Buuren verhaalden, lachten zy 'er om; en het
aannmerkende als de uitwerking van Ouderlyke vooringenomenheid, met hun Kind, raadden zy hun het niet voort te
vertellen: vermits zulk een verhaal alleen zou Eirekken, oni
hun te doen belpotten. Wanneer, eenige dagen laater,
Vader ci?orcu buiten (laat zynde , om buiten te werken,
Mr. PAUL, voor Wien hy iets te doen hadt, toevallig daar
voor by wandelde, en liet orgel hoorende, zich verbeeldde
(lat CROTci-1 hem bedroogen hadt, en t'huis gebleeven was
om op zyn geliefd orgel te fpeelen: geheel niet dit denk
vervuld, tradt by binnen,- en met een vaart de Ka--beld
niere,eur openende, zag hy liet Kind op liet Orgel fpeelen,
trvy1 de oudere Broeder de blaasbalken trok. NIr. PAUT,
lion; t liet fpeclen zo wel aan , dat by ter(lond twee of
drïe Buuren binnen riep, om het te hooren; deezen het
nieuws wyd en zyd verf^reidende, kwamen 'er, den naast
volgenden dag , omtrent honderd Menfchen om den jon
te hooren , en naderhand een nog veel.-genMuzykat
;rooter aantal , uit alle hoeken van de Stad, daar aan huis:
tot dat, in het einde, de Ouders zich genoodzaakt vonden , dit fpeclen tot zekere dagen en uuren te bepaalen,
om het Kind voor ver:noeienis te veiligen, en zich te ontluilil
Xx2
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haan van de ongelegenheid om fleeds zulk eerie nieuwe.
gierige menigte op te wagten.
Dit verhaal fleurt in de meeste byzonderheden overeen,
met een Brief dien ik van 11'orwich ontving, en waar van
ik hier een uittrekzel mededeel.
„ Thans bevindt zich hier ter Rede een wonder in de
Muzyk, waar van elk den mond vol heeft. Een Kind, de
Zoon eens Timmermans, flegts twee jaargin oud, zyn Vader menigmaal op een Orgel, door hem gemaakt, hebben
vertoont naauwlyks geloofbaare be--dehornfpl,
kwaatnheden in de Muzyk. Het ipcelt verfchcide Deuntjes,
en haalt enkel uit zyn geheugen brokken op , van verfcheide
caprices, welke liet van Mr. GARLAND, den Organist in de
hoofdkerk, heeft hooren íjieelen. Dikwyls heeft liet iemand,
op de Fluit fpeelende , geaccompagneerd, niet alleen met
den Bovenzang, maas maakte 'er den Bas by,. die het gros
der Toehoorderen wel voldeedt. Indien iemand valsch
fpeelt, •wordt liet terftond boos. Het fchynt in andere opzigten geen uitneemend fnel Kind; doch zyne geheele ziel
is Muzyk. Veele komen dagelyhs om liet te hooren, en
allen , die Muzyk verftaan, verwonderen zich ten hooglien (*)."
Het Kind flegts twee jaaren en acht maanden oud zyndc,
toen deeze Brief gefchreeven werd, moet zyn fpeelen veel
verwonderlyker voorgekomen zyn dan tegenwoordig : want,
daar het nauwlyks cenig onderwys fchynt te ontvangen,
en geen geregelde lesícn zints dien tyd gehad te hebben ,
kan men zich niet wel verbeelden, dat zyne vorderingen
aanmerlkelyk zyn. Nogthans moet de ondervinding hem
geleerd hebben, welke opeenvolging of zamenvoeging van
klanken zyn oor meest mishaagde ; doch zo groot is zyn
drift, dat by nimmer lang op één noot blyft (taan: en, in
de daad, zyne uitvoering moet oorfpronglylc zo veel op het
geleide van zyn oog, als op zyn oor , afgegaan hebben :
want ,
(*) Zyn Vader, die onlangs in Londen ge^'eest is, en niet
wien ik, naa het opfiellen deezes verftags gefprooken heb en
alle de byzonderheden ftaafde , verhaalde my nog, dat zyn Kind,
als by 'er mede na de Hoofdkerk ging, begon te fchreeuwen,
wanneer 't het geluid des grooten Orgels hoorde , zo veel
zwaarder dan 't geen het gewoon was: het hieldt oenigen tyd
aan , eer het, zonder finert te betonnen , (lat Orgel kon hoeren:
,-isfchien ontftondt dit uit de groote kieschheid van her gehoor
deezes Kinds, en de aandoenlykheid der Zenuwen.
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-want, wanneer zyn hand ongelukkig een verkeerde noot
,Typt, kan het oor daar over niet oordeelen, voor het te
laat is om den mistlag te verbeteren. Hebbelykheid, egter, en misfchien de kieschheid en fcherpte van een ander
zintuig, het gevoel , befluurt hem tot her roeren der
Klavieren, welke by drukt, tcrwyl by 'er bykans nooit na
kykt.
De eerfle Caprice, welke by met aandagt hoorde, werd
gefpeeld aan 't huis van zyn Vader, door Mr. MOLLY, een
Muzyk- meester; en zo ras deeze vertrokken was, fcheen
het Kind op eene wilde enn geheel andere wys te fpeelen
dan zyne Moeder gewoon was te hooren. Zy vroeg hem ,
wat by deedt? „ Ik fpeel," antwoordde hy, „ dat mooije
„ flukje van dien Heer." Doch zy was niet in flaat om
over de gelykheid daar van te oordeelen. Wanneer, nogthans, Mr. MOLLY, eenige dagen lanter, wederkwam, en
gevraagd werd of het Kind ecnige i}ukI en van zyne Caprice onthouden hadt, betuigde by van ja. Dit viel voor,
omtrent in 't midden van den Zomer, des Jaars 1777, wanneer het Kind niet neer dan twee jaaren en vier maanden
telde, en een geruimen tyd daar naa, wilde liet niets anders
dan deeze (lukken uit den Caprice fpeelen.
Een Muzykkundig fleer van 11'ovwwich onderrichtte Mr.
PATP.IDGE , dat de vorderingen, welke liet Kind op dien
tyd gemaakt had, in het oordeelen over de zarnentlemming
der klanken, zo fuel waren, dat liet 't Paasch-lied volkomen fpeelde; en in de twee of drie laatste partyen van het
,Hallelujah , waar dezelfde toon moet doorgehouden wordens speelde by met beide de handen , waar door hy 't tot
een zesde bragt , doch 't geen bezwaarlyk viel door de
kortheid zyner vingeren. Die zelfde Heer merkte op,
dat by de Bas maakende op toones , die by eerst by 't gehoor geleerd hadt , wanneer de zamenftemniing hem niet
behaagde, den Bovenzang zo lang aanhieldt, tot by eet
beter zamenílemming gevonden hadt.
Zedert deezen tyd was hem zyn geheugen zeer getrouw,
in het onthouden van toongin die hem behaagden : zich hevindende op een Concert, waar Benige Liefhebbers de Overture in Rodelinda (peelden , was by dermaate ingenomen met
,de Minuet, dat by den volgenden morgen in zyn bedde een
-gedeelte daar van neuride, en 's middags, zonder eenige
verdere hulpe , dezelve geheel op liet Orgel fpeelde.
Het Kind fchept thans liet meeste vermaak in Caprices te
fpcelen, the zeker den naam van Muzyk niet zouden rmogexi
draaXx3
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draagcn als ze gcfpeeld werden door een bejaarder Perfoon : dewyl 'er eenflemmigheid en maat aan ontbreekt
doch zy duiden zulk een oordeel en keuze van nooten
aan, als mept de daad verwonderlyk is, en die, van zelve
voortkomende , in iemand van welk een ouderdom ook ,
verbaazend zonden weezen. Maar, íchoon onze WILLIMA
(lukjes van gemeene Deuntjes vry goed in de maat fpeelt,
kan men, nogthans, niet ontdekken dat by zich in zyne
Caprices aan een byzdndere maat bindt; ook heb ik in
geen deezer waargenomen, dat hy de drie-maat zogt te
ipeelen. Indien by aan eenige byzondcre maat de voorkeus geeft, het is aan de DaH ylus, befleande uit eet„
lange en twee korte greepen , die de doorgaande maat uit
waarop veele Straatdeuntjes gemaakt worden; en-levrn,
inzonderheid, het begin is van de Belleifle 11/arc/l; deeze
kan hem die maat wel eerst gc^eeeven, en in zyn geheugen gedrukt hebben. En zyn oor, schoon keurig gevormd
om klanken te onderichciden , wordt , eater, alleen
verrukt door den genieenen zangtoon, en houdt zich voldaan met eene zeer onvolkomene overeenflemming. Il:
nam zyne houding waar, als hy voor de eerfle keer de
item hoorde van den Signor PACCIIEn 0TTI , den voor
Zanger in de Opera; doch ik void niet dat by-nr.amf'e
bleek zeer aandoenlyk te weezen , voor den verheeven
fmaak en kieschheid diens iiitfieekenden Meesters ; nogthans riep hy, vry kort na dat het air was aangehe,- en
;, Hy zingt uit F."
En dit is een der verwonderlyke eigenfcliappen zyns geboors, dat by, op Gene vry grootes afpand van eenig
Speeltuig , en buiten het gezigt der klavieren , een noot
die aangeílaagen wordt, kan ondertcheiden en weet te zeggen of het A, B, C, enz. is. In dit fink heb ik hèm
menigmaal op de proeve getleld, en vondt nooit dat by
mistastte, zelfs niet in de halve nooten. ' Eene byzondlerheid te zeldzaamer, om dat veele Speelders en zelfs zeer
bekwaaaue , buiten Raat zyn , om , enkel op 't gehoor, in
eetje Opera , of elders , te onderfcheiden , uit welk een S1eutel een fink gespeeld wordt.
Maar dit Kind was bekwaam , om een noot , die onder
het bereik zyns gehoors geflaagen wordt, als by de klavieren niet zag , ilcgts twee cn een half jaar oud zynde,
ze,"s eer by de Letters van het A, U, kon , te onderfciieirlen. Eene omítandigheid zo zonderl in g, dat ik zeer,
begeerig was om te weeten , wanneer , en op welk Gene
wy-
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wyze, deeze bekwaamheid zich eerst ontdekte. Zyn Vader
verhaalde my, dat wanneer hy, in 't midden van January,
des laars 1778 op 't Orgel fpeelde, zekere noot hing, of
bleef doorfpeelen , fchoon niet door den vinger gedrukt , en
dat, fchoon noch hy, noch zyn oudfte Zoon, kon ontdekken welk een noot deeze was, WILLIAM, the toen over de
vloer liep te fpeelen , dit laakte, na het Orgel liep , en zyn
vinger op die noot zette. Mr. CROTCH , denkende dat dit enkel toevallig was , maakte , met voórdagt , 'int , op den volgenden dag, verfcheide nooten hingen, welke het Kind terítond
de een nan de ander aanwees: eindelyk deeat by twee klavieren te gelyk hangen blyven , 't welk, door het beletten
dat de klepjes van de wirdlaade fluiten, een dubbele wantoon veroorzaakt; dan by rondt die beide terltond uit. Elk
Kind, in de daad, 't welk niet geheel onvatbaar is, .lat
wit van zwart , lang van kort, kan onderkennen, en de Let.
ters van 't A, IB weet te noemen, waar door de Muzyknooten aangeduid worden , kan de naamen der klavieren op
een Klavecimbaal in vvf minunten leercn; doch, over 't algemeen zouden vyf jaaren niet genoeg zyn, om iemand , van
welk een ouderdon ook, hoe zeer hy zich op de Mnzyk
bevlytig^le , een onfeilbaare herinnering in te booze men,
.van de toonen door deeze klavieren voortgebragt, wanneer
by de veyheid niet hebbe om ze te zien.
Eene andere wondere eigenschap van deeze zeer vroege
bekwaamheid is , dat by, twee jaaren en vier maanden out
zynde , in haat was , alles wat by fpeelde op de vreenidfie
en zwaar(le deutels over te brengen, en nu in zyne Caprices uit alle ieutels even gemaklyk fpeelt.
De laatlte hoedanigheid, welke ik nog moet aanwyzen,
als zeldzaam in deezen Kinderlyken Muzykant , bei'raat
hier in , dat by voor de vuist een bas kan fpeelen op gemak
als zy door een ander op 't zelfde Speeltuig-lykeVzn,
gefpeeld worden. Maar men hebbe zich niet te verbeelden ,
dat deeze Basfen juist zyn, en naar de regelen van tegenflellin, dit heeft hier zo min plaats, als in zyne Capri=
ces.

Voor tegenwoordig, beftaan alle' zone eigen Deuntjes uit
navolgingen van gemeene en gemallylze ílukjes, en hy
fchynt ongevoelig voor andere: egter fchynt de eenige wyze,
waar op zulk een Kind als nog iets beters kan geleerd.
worden, door voorbeeld te zyn. Indien by geene dan uit
stukken hoorde, zou by ongetwyfeld poogen,-munted
jets der„el ks voort te brengen: doch, thans, (peelt kleine
wILXx4
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niets nauwkeurig, en zy'lle Caprices zyn weinig minder wild din de wildzang der Vogelen. fly fchynt nog
geen voorwerp te weezen, om onderwys te ontvangen:
want, eer zyn verfland ryp genoeg is, om de lesiep van
een Meester te bevatten, en eer by eerre zegt om te leeren laat blyken, door eerie gewillige en bereidvaardige onderwerping aan zyne onderrigtingen, zou het bedwang
van regelen hem alleen mishaagen, en , te f erk aangedrongen, de wonderbaars natutirlvkc Muzykbekwaatnheden
verdoovcn, of misfchien geheel verwoesten.
L,IAM

HET ONVERWPAGTR IIUWLLYR.

Eene aandoen?yke Gefchiedenis,
(Uit een Brief van ene reit -arle fu11,ouw aa,i laaare Vriendin tc
Londen.)
Brunel 20 Feb. 1780.
WAARDE SOPHIA!

nabunrlchap is onlangs een Hunvelyk voltrok
Idern deeze
aan de aanzienlykheid-ken,mtaldcprgfy
de zonderlingheid der omflandigheden,
Familie ,

en
die 't zelve voorgingen, voegende. De Juffrouw was zes
jaaren lang áíe beguufligde Kamenier geweest der Gravinne, Weduwe van B --- , die snaar één Zoon bath,
welken zy, tot onzer aller groots verbaasdheid, deezer
dage, aan die Kamenier heeft laaten trouwen.
De Gravinne is in Vlaanderen zeer hoog geagt, van
toegen haar kloek verfland, voorzi;;'tigbeid en oordeel; en
ftaat bekend voor ecne Mevrouwe , boven allen dwaas
vooroordeel verheeven : en hier van levert dit IIuwelyk
een nieuw bewys op. Naardeniaal ik de eer heb van zeer
gemeenzaam bekend te tveezen in liet Gezin van een baarer naaste Bloedverwanten, aan welke zy een breed ver
dit gebeurde heeft medegedeeld, zal ik liet u-halvn
trapten op te ,veeven, met de woornfen van deeze bemin
uit cellen Brieve, te dier gelegen--neuswarctGvim,
heid gezonden , waar van ik , volgens verkreegen verlof,
u dit uittrekzel toelèhik.
„ 't is Stu zes jaaren geleden ,' dat ik de waardige LnO}JoRA (ik geef haar deezeii verbloemden naam, om dat ik
gee-
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geese vrybeid heb tot het melden van den rechten,) in
mynen dienst nam. Zy was van Adelyke geboorte; doch ,
in haare vroegfie jeugd , eene Wees geblecven, zonder middelen. ik besloot , uit genegenheid voor den Vader en Moeder,
die ik zeer wel gekend had, de zorg haarer opvoeding op
my te neemen. Ik bragt.haar op, overeenkomltig niet den
leevensrang tot welken ik haar fchikte, en belloot,indien zy
aan myne verwagting beantwoordde, haar, by myn dood,
zoo veel naa te laaten, als genoegzaam zou weezen, om
onafhanglyk van iemand anders te leeven. Gy moogt u
verzekerd houden, dat ik zorge droeg om de ftriktfie denk
Deugd en Eer haar in te boezeroen, en was zo-beldnva
gelukkig, dat Naare neigingen met myne lesfen medewrok
ten. Zy was vry van die ligtzinnigheid en ydeltuiitery,
doorgaans eigen aan Juffrouwen van haare jaaren, en ik kon
geen liet minfile zweemzel van eigenwaan in haar ontdekken.
Ik verwonderde my over haare fchoonheid , en zy alleen
ichecn onkundig van haare bekoorelykheden. Dikwyls lIelde ik haar op de proeve , en overtuigd van haare trouwe en
voorzigtigheid, vertrouwde ik my, ten laattien, geheel op
haar, en raadpleegde haar ten opzigte van myne grootfte en
dierbaarfce belangen. Haare goede geaartheid zette 'haar'
aan , tot liet betoon van dankbaarheid , en ik was geheel vol
haar gedrag.
-danoyer
Myn Zoon, zyne Letteroefeningen voleind hebbende, dan
nog minderjaarig zynde, woonde by my in huis, tot by
den ouderdom zou bereikt hebben , om van zynen Staat en
Rang bezit te neemen. Ik verwonderde my geheel niet,
dat hy myne Kamenier aanzag als eene Juffrouw, wier {laat
veel te laag was om by hem eenigzins in aanmerking te komen, Ik merkte zelfs op, dat hy het pryzen van deeze bekoorelyke Maagd niet kon hooren, zonder daarover zyn
wederzin te betoonen: menigmaal wederfprak by liet gevoelen der zodanigen, die regt deeden aan haare verdienflen,
nogthans zorg draagende om nimmer het behoorelyk ontzag
mywaarts te 1chenden.
Zonder my verder in te laaten tot bet onderzoek der oor
waar aan deeze handelwyze moest toegefchréeven-zake,
worden , kende ik ze alleen toe aan jaloufy; dewyl by zag
hoe zeer ik deeze jonge Dogter beminde en beguniligde.
Elk blyk van agti;ig, welk ik haar betoonde , fcheen in myne ooaen de agterdogt van myn Zoon gaande te maaken.
Ik beken dat zulks 'my eenigzins ontrustte; doch ik fireelde
nay niet de hoop, dat deeze nydige geaartheid zou afneeXx5
men
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men met het vermeerderen zyner jaaren, en dat de Maa.
king, met welke ik voorhad haar in myn Uiterflen Wil te.
beguningen, zyne twyfelingen zou verbannen. Ik befloot,
derhalven, hem zyn gevoelen te vraagen, over de fchikking die ik ten haaren voordeele in myn Testament gemaakt had; doch tenvyl ik dit denkbeeld koesterde, werd
ik zeer ontrust over de droefgeestigheid en mymering waar
aan LEOIWORA zich overgaf: al haare leevendigheid, al haar
vlytig oppasfen, en onvermoeide bezorgdheid om my te
behangen, ruimde plaats in aan wanlustigheid en blykbaare verveeling. Deeze verandering finertte my zeer , en
zy bleef in dien toefland het geheele laatstverloopen jaar,
toen ik eindelyk befloot cie oorzaak daar van te ontdek
eenzaamheid, welke zy zogt, dagt ik, komt-ken.D
met haaren droefgeestigen aart overeen : en ik verwonderde my geheel niet , dat zy gezelfchap fchuwde : maar het
maakte my verlegen, dat zy my zo veel mogelyk fchuwde, en altoos na Naare kamer ging, zo ras zy het vol
-firektnodgmyieftvrghad.Mneb
haalde my, dat zy altoos de deur floot, en zorgvuldig
den fleutel daar uit nam. Ik bnertte hier over, op Genen
vrienmtlyken trant , en zy antwoordde my, met naare gewoone vriendlykheid, dat zy dit alleen deelt om onrefloord te leezen in de boeken, welk ik haar geleend had.
— Tot nog vermoedde ik, in al dit gedrag, niets
geheims : doch zonder u te kunnen zeggen wat myne
nieuwsgierigheid gaande maakte, hefloot ik haar in 't oog
te houden, telkens als zy na haare kamer ging. Einde
zich , omtrent acht dagen geleden, eene gunf}t--lykbodt
ge gelegenheid aan, zy liet niet alleen den fleutel in de
deur; maar dezelve een weinig openflaan. Hier op ver
ik my in eerie plaats , van waar ik, zonder ontdekt-fchol
te worden, kon zien wat zy deedt , zy was geen twee
minuuten van my af geweest, of ik zag haar, na eert
Klederkas loopen, waar uit zy een der fchoonfle Kinderei,
haalde, die ik immer aanfchouwde, zy liet het zuigen,
en het Kind maakte geen het minf'e geluid, — de netheid der kleederen van dit klein onfchuldig wicht, --de zonderlingheid eener omf andigheid van deezcn aart, cn
de denkbeelden, welke in my opkwamen, bragten my in
zulk eerie verwarring, dat ik nog verwonderd f'aa, hoe ik
in Raat was in de kamer te gaan.
Niets dan de fterke genegenheid, welke ik LEONORA toedroeg ,kon de verontwaardiging, die my vervulde, te boven
k..
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komen. Op liet oogenblik dat zy my zag, zeeg zy voor my;ie voeten neer, en ontwapende myne woede. ik fpaarde
geenc moeite om haar te doen bekomen; in 't einde opeu,!e
'zy haare fchí oti:e oogen , alleen om een vloed van traaneis te;
fchreijen , terwyl zy myne kniën omhelsde : zy kon geen
woord ii)reeken. AU!_raandoenlykst was tiaar toeVtand : Je
verlegenheid, waar in zy zich bevoudt , veraieerdere haare
fchoonheid, en ik fchaam- het my niet te verklaaren, dat
haar voorkomen de bitterheid der verwytin aeu , welke ik
voor hadt haar te doen, verzagtte. Nogthaos , in het denkbeeld, dat zy zich op eerre laage wyze hadt laaten onteeren, fpaarde ik haar niet; doch bciloot, niet haar te verzekeren , dat ik alles , wat in niyn vermogen was , zou aan'wenden om Naare eer te herftellen , indien zy my ontdekte
aan wier der inynen zy zich hadt overgegeeven.
1-her op verdubbelden haare traanes.
Ik voelde my
fierk bewoogen, en omhelsde het Kind, zonder te weeten
waarom: dit blyk myner tederheid gaf de Moeder moed : en
zy riep uit. „ Is alles over, Mevrouw, ik zal u de gehee„ le zaak ontdekken. Het bloed, dat in de aderen van myn
;, lieven Zoon vliet, is te edel om niet erkend te worden.
-- Dit Kind is de vrugt niet van eene laage gemeenfchap. 't Is uw eigen bloed, Mevrouw, -- de Graaf,
„ uw Zoon, is de Vader. Maar helaas ! op welk eene
;, wyze? Reeds voor eenige maanden, Relde hy al„ le kunftenaaryen te werk, om my te verleiden; dan , noch
,, eeden, noch gefchenken , noch zelfs trouwbeloften ,kon, den baaten, tot hy cindelyk, my in diepen flaap overvallende, met geweld volvoerde, 't geen ik op alle zyne
,, aanzoeken geweigerd had. Ik kan n myne wanhoop
niet befchryven : ze was zo groot , dat ik den Graaf op
„ Lyn eer als Edelman deelt zweeren , dat by nimmer we„ der eenigen toeleg op myne eer zou maakcn. Hy heeft
„ zyn woord gehouden, en ,ik moet hem dat refit doen:
maar nooit heeft by afgelaaten my aan te zoeken, en
„ om hier van ontflaagen te worden, kon ik geen ander
„ middel vinden, dan de bedreiging dat ik u zynen gas„ fchen handel zou ontdekken. — Zoudt gy het kunnen
„ geldoven, Mevrouw, dit gedrag veranderde de Liefde,
„ welke hy my gezwooren hadt , in haat: en ik ontdekte
„ eerst de verandering van zyne gevoelens, toen ik te laat
„ bemerkte , dat myne onteering zou blyken door een lee„ veindig bewys. Wat kon ik doen? Ik bepoot,
„ het ging zo 't ging, niyn toeftand te bedekken.
„ Ik
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„ Ik maakte alles tot het kraanren gereed, en gy weet, hoe
zorgvuldig ik u altoos zogt te vermyden, als gy my
„ met opmerking fchecn te willen aanzien. In 't einde be„ floot ik liever myn leeven te waagen , dan myn toetland
te ontdekken. Gelukkig ílaagde alles naar wensch: ik
„ bragt myn Kind midden in den nagt ter wereld, baker„ de het op, en gewende liet aan deeze kleerkas, en de
„ Hemel heeft my zo verre begunfligd, dat het, zints de
„ geboorte, nooit luid genoeg gefchreeuwd heeft, om ge„ hoord te kunnen worden; wat de Graaf betreft, by is
„ nog onkundig van dit gevolg zyns gepleegden misdryfs."
Ik had geen kragts genoeg, (vervolgt de Gravinne) om
trieer hier van te hopren; doch uit haar mond de bekentenis
gekreegen hebbende, dat zy eene genegenheid voor myn'
Zoon hadt , welke zy alleen onder hieldt , uit hoofde van
het verfchil tusfchel hunnen Staat, verzogt ik haar het geheim voor zichzelven te bewaaren, en beíloot tot het doen
van dien flap, welken ik nu genomen heb.
Op zekeren dag by myzelven zittende te overdenken, welti
ke maatregels best in dit geval te neemen, tradt myn Zoon
ter kamer in, met een zeer vergenoegd gelaad, en my ge,
groet hebbende, niet zyn gewoonen kinderlyken eerbied,
verhaalde by my , onlangs kennis gekreegen te hebben , aan
eerie zeer beminnenswaardige Juffrouw, en hoe by niettwvfelde of Naare Bloedverwanten zouden gereedlyk in haar
H-Iuwelyk niet hem bewilligen, indien het my aanflondt. —
Ik ontving deezen voorflag met een gedwongen glimplach,
en myn antwoord tot eene nadere gelegenheid verfchuivende, ging ik dc kamer uit, en na dc kamer van LEONoRA,
die ik belastte met haar Kind zich in liet kabinetje van myrl
kleedkamer te verbergen ; zo ras het middagmaal gedaan
was, verzogt ik den Graaf met my na deeze kamer te gaan;
en ik gaf de flriktile bevelen, dat niemand ons zou volgei}
©f flooren.
De voorzorgen verbaasden den jongen Minnaar, die zonder draaien mede ging. Ik ving liet onderhoud aan, niet
hem verfcheide vraagen voor te Hellen, wegens den rang
en middelen der Dame met welke hy voorhadt te trouwen,
en wanneer by op haar verliefd geworden was. My op dceze ítukken geantwoord hebbende , betuigde ik daar over
wel voldaan te zyn ; doch verzogt te mogen weeten, of
deeze de eerfle gevestigde genegenheid was , door hem voor
een uit de fchoone Sexe opgevat? Op deeze vraage fcheen
Icy grootlyks verlegen; en op myn nader aandringen , beleedt
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leedt hy, een jaar geleden, een malle drift gevoeld te hebben, voor een jong Meisje, die hy gelukkig niet ontdekt
hadt: om dat ik ze zeker zou gewraakt hebben. Op dit alles onderzogt ik, of dat jonge Meisje van lange geboorte,
zonder middelen , en zonder verdientten, was ? „ Neen , Me„ vrouw ," antwoordde myn Zoon , „ haare verdientte is
„ verre boven haare geboorte, en haare Deugd maakte
my geheel verlegen : en niets anders , dan deeze was ia
flaat om myne vuurige liefde in afkeer te veranderen !
„ Hoe, myn Zoon ," hervatte ik, „ dient de Deugd en
Eerbaarheid eener jonge Dogter, om u aan te zetten om
haar te haaten ? Zyn deeze de vrugten van uwe Opvoeding,
„ welke ik u gegeeven heb? Zyn dit de gevoelens van
braafheid en eer, die ik u zo diep zogt in te prenten?
„ Moet ik u aanmerken , als een plaatsbekleeder van uwen
Vader, daar gy dusdanige begrippen koestert?
„ Doch laat ons een weinig nader komen. Ik tlaa op een
verhaal, van alle de omliandigheden, die uwe eeriie lief„ de vergezelde." ------ My zo heilig bepaald vindende,
bekragtigde hy, fchoon met veel wederzin, LrONORA's berigt van al het voorgevallene in doezen geheimen minnehan
'er eenige omftaudigheden hyvoegende, die Naare-del,
kieschheid haar hadt doen zwygen : en inzonderheid, dat
hy, door middel van een nagemaakten íleutel, in haare kanier hadt veeeten te komen. Na,, deeze volkomene belydenis van zyn misdryf gedaan te hebben . voegde by 'er
nevens, dat deeze zyne ongelukkige liefdedrift van geen
kwaade gevolgen vergezeld geweest was, ten opzigte van
het voorwerp; en dat by , uit dien hoofde , oordeelde
volkomene vryheid te hebben om zyne genegenheid elders
te vestigen; my alleen verzoekende zyn geluk te willen vol
goedkeuring.
-makendory
Ik hield het gefprek aan , met hem te verzekeren, dat
zyn geluk 't zelfde was als myn eigen: doch dat het, om
't zelve betlendig te naaken, nooclig was den grond in Eer
en Deugd te leggen. „Zyt gy," hielde ik hem voor, „ zyt
„ gy niets verfchuldigd aan de beledigde fchoonheid , door
„ u gewelddandig onteerd, op ene wyze , waar voor de
„ fitoodtle zou gruwen? Ilcht gy genoeg zekerheids, dat
„ uw roekeloos en (nood heihan geen gevolgen gehad
„ hebbe ? Hebt gy immer onderzoek gedaan , hoe het met
„ dit alles gelegen is? In ±ien gy , naa uw Huwelvk met de
„ Dame, nu door u beoogd, uwen mistag ontdekt, zoudt
„ gy dan niet ten prooy veezen, aan de plaagendfie zelf„ ver
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„ verwyten van een befchuldigd geweeten ?"
Nauw.,
lyks had ik deeze woorden gelprooken, of ik gaf L ONOR
liet beftemde teken , die daar op niet liet Kind binnen trmlt
cn 't zelve hem aanbiedende, zeide ik: „ Zie hier, nays
„ Heer, het gefchenk, dat ik uwe nieuwe, Zielsvoogdres zal'
„ maaken !" Myn Zoon, verbaasd en verlegen ,
kon deezen onverwagten fchok niet verdraagen; doch viel
van zich zelven op den grond neder; terwyl de arme i.roIvoRA, die haare tederheid niet langer kon bedwingen, te
zyner hulpé toefchoot, en my fineekte , myn Zoon geel,
verwyten meer te ,dóen : teffens myne toeflemming verzoekende, om myn Huis te mogen verlaaten, en na een anoden
land te trekken , waar zy, niet haarer handen arbeid, he
noodige voor zich en haar Kind zou zoeken te winneii.' -Doch, als zy op 't punt flondt om ter kamer Hit te' gaan,
kwam de Graaf tot zichzelven, en werd overgehaald, nut
Liefde en Deugd beide hulde te doen. Ik had naauwlvks
noodig, myne gevoelens eenigzins uitgebreid voor te dreagen, zo gereed flemde by in mynen voorflag; en door iIi
Ziet I1ttwelyk met LEONORA te bewilligen , floeg by den ceweg in, langs welken by Gene belediging kon vergoe--nige
den, „die," gelyk ik hem betuigde, „ door iemand anders
„ gepleegd, aan eene Juffrouw my zo dierbaar, niet onge„ tl:raft zou gebleeven zyn."
Ik begryp zeer ligt, dat veelt deden deezes voorvalg
een romanesk voorkomen hebben; doch dit belet niet, do
liet met de daad op deeze wyze gebeurd is."
Ik blyf, enz.

YBRHAAL VAN DE JAARLYESCHE FEESTEN DER CHINE1ZEN,
TER SERE VAN DEN LANDBOUW.

(Uit liet Engelsch.)
Landbouw eisent, zekerlyk, in 't fint. van 0 idheid, den
D evoorrang,
boven alle Konft'en en Weetenfchappen. Wy lc

zen toch in de vroegtle tyden reeds van Doorluchtige Staats'iannen en beroemde Helden, welken te gelyk den Ploeg eerden; en
voorlang hebben de grootfte vernuften , gelyk ook de Mantuaanfche
Bard, den Landtouw als een voor hun gunlig onderwerp aange.
merkt. Maar in geen deel dcr, aardbos ems word de Landbol n'
immer hooger geëerd, dan in China; alwaar de Natie zig over 't
,;gemeen ten vlytigttc op den Landbouw en deszelfs verbererin ;
toelegt. De edelmoedigheid van twee stunner Keizers is nog helen
her
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het voorwerp van aller Eerbied. Deze groote Monarchen , het
voordeel van den Staat, boven dat vara hunne bloedverwandfchap
verkiezende, hielden hunne eigene kinderen van den troon, om
plaats te maaken voor menfchen die zy van den Ploeg namen.
Niet minder eeren zy de Nagedagtenisfe van deze Koninglyke Land•
lieden, die de zaaden van t geluk', eni der beftendigheld van 't Keizerryk, in den vrugtbaaren boezem der aarde zaaiden: terwyl zy
den Landbouw aanmerken , als eene onuitputbaare bron, van alles,
wat tot voedzel, en gevolgelyk tot voortplanting, van liet menschdom ftrekt. Van daar worden de Landlieden in China hooger dan
de Konftenaars , ja zelfs boven de Kooplieden, geacht. Ook zyn
hunne voorregren veel uitgebreider ; gemerkt hun beroep, niet
regt als veel nuttiger voor 't Chineefche Keizerryk aangemerkt
word: want, door hunne naarltigheid, geniet de gantfche Natie
haar onderhoud. 't Is indedaad zeker, dat het, zonder den gedurigen toeleg der Beeren op den Landbouw, onmogelyk zyn zoude,
de Onderdaan n van zulk een groot Keizerryk te kunnen onderhouden. China naamlyk is zo volkrykr dat ieder vlakte, naar
behooren bebouwd, 'er nauwlyks genoeg zy ter voedinge der Inwoonders. En zulk een wyduitgeftrekt Ryk zou maar weinig
fleun vinden in den byftan 1 van vreemdelingen , ter vervullinge
van deszelfs verfchcide Noodzakelykheden; al ware het, dat
deszelfs verstandhouding met hun beter vastgefteld was , dan het
Ryk tot no goedvind. Het is derhalve niet te verwonderen , dat
uien, in dit Keizerryk, den voorfpoed van den Landbouw beftendig
aanziet, als een der voornaamfte onderwerpen van de Regeering;
en dat men den Landlieden , ter oorzaake van dit hun beroep,
zeer veel hoogachting toedraagt. En hi,r aan is het toe te fchryven, dat men in China, ter hunner tere, een openbaar Feest
viert; by welks onderhouding de Keizer zelf 'er moedig op is ,
dat by 's Jaarlyks eens den Ploeg heiliere. Dit komt voor als
Gene inftelling van een der oude Oosterfche Monarchen. Kingvang, de vier- en twintigfee Keizer van 't Huis van Chou, onder
wiens regeering, de vermaarde Philofooph Confuftus gebooren
was, g31 Jaar vóór de g_buorte van cruusvus, vernieuwde alle
de wetten, welken, zyne voorzriaten, ten voordeele van den
Landbouw, ingevoerd hadden. Maar, ten tyde van den Keizer
Yen-ci, die 302 Jaaren na King•vang regeerde, Reeg de Landbouw tot den hoogfe eerent, ap. Deze Prins, bemerkende dat
zyne Landen door den oorlog verwoest waren, gaf een edel
voorbeeld van oeffening en arbeidzaamheid aan zyne onderdaanen; door zelf de bezittingen der Kroon te bebouwen. Zyne
Staatsdienaaren en alle dc Edellieden werden door dezelfde noodzakelykheid aangezet, en door 's Vortlen voorbeeld aangemoedigd. Deze gebeurtenis word gehouden , voor den grondlag
van een goot feest, dat Jaarlyks in alle de Steden van China
gevierd word; wanneer de Zon in den vyftienden graad van
4 uarius treed ; dat is, op dien tyd , welke de Chineefche
Ster-
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Sterrekundigen , als het begin der Lente in China, bepaald l;eb .
ben. Wanneer die tyd daar is, verlaat elk Bevelhebber vHn ie
Stad zyn Paleis; voorgegaan door zulken, die zyne merkte--der
hens van gezag, by een groot getal toortfen, draagen en verge.
zeld van verfcheiden Muzikanten , die op verfchillende inf ruinenten fpeelen. Hy is gekroond niet bloemen, en gaat dus,
naar de oostelyke poort der Stad; als of by de Lente te gemoete ging. Zyn ftoet is te zamen geheld uit een groot getal vraag
behangen met zyden ftoffen, die, in ver -ftoeln,gchidr
vakken, de afbeeldzels van deze beroemde Mannen,-fchilend
aan wien de Landbouw het meest verfchuldigd is, vertoonen ;
niet aanduiding der gefchiedenisfe van ieder dezer onderdaanen.
De ftraaten worden alornme met tapyten bekleed; op zekere af.
!tanden, ziet men Eerbogen opgeregt; en de Steden zyn over 't
geheel verlicht. Onder andere zinnebeeldige vertoningen, is 'er
in den fioet , eene aarden Koe , van zulk eene verbaazende
grootte, dat vyftig mannen hez,vaarlyk in haat zyn, dezelve den
trein te doen vergezellen. Agter dele Koe, welker hoorns verguld zyn, volgt een Kind, dat den geest van naarltigheid en ar
verbeeld; het wandelt met den eenen voet bloot,-beidzamh
en den anderen bedekt; houdende een fiok in zyne hand, waar
mede het de Koe onophoudelyk haat, als of het dezelve voort
wilde dryven. Wyders volgt 'er eerre menigte van arbeidslieden
voorzien van hunne gereedfchappen; en voorts eene party gemaskerden en Comediantun , die verfcheiden ftukken uitvoeren.
De procesfie nadert dus den Bevelhebber; els dan word de Koe
van alle haare vercierfelen beroofd, en in ftukken gefaagen;
en de kleine Koetjes, die uit haaren buik komen, als mede de
Rukken van de groote K.,e, worden onder de menigte verdeeld.
Hier op doet de Bevelhebber eerre korte R: tienvoering , tot of van
den Landbouw; welken by verheft, als 't waardigfte beroeps en
't nuttigh're voor het a'gemeene welzyn. — — Men merke ter
deezer gelegenheid aan, dat de- oplettendheid van den Keizer en
de Mandaryns op het belarg v.:n den Landbouw zo ver gaat,
dat uien , wanneer 'er een Courier v-.n een Onderkoning ten
Hove verfchynt, nooit vergeet, n. het voorkomen van t Veld,
en de vooruitzigten van den Herfst . te vraagen. Een, gunflige
regenbui is oorzaak van rnerige bezoeken en gelukwwwenichir geil
onder de Manda.ynen. En als de Lente da ; is, verzuimt de
Keizer nooit den ploeg . volgens de oude gewoonte , te heftieten; en zelf eenig_ Voornen , niet alle de verehchte plegtig` eid
te openen, om de Landlieden door zyn voorbeeld aan te moe
ook noemen de Mandaryns, in ieder Stad, deze plegtig_-digen;
heden in acht , met de volgende gel ruikelykheden.
Her Hof der Wiskon!tenaars begint, volgens de orders die zy
ontvangen hebben, met uien 2411en dag van de ede maand, vat
te fte,licn, als den gefchit len tot den Landbouw; en de Ceremoniu- Meesters verkondigen daar nu, by eerre memorie, aan desa
,
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]Keizer de plegtigheid van het Feest. Foor eerst benoemt de
Keizer twaalf Edellieden, om hem tot zyn gevolg te dienen, en
den grond agter hem te ploegen. Deze Edellieden moeten drie
Printen en negen Voorzitters van Souvereine Hoven zvn; of
wel hunne Asfif{enten , in geval van ouderdom of ongefteldheid.
Ten tweede, de pligt van den Keizer, in deze plegtigheid, is
niet alleen den grond te ploegen, om den nayver door zyn
voorbeeld op te wekken; maar ook, in hoedanigheid als opper$e Kerkvoogd , eene offerhande aan Changti te doen; ter verwer.ving van overvloed: en by is verpligt, zig, drie dagen vóór de
plegtigheid, met vasten en ingetogenheid, daar toe te bereiden.
1e twaalf Printen en de Mandarynen, tot zyne hulpe gefchikt,
zyn aan dezelfde wet ondevworpen. Ten derde, moet de Keiz er, den avond, vóór den bepaalden dag, eene deputatie van eenige Heeren naar de zaal zyner voorzaaten zenden. Deze Edellieden buigen zig neder voor de tafels, daar derzelver Naamen
op gefchreven zyn ,`en verkondigen hen, als of zy nog in leven
waren, dat 'er den volgenden dag eene groote offerhande zal geofferd worden. Behalven deze pligten, welken den Keizer aangaan, fchryft het zelfde gerechtshof aan andere gerechtshoven
de fchikkingen voor, die in hunne respeáive Departementen in
acht genomen moeten worden. De een is gefchikt om de offerhande te bereiden; en een ander om het formulier op te fellen,
dat de Keizer, geduurende de plegtigheid, herhaalt. Deze weder heeft het opzigt over (ie fchi.^king der tenen, in welken de
Hoftioet het middagmaal moet houden; en gene wordt gelast,
veertig of vyftig Landlieden te vergaderen, wier Jaarera hen
achtbaar gemaakt hebben; om tegenswoordig te zyn , als de Kei
aan den ploeg (laat : benevens veertig Jonge Boe--zerdhan
ren, om de Bouwgereedfchappen te draagen; om de Osten op
te tuigen; en 't graan klaar te maaken om te zaaijen. Zy ver
welken alle de anderen-kieznvyfortaplgewsfn,
verbeelden; te weeten, Weite, Ryst, Boonen, en twee zoorten
van Gerst.
Wanneer de 24fte dag der tweede maand daar is, begeeft zig
de Keizer, in zyn ftaatfiekleed , met zyn geheele Hof, naar de
bellemde plaats, om aan Changti de Lente - offerhinde op te
offeren, ter verkryginge van de behoudenis der vrugten, en
den zegen van overvloed. Deze plaats is eenti kleine hoogte, op een geringen affiand, aan de zuidzyde van de Stad,
ter hoogte van 50 voeten en 4 duimen; naast welke de plaats, die
de Koninglyke Landman zal beploegen, gelegen is. Op het vol
klimt de Keizer af, met de drie Prin--eindgrofha,
fen, en de negen Prefdenten, welken by met deze onderfcheiding
vereerd heeft. Etlyke Edellieden draagen de kisten, daar de zaaden in befooten zyn; en 't gantfche Hof vergezelt deze plegtigheid , met de diepste ffilzwvygendheid en eerbied. Zyne Majefleit
neemt dan den ploeg, en maakt menie voorgen, voorwaarts en
M DE£L. MEIWELW.IVO. IS.
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agterwaarts. De drie Prinfen, en de negen Prefidenten, doen ver
zelfde. Na dit werk , ' t geen voorts ook in andere-volgensht
dee!en van 't Veld op nieuw begonnen word, zaait zyne Majetfeit
de opgenoemde onderfcheiden zoorten van gewasfen. Den volgen•
den dag bearbeiden de veertig Huislieden en Jonge Boeren het
overfchot van 't Veld. En de plegiigheid eindigt met.gefchenken,
die de Keizer onder hen uitdeelt, heftaande in vier. stukken Katoenftof. Gedurende het verloopen van dit Jaarfaifoen , en voorts,
is de Gouverneur van Pekin verpligt, dit Veld te bezoeken, en
toe te zien , dat het met de uiterile naauwkeurigheid in acht genomen worde. Hy beziet zelf de Ryen , om te ontdekken, of 'er
Benige buitengemeene Koornairen zyn ; wordende het als een zeer
voordeelig voorteken gehouden, by voorbeeld, een ftam met 13
siren te vinden. Als de Gouverneur zulk een ftam ontdekt , dan
haast by zig, om deze gunftige omftandigheid aan 't Hof bekend
te maaken. In den Herfst moet by het gewas in geele zakken vergaderen, en in een Magazyn, tot dat einde gefchikt, 't geen het
Koninglyk Maeazyn genoemt word, verzorgen. Dit gewas word
voor de grootíte plegtigheden bewaard. Wel inzonderheid neemt
de Keizer, als hy zyne ofr'erhanden aan 7 yén , of Changti , offert ,
van dit gewas, Is de vrugt van zyn eigen arbeid: en hy doet
dezelfde offerhanden, op zekere tyden van 't Jaar, aan zyne
Voorzaaten.
Men merke wyders ter dezer gelegenheid nog aan, dat dèze
pragtige plegtigheden de enkelde eerhewyzingen niet zyn ; welken
de Chineezen aan den Landman en de Landbouwery doen. Onder
andere uitmuntende fchikkingen van den Keizer Tong thing, ter
aanmoediginge van de Landlieden, is bovenal der aantekeninge
waardig, zyn bevel dat de Gouverneurs van iedere Stad, jaarlyks , den naam van een Boer in hun distri& zouden opgeeven, die
zig onderfcheidde, door zyn toeleg op den Landbouw; door zyn
onberispelyk gedrag; de vreedzaamheid van zyn Huisgezin; en de
eensgezinde onderhandeling inet zyne nabuuren ; ook werd de
fpaarzaamheid en befchcidenheid in zyne zaaleen niet vergeeten.
Op dit getuigfchrift van den Gouverneur verheft de Keizer dezen
wyzen en naarftigen Boer, tot de waardigheid van Mandaryn van
de Sfte order; en zend hem de bewysbrieven van honorair Mandaryn, Hierdoor verkrygt hy een aanzien, 't welk hem 't regt
geeft, om he kleed van die order te draagen; om den Gouverneur te bezoeken; in zyne tegenwoordigheid te zitten, en Thee
met hem te drinken. Verder word hy, voor 't overige van zyn
leeven, geëerbiedigd. Na zyn dood word hy, met alle plegtigheid'
overeenkomftig met zyn rang, begraaven : ook worden zyne Eertytels op de tafels , in de zaal zyner voorzaaten , gefcbreeven. Hoe
fterk zyn zulke voorbeelden niet gefchikt, om den nayver der
Boeren op te wekken ! Overeenkomifig hier mede zyn alle hunne
zorge' tot eene algemeene bebouwing gefchikt; wanneer zy eenigen ledigen tyd hebben, hakken zy hout in de bergen; en bezoeken
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ken hunne moestuinen, of zien na hun fuikerriet. Ze zyn nooit
ledig; en hunne Landen liggen nooit onbebouwd. Men telr hier
gemeenlyk drie Oogften in 't Jaar; de eerste van Ryst, de tweede
van Wikken, die gezaaid zyn vóór dat de Ryst ryp is; en de
derde van Boonen, of een ander foort van Graan. De Chineezen
laaten zelden hun Land nutteloos leggen; en de weinige gronden,
die tot vermaak beplant worden, fchynen aldaar bedekt, en van 't
bloote oog verwyderd te zyn; als of de eigenaars bevreesd waren,
te befchouwen , hoe veel gronds zy bezi,ten, die bebouwd moest
zyn voor het onderhoud van 't leeven. Want by dit vernuftig
Volk is het een onver hreekelyke grondregel, dat het ,dlgesneene,

best altoos den voorrang boven het Eigen Vermaak behoorde te hebben.
c--s.

DE DEUGD.
8 Hoe fchoon, hoe fchoon,
b Hoe goddlyk fchoon
Is de fchoone Deugd!...
Groottle fchat der ryken
Groottte roem der helden!
Pror,kjuwLe1 der braaven'
Eeerlyk beeld der Godheid!
Wie zou u niet minnen,
Wie uw wet niet Geren ! .. .
Gy, ó Zedenleerfter !
Gy, ó Eéndrachtfchraaglter!
Gy 6 Vriendfchapbinditer !
Gy, 6 Liefdevoediter
Zyt een gift des hemels...
,

Langs de zagte paden,
Die uw voet bewandelt,
Strooit gy roofenbladen,
Bloeien vi- dieren,
Rieken ambergeuren ! ...
^ Hoe fchoon, hoe fchoon,
ó Hoe goddlyk fchoon,
Is de fchoone Deugd! ...
Yy 2

Zagt
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DE DEUGD.

Zagt zyn uwe wetten;
Minnlyk uw' bevelen;
Hemelsch uw' geboden,
Heerlyk beeld der Godheid!
Gy bied waar genoegen ,
Grootfte fchat der ryken!
Gy geeft eedle blydfchap,
Grootfie roem der helden!
Gy fchenkt reine wellust,
Pronkjuweel der braaven ! ...
ó'Iloe fchoon, hoe fchoon,
6 Hoe goddlyk fchoon
Is de fchoone Deugd!
.. .
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